
 
XUNTA DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN                                                                                    Vía Ártabra, s/n - 15002 A Coruña 
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA                                                                                 Tfº: 981 90 38 23 -  Fax: 981 90 36 99 
CEIP Plurilingüe“Víctor López Seoane”                                                                      E-Mail: ceip.victor.seoane@edu.xunta.es 

 

INFORMACIÓN PARA FAMILIAS DE 4 E 5  ANOS  

  

Estimadas familias estamos a piques de comezar o novo curso. 

Dadas as circunstancias, este ano coa finalidade de reducir o aforo, no canto de facer               

unha reunión conxunta, cada titora/or dividirá ás familias en tres quendas. Á reunión só              

poderá asistir unha persoa adulta, debidamente protexida coa máscara.  

As quendas das reunións serán as seguintes: 

4 ANOS A: 

● 9.10 a 9.50 (Luca, María, Leo A, Xurxo, André, Lucía, Roi, Gabriel, Gael ) 

● 12.00 a 12.40 (Pablo, Enzo, Claudia, Leo F, Lucas, Mara, Mauro, Ania) 

● 12.50 a 13.30 (Simón, Carmen, Arousa, Leandra, Iago, Vera, Nicolás) 

4 ANOS B: 

● 9.10 a 9.50: (Ramón, Nicole, Lúa, Marcos José, Iago, Ezequiel, Daniela) 

● 12.00 a 12.40 (Duna, Raúl, Eyden, Noelia, Antonio, Fiz, Victoria) 

● 12.50 a 13.30 (Rubén, Sara, Alejandro, Ana, Alfonso, Cibrán, Vera, Lucas) 

●  

5 ANOS A: 

● 9.10 a 9.30 (Juan José, Abel, Martín Carreira, Lola, India, Samuel, Lucía, Kevin             

Fernández Nicolás, Vera Mata) 

● 9.40 a 10.00 (Lucas Novo, Javier, Leo Romero, Mateo Serrano, Manuela, Xián            

Vázquez, Martín Vázquez, Vega Vázquez, Miguel) 

5 ANOS B: 

● 9.10 a 9.30 (Gabriel Blanco, Uxío, Bruno, Jessica, Adrián Fernández, Cloe,           

Valeria González, Saira, Celia) 
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● 9.40 a 10.00h. (Iván, Martín Pardo, Martina, Alicia, Vega Prego, Martín           

Rodríguez, Darío, Xan Vales) 

5 ANOS C: 

● 9.10 a 9.30 (Hugo Amaya, Mia, Millán, Lucas Costa, Jose Luis, Valentina,            

Mario, Carmen, Alejandro) 

● 9.40 a 10.00 (Kevin Fernández García, Valeria Pesquero, Diego, Lucas          

Rodríguez, Leo Rodríguez, Gabriela, Hugo Santos, Ian, Adrian Vilorio) 

 

Mentres, imos informarvos dalgunhas novidades na organización do cole dentro da           

nova normalidade. Agardamos que vos aclaren dúbidas e vos axuden para           

organizarvos na casa e poder conciliar. 

 

Comezo das clases: Seguindo as instrucións da Consellería de Educación, o           

alumnado incorporarase de xeito escalonado nos seguintes días: 

 

4º Educación infantil (3 anos) : xoves 10 de setembro 

5º Educación infantil (4 anos) 10 de setembro 

6º Educación infantil (5 anos) venres 11 de setembro 

  

Dadas as circunstancias excepcionais deste curso, o primeiro día o alumnado           
incorporarase á escola en dúas quendas distintas para facilitar a adquisición das            
novas normas. 
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Horario para 5º e 6º de EI 

GRUPO 1  

9:30 a 10:45 

GRUPO 2  

12:30 a 13:45 

 

 

Organización das entradas e saídas: A partir de ese día as entradas de educacion               

infantil e primaria vanse facer de modo escalonado para que o contacto entre o              

alumnado de diferentes aulas (grupos burbulla) sexa o menor posible. O horario será o              

seguinte.  

