
 INFORMACIÓN XERAL 

▪ Inicio das clases: 9 de setembro  

▪ Material escolar e libros: traeranse repartidos os dous primeiros días de clase (9 e 10 de setembro). Todo o material debe vir 

marcado co nome do alumn@. Os lapis, bolis, gomas, pegamento, tesoiras, pinturas, rotuladores, afialapis, etc, tamén deben 

vir marcados e metidos dentro do estoxo. 

▪ Organización entradas e saídas: 

o As entradas e saídas serán sempre pola porta principal. Establécense quendas para evitar as aglomeracións de familias. 

As familias non poden entrar ao recinto escolar, agás con cita previa. Pregamos COLABORACIÓN pola vosa parte para 

beneficio de TOD@S. 

*O primeiro día, unha vez que entre o alumnado, as familias que desexen autorizar a outros familiares ou persoas para 

recoller aos seus fill@s, deberán pasar por secretaría. Tamén se pode descargar no documento adxunto e traer firmado. 

o Estableceranse 3 quendas para a entrada do alumnado: 

- 5º e 6º ás 8:50. 

- 3º e 4º ás 8:55. 

- 1º e 2º ás 9:00. 

O mestr@ que teña clase con el@s a 1º hora os recollerá na entrada e os subirá á aula. Prégase PUNTUALIDADE. 

o Estableceranse 3 quendas para a saída do alumnado: 

- 1º e 2º ás 13:50. 

- 3º e 4º ás 13:55. 

- 5º e 6º ás 14:00. 

Prégase PUNTUALIDADE. 

No caso dos irmáns, estes acudirán no horario de entrada e saída do irmán do curso máis baixo. 

▪ Horario de secretaría: de 9:15 a 9:55 e de 13:15 a 13:50 con cita previa. 



 FAMILIAS 

 

▪ Realización de avaliación dos síntomas de forma diaria aos seus fill@s mediante a enquisa clínico-epidemiolóxica que 

figura como Anexo e toma de temperatura. 

▪ Chamar ao centro educativo no caso de síntomas compatibles coa COVID no alumnado. 

▪ Os alumn@s non acudirán ao centro se no núcleo familiar hai persoas con síntomas. 

▪ Chamar  ao centro de Saúde cando haxa síntomas. 

▪ No caso de que lles realicen probas diagnósticas do COVID, deberase comunicar ao centro os resultados. 

▪ Acudir o antes posible ao centro educativo cando os alumn@s presenten síntomas no colexio. 

▪ Uso obrigatorio de máscara. 

▪ Páxina web: mecanismo de comunicación para información xeral. 

▪ Titorías: 

- Por teléfono, videochamada, videoconferencia, etc. 

- Presenciais de xeito puntual (martes de 16:00 a 18:00 horas) mediante citación previa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 AULAS 

 

▪ Uso obrigatorio de máscara (*No caso de alumnado que teña exención de uso de máscara por dificultades 

respiratorias, deberase aportar informe médico). 

▪ Grupos burbulla. 

▪ Desinfección de mans ao inicio da xornada lectiva, ao final da xornada e nos cambios de clase (xel hidroalcohólico de 

uso individual en cada mesa, que traerán da casa). 

▪ Desinfección de mesas e cadeiras nos cambios de clase e ao final da xornada.  

▪ Actividades ao aire libre cando tempo o permita en calquera sesión de clase. 

▪ Asembleas diarias sobre protocolo de hixiene e contacto social. 

▪ Ventilación das aulas ao inicio da xornada lectiva, ao final da xornada e nos cambios de clase. 

▪ Deberán traer unha botella de auga na mochila. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 RECREOS 

 

▪ Uso obrigatorio de máscara. 

▪ División do espazo de recreo en zonas para cada grupo. 

▪ Máis mestr@s de vixilancia durante os recreos. 

▪ Rotación dos cursos nos espazos de xeito semanal. 

▪ Non se merenda no recreo. A merenda realízase na aula 10 minutos antes de saír ao recreo. 

▪ Prohíbese a utilización das fontes do patio e da agua das billas dos aseos para beber. 
 

 ASEOS 

▪ Limitación do aforo de cada aseo a dous usuarios. 

▪ Aseos asignados por cursos: 

- Planta baixa: Aseo 1 (1º) e Aseo 2 (2º) 

- Planta primeira: Aseo 3 (3º e 4º) e Aseo 4 (5º e 6º) 

▪ Hixiene de mans á entrada e saída dos aseos. 

▪ Nos recreos 1º e 2º usarán os seus aseos habituais. Os restantes cursos usarán os vestiarios do patio: 3º e 4º (Aseo 5) 

e 5º e 6º (Aseo 6). 

▪ Limpeza periódica en horario lectivo de aseos e zonas comúns. 

▪ O persoal externo ao centro, en caso de necesidade, usará o aseo de secretaría. 

 

 



 ACTUACIÓNS ANTE A APARICIÓN DE SÍNTOMAS DUN ALUMN@ NO CENTRO EDUCATIVO 

 

▪ Síntomas: 

- Comúns: febre, tose e sensación de falta de aire. 

- Outros: diminución do olfacto e gusto, calafríos, dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade 

xeral, diarrea ou vómitos. 

▪ Illamento do alumn@, acompañad@ dun mestr@ de garda nunha aula de abrochos con máscara e ventilación. 

▪ Avisarase telefonicamente á familia, que deberá acudir o antes posible ao centro educativo. 

▪ A familia chamará ao seu centro de saúde ou ao 900400116. 

▪ Ante sintomatoloxía grave chamarase ao 061 ou ao 112. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


