
Empezamos un novo curso, será

un curso especial. Para que todo

vaia ben necesitamos establecer

algunhas normas que é

importante que coñezas.

Le con moita atención!

 BENVIDA/O

AO 

TEU COLE! 

CEIP PLURILINGÜE VISTA ALEGRE

CURSO 2020/2021

EDUCACIÓN INFANTIL



Antes de vir ao cole
Comprobaremos que non temos ningún síntoma
compatible co COVID-19, realizando unha
autoenquisa.
En caso de ter algún, non acudiremos ao colexio pero
sí comunicaremos a dirección/orientación a
situación. Tamén contactaremos co/a pediatra
(982580585).

Tampouco iremos ao colexio se estamos en
corentena ou esperando o resultando da PCR.

Aula COVID
Se durante a xornada presentamos algún síntoma
compatible, iremos a este espazo de illamento cun
mestre/a que contactará coa familia e/ou co centro
de saúde de referencia.

Entradas e saídas
Respectaremos a porta de entrada e a ruta a
seguir que se nos asignou para chegar á aula.
Seremos puntuais e non formaremos
aglomeracións.
Accederemos ao recinto acompañado por un adulto
únicamente e dirixirémonos ao punto de espera
correspondente.
Para as saídas utilizaremos a mesma ruta pero en
sentido contrario, evitando as aglomeracións tanto
fóra como dentro do recinto. 
Levantar a man se a familia desexa falar co titor/a e
éste/a achegarase ao rematar.



Recreo e Tempo de ler
Haberá dúas quendas para poder aproveitar o
espazo a manter os grupos estables de
convivencia e tamén haberá zonas asignadas
para cada un.
Na primeira quenda:
- Os grupos A sairán ao patio.
- Os grupos B quedarán na aula, dedicarán ese
tempo á hora de ler e a merendar.
Na segunda queda:
- Os grupos A voltarán á aula para merendar e
á hora de ler.
- Os grupos B sairán ao patio.
En caso de choiva 4ºEI irá ao patio traseiro
cuberto e 5ºEI e 6ºEI ao patio cuberto
dianteiro.

Comedor
Haberá dúas quendas de comedor, o
alumnado de infantil comerá na primeira de
14:00 a 14:45h. 
Poderán comer co seu "grupo estable" sen
manter a distancia e con postos fixos, pero sí
haberá separación entre os distintos grupos.



Contacto

Web do centro
Nela estará dispoñible toda a información actualizada.
Recoméndase revisala.

AbalarMóbil
Esta app será a principal vía de comunicación do centro
coas familias. É necesario que os teléfonos facilitados
ao centro polas familias sean correctos. Polo menos un
dos proxenitores familiarizarase co uso desta
ferramenta.

Correo electrónico
Para solicitar algún certificado ou similar pódese enviar
un email explicando a necesidade para evitar así a
circulación de persoas polo recinto.
Ceip.vista.alegre@edu.xunta.es

Teléfonos
Dirección: 982870116
Orientación: 982870118
Edificio 2: 982870117

Titorías
Solicitaremos cita previa (a través de notas,
Abalarmóbil, ClassDojo) e realizaranse a través de
videoconferencia ou teléfono.  Serán os luns de 16:00 a
17:00h.



 Normas
Uso da máscara
É recomendable o seu uso nas entradas e saídas, así
como dentro da aula. Debemos traer un estoxo para
gardala no caso de quitala.

Distancia de seguridade
Respectaremos sempre a distancia co resto de
persoas, na medida do posible, dentro e fóra da
aula. Funcionaremos como grupo estable no cal
haberá grupos de convivencia. 

Hixiene de mans
Utilizarémolo xel ás saídas e ás entradas. Ademáis
lavaremos as mans mínimo cinco veces ao longo da
mañá. Na aula tamén contamos con material para
desinfección tanto de mans como de mobiliario e
xoguetes.

Aseos
Cada clase terá o seu aseo asignado. Utilizarémolo
adecuadamente e o aforo será de un alumno/a.

Ventilación
Ventilaranse os espazos con frecuencia.

Material individual
Cada alumno utilizará o seu propio material. No caso
de ser compartido haberá un momento de
desinfección.



Normas

Abrigo, mochila e mandilón.

Colocaremos o abrigo nas perchas de fóra das aulas.

A mochila colgarémola dentro da aula evitando ir a

ela ata a hora da merenda.

O mandilón virá e irá tódolos días á casa para lavalo;

é recomendable ter dous para unha mellor limpeza. 

Corredores e escaleiras
Uso do lado esquerdo das escaleiras para subir

(pasamáns) e do dereito para baixar. No corredor

circularemos pola dereita.

Cartelería informativa
Prestaremos atención aos carteis informativos e ás

flechas do chan recordando as medidas de

seguridade.

Especialidades
Será o mestre/a o/a que se desprace á aula. A

psicomotricidade realizarase fóra sempre que as

condicións metereolóxicas o permitan.

Puntualidade
Importante respectar o horario de entrada e saída

para poder garantizar a seguridade de todos e todas. 

Saúdos



E por último...
Moita información nova, 

moitas normas novas pero 

non vos olvidedes de algo 

moi importante que non nos 

debe faltar nunca:

moitas moitas

ganas de

aprender!