 

Para 4 anos A e B:  

 

Para 5 anos A, B e C: 

 

Entradas: 9:10h. 

Saídas: 13:45h. 

 

Entradas: 9:05h. 

Saídas: 13:45h. 

 

 

Ningunha familia poderá acceder ao recinto escolar seguindo as instrucción marcadas           

pola Consellería de Educación (agás un adulto co alumnado de 3 anos). Por iso as               

titoras recollerán e entregarán ao alumnado do seu grupo no portalón exterior do             

centro. Haberá carreiros de cores no chan para facilitar a entrada e saída dos nenos e                

das nenas. A cor dos grupos se asignará o primeiro día de clase. 
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É fundamental a puntualidade tanto para facilitar a integración das vosas nenas            
e nenos nas rutinas e actividades de presentación, que tan importante son ao             
inicio da xornada, como para cumplir os protocolos Covid. 

 

*O alumnado que chegue tarde deberá agardar coa súa familia no exterior do             
centro ata as 9.15h, é dicir, ata que remate a entrada de todos os cursos. Logo a                 

conserxe será a encargada de levalo á súa aula. 

Traballo na aula: Dentro da aula estableceranse grupos estables con un máximo de 5              

cativos/as “miniburbullas”, con mesa, cadeiras, materias de traballo e xoguetes          

estables. 

  

Máscara: Seguindo as recomendacións da Consellería é altamente o recomendable o           

seu emprego na aula e será obrigatoria nos espazos comúns, de tránsito e nas              

entradas e saídas. Deberán traer unha de reposto na mochila e un estoxo para gardala               

de papel ou tea (non de plástico xa que non se ventila). Serve un sobre de papel. 

  

Recreos: no centro haberá tres quendas de recreo. O de Educación Infantil será de 11               

a 11.20h. Cada grupo-burbulla terá un espacio que non poderá coincidir cos outros             

grupos de infantil. 

Pulseira identificativa: para evitar a mestura de alumnado de infantil nos corredores,            

patios, etc. e para facilitar a súa identificación polo demais profesorado do centro, cada              

neno/a vai levar unha pulseira da cor identificativa do seu grupo-burbulla. Será            

facilitada nas titorías e deberá traela todos os días. 

Avisos: Para facilitar a comunicación, sempre deberán ir por escrito, preferentemente           

por correo electrónico ou Abalar. 
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Debedes informar cando veña unha persoa diferente da autorizada a recoller ao            

alumnado. Debe traer DNI. 

  

Titorías: Serán os luns de 17:30 a 18:30 previa cita confirmada. Faranse por teléfono              

ou videochamada. En casos excepcionais e xustificados faranse de xeito presencial. 

Merendas: Pendente de concretar en función das alerxias do alumnado de cada aula.             

Cada titora mandaravos por Abalar o calendario específico de merendas. 

Aniversarios: Non se poderán festexar no centro. Así que non poderá repartir            

lambetadas, invitacións, agasallos nin traer biscoitos ou aspitos. 

Roupa e calzado: É convinte traer roupa cómoda, preferiblemente chándal, que as            

nenas e nenos saiban poñer e quitar por sí mesmos. É moi positivo practicar o vestido                

e desvestido na casa para facelos sentir autónomos. O calzado sen cordóns, agás que              

saiba atarse. Roupa marcada co nome e chaquetas cunha tira longa para poder             

colgalo sós nas perchas e que non caia. 

Mandilón: Neste curso non se vai empregar en ningunha das aulas. 

Mochila: Pequena e sen rodas. Debe ter nome. 

Control de esfínteres: Chamarase ás familias para vir cambiar o alumnado. Por            

motivos de hixiene empregarase un baño exterior para tal fin. 

  

Para calquera dúbida, contactar coa titora. 

  

Un saúdo e bo comezo! 

 O equipo do ciclo de educación infantil. 

 


