
PLAN DE
ADAPTACIÓN
Á SITUACIÓN
COVID 19 NO
CURSO 20/21
CEIP PLURILINGÜE DE SIGÜEIRO

IMPORTANTE
USA A MÁSCARA,

MANTÉN A DISTANCIA

E HIXIENIZA AS MANS

Para máis información:
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsigueiro

EQUIPO COVID
Charo Astray (coordinadora)

Patricia Arcay (E. Infantil)

Andrés Otero (E. Primaria)

CENTRO DE SAÚDE DE
REFERENCIA
Centro de Saúde de Oroso

Pediatra: Mª José Méndez

ESPAZOS DE ILLAMENTO
Infantil: Aula 8

Primaria: Aula de recursos

CANLES DE
COMUNICACIÓN

Vía telefónica: 881866202

Correo electrónico: ceip.sigueiro@edu.xunta.gal

Ao titor a través da aplicación abalarMóbil

(Para dar a coñecer casos de sintomatoloxía

compatible e comunicar as ausencias)

TITORÍAS
Martes de 16:30 a 17:30, preferentemente por

teléfono ou videoconferencia.  Imprescindible

cita previa.



GRUPOS DE
CONVIVENCIA ESTABLE

Para evitar interacción con outros grupos e

limitar o número de contactos.

O alumnado permanecerá na aula durante todas

as clases para evitar traslados, agás en E.F. e
Valores (en infantil Psicomotricidade e Atención

Educativa).

Suprímense as aulas específicas de Inglés,
Música, Relixión e Plástica.
Alumnado e profesorado deberán empregar a

máscara (recomendable en infantil).

Ventilaranse as aulas con frecuencia.

 Realizarase a desinfección dos aseos e das

superficies de uso frecuente por parte do

persoal de limpeza que permanece no centro.

ENTRADAS E SAÍDAS
ESCALONADAS

9:30 - Apertura da cancela: Entrada do

alumnado non transportado (excepto 3 e 4

anos) segundo vaian chegando. O alumnado de 5

anos colocarase na súa fila. O alumnado de

Primaria subirá ás aulas sen facer fila.

9:40 - Entrada alumnado transportado por orde

de chegada. O alumnado Infantil colocarase na

súa fila. O alumnado de Primaria subirá ás aulas

sen facer fila.

9:50 - Entrada do alumnado de 3 e 4 anos non
transportado acompañado ata a porta de

entrada do edificio por un familiar.

14:30 - 3 anos, 1º e 4º de Primaria.

14:35 - 4 anos, 2º e 5º de Primaria.

14:40 - 5 anos

14:45 - 3º e 6º de Primaria.

ENTRADAS

SAÍDAS:

*Os desprazamentos serán sempre pola dereita

mantendo as distancias e seguindo a dirección

marcada no chan ata a porta correspondente.

**Para a recollida do alumnado permitirase a

entrada no centro a unha persoa, que deberá

respetar o horario indicado e esperar dentro da zona

asignada no patio correspondente.

COMEDOR
Utilizarase un novo espazo (aula STEAM) para o

comedor ademáis dos xa existentes.

O alumnado sentarase por grupos de convivencia

estable sempre no mesmo lugar. Entre grupos

manterase a distancia recomendada.

A entrada ao comedor será escalonada:

14:10 - 3 anos

14:15 - 4 anos

14:20 - 5 anos e 1º

14:25 - 2º e 3º

14:30 - 4º

14:35 - 5º

14:45 - 6º

Saída do comedor:

15:00 - Comezará a entrega do alumnado de

Infantil non transportado pola porta principal.

15:30 - Saída alumnado de Infantil

transportado e colocación nas filas da ruta

correspondente por grupos de convivencia

estable.

15:40 - Saída alumnado de Primaria

transportado e non transportado e colocación

nas filas correspondentes por grupos de

convivencia estable.

15:45 - Saída de todo o alumnado pola porta

correspondente. O alumnado non

transportado pola cancela principal.

Ubicación das filas:

Ruta 1, 2, 3 e 4 - Patio 2.

Ruta 5 e 6 e alumnado non transportado -

Patio 3.

***O mércores terá unha organización diferente.

XESTIÓN DE GROMOS
As familias deben adquirir o compromiso firme

de non enviar aos seus fillos/as ao colexio se
presentan algúns dos síntomas compatibles

coa COVID. 

Deberán facer un test diario no que comproben

a temperatura, a presenza de tose seca,

dificultade respiratoria, a perda de olfato ou

gusto, dor muscular, fatiga severa ou diarrea.

No suposto de sospeita de síntomas
compatibles coa COVID 19 no centro, seguirase o

seguinte protocolo de actuación:

Trasladarase coa máscara posta ao espazo de

illamento.

Contactarase coa familia que deberá

presentarse no centro e chamar ao seu

pediatra para seguir as súas indicacións.

Se hai síntomas de gravidade ou dificultade

respiratoria, chamarase directamente ao 061.

No suposto de aparición dun caso
diagnosticado da COVID, seguiranse as

recomendacións da Xefatura Territorial de

Sanidade sendo posible o illamento dunha parte

do centro educativo (10 días a persoa enferma e

corentena de 14 días a todas as persoas que

teñan consideración de contacto próximo).

Cando exista unha detección de 3 casos
positivos confirmados nos últimos 7 días, a

autoridade sanitaria poderá acordar a medida do

peche do nivel educativo ou da totalidade do

centro. 

A suspensión da actividade lectiva presencial
suporá a aplicación das normas previstas

relativas ao ensino a distancia.

Finalizado o período de peche, realizarase un

proceso de reactivación por fases para o

reinicio da actividade lectiva.


