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1. PRESENTACIÓN E BENVIDA 

Benvidos a este novo e incerto curso 202 1/22!  

Ante a situación derivada da aparición do COVID-19, o CPI As Mirandas é consciente 
da necesidade das dificultades que vai supoñer o comezo dun novo curso escolar, tanto para  
o persoal do centro, alumnado como para as familias, por isto establecemos como obxectivo 
prioritario presentar toda a información ás novas normas de funcionamento do centro e as 
hixiénico sanitarias, normas que serán de obrigado cumprimento para evitar riscos 
innecesarios. 

Este equipo directivo, para levar a cabo o Protocolo de actuación fronte ao COVID-19 tal 
como nos esixe a Consellería de Educación, elaborou estes documentos: 

• Protocolo de adaptación do CPI As Mirandas 
• Plan de continxencia 
• Programa de acollida 
• Anexos: 

o Enquisa de autoavaliación 
o Recepción alumnado 1º día 
o Organización das entradas e saídas, con planos 
o Organización Recreos con planos 
o Medidas hixiénico-sanitarias 
o Normas de organización. 
o Protocolo funcionamento do comedor 
o Calendario escolar 
o Planos de circulación, aulas.... 

Estes documentos estarán visibles na páxina web: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpiasmirandas/ e nos taboleiros do propio centro. 

 

Na volta ás aulas temos que continuar a socializar con distancia, sen contacto físico ou 
transmitir emocións sen poder mostrar parte das nosas facianas. 

O alumnado necesita ser escoitado, polo que debemos deseñar accións que induzan a que se exprese,  
transmita as súas emocións, opinións, incluso a que aporten solucións  e, facelos partícipes de todas as 
medidas hixiénico-sanitarias adoptadas para evitar contaxios. 

Precisamos a máxima colaboración das familias en canto as actuacións previas que se precisan levar a 
cabo, como a Enquisa de autoavaliación e a colocación das máscaras e limpeza de mans. 
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1. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN 
 

Tal como consta no Protocolo de adaptación é preciso que todo o persoal do centro (alumnado, 
docentes e non docentes) asistan ao centro educativo tras realizar a enquisa de autoavaliación: 

• Documento coa enquisa (Anexo I) 

 
EQUIPO COVID DO CENTRO: 

NOME FUNCIÓNS 

Mª Blanca Cortizas Gómez 

(Suplente: Francisca Josefa Pérez Bouza 

Secretaria) 

Directora 
• Nomear membros e suplentes no equipo covid. 

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de 
referencia. 

• Coordinación do equipo covid. 

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 

• Comunicación de casos 
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Mª del Rosario Gómez Costas 

Suplente: Bárbara Mª Sánchez Lorenzo 

(mestra de Educación Física de Primaria) 

Xefa de estudos de Primaria coas seguintes funcións: 

• Elevar as propostas do equipo de educación infantil e primaria. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil e primaria. 
• Difundir a información ao profesorado do ciclo de infantil e de 
primaria e ás familias. 

Faustino Seco Penedo 

Suplente: Xefatura de orientación 

Xefe de estudos de Secundaria coas seguintes funcións: 
 
• Elevar as propostas do equipo docente de secundaria. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de secundaria. 
• Garantir a difusión da información ao profesorado de secundaria e ás 
familias. 

 
 

• Resume do que debemos facer (Anexo II) 
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2. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO: 
 

a. PRESENTACIÓN DO 1º DÍA LECTIVO (Anexo III) 

 
 
 

b. ENTRADAS E SAÍDAS (ANEXO IV) CON PLANOS 
• O obxectivo principal da proposta que facemos a continuación é evitar as aglomeracións e os 

tempos de espera nas entradas e saídas. 

• O éxito desde plan vai depender do cumprimento estrito dos horarios establecidos tanto polas 

familias como por parte do alumnado e profesorado. 

• O alumnado que ven no transporte e que emprega o servicio de madrugadores entrará 

directamente as aulas polas portas correspondentes a cada nivel e baixo a supervisión dos 

mestres de garda. 

• Ningún alumno/a poderá entrar no recinto antes da hora prevista do seu nivel educativo, salvo 

casos excepcionais. 
 

  

  
  

 
 

 

PRESENTACIÓN ALUMNADO ESO: 15 SETEMBRO ÁS 13:30h 
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b.1 Horarios de entrada e saída para o alumnado transportado: 

   ENTRADA: 
 

• Haberá 2 profesores/as de garda para recibir ao alumnado transportado.  
• O alumnado entrará directamente ás aulas. 

 
 

 

 
SAÍDA AO REMATE DO COMEDOR: 

 

• O alumnado de primaria irá para o autobús ás 15:18h. 

• O alumnado de infantil ás 15: 20h. 

• O alumnado de secundaria ás 15:25h. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

ENTRADA SAÍDA 

 

Entre as 09:25 e 09:30 14:20 

1º e 2º PRIMARIA 

 

ENTRADA SAÍDA 

 

Entre as 09:25 e 09:30 14:25 

3º e 4º PRIMARIA 

 

ENTRADA 

 

SAÍDA 

 

Entre as 09:20 e 09:30 14.30 

5º e 6º PRIMARIA 

 

ENTRADA SAÍDA 

 

Entre as 09:20 e 09:30 14:30 

1º e 2º ESO 

 

ENTRADA 

 

SAÍDA 

 

Entre as 09:20 e 09:30 14:48 

3º e 4º ESO 

 

ENTRADA SAÍDA 

 

Entre as 09:25 a 09:30 14:50 



             

7 

      b.2.  Horarios de entrada e saída para o alumnado non transportado: 

 
Diferenciamos tres portas de acceso ao colexio: 

 

            1. Portal principal. (1º, 2º, 3º e 4º de primaria e alumnado de ESO usuario de transporte). 
           2. Portal do patio de atrás. (5º-6º de primaria e infantil) 

• Porta de infantil. 
• Porta de 5º e 6º de primaria.  

    3. Portal da pista cuberta. (Alumnado de ESO non usuario de transporte). 
             

 

PLANOS DE ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS 
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b.3 Circulación polos edificios do centro: 
 
 Para evitar o contacto, a circulación polo interior do recinto escolar, sempre será pola 
dereita. 
 
 
 
Anexo Planos de circulación 
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c. RECREOS: 
• Por cuestións de seguridade, o alumnado de infantil e primaria merendará na súa propia aula. 

Previamente á merenda, desinfectarase a mesa e as mans. 

• Os días de chuvia o alumnado permanecerá na súa aula. Na medida do posible, si o tempo o 
permite, as xanelas permanecerán abertas. 

• Non está permitido que o alumnado cambie de zona durante o recreo. 

• Poderase compartir algún material extremando as medidas hixiénicas. 

• É obrigatorio o uso da máscara durante o recreo, agás para o alumnado menor de 6 anos 
que será moi recomendable. 

• Haberá que desinfectar as mans á entrada e á saída do patio. 
 

        c.1 ZONAS DE RECREO 

Crearanse tres zonas diferenciadas que garantan que cada nivel pode ter un espazo de recreo no 

que se garanta a distancia social. As zonas serán asignadas de xeito rotatorio aos diferentes niveis 

educativos. 
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   c.2 HORARIOS DE RECREO 
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D. NORMAS RECOMENDABLES DE HIXIENE E SEGURIDADE 
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E. NORMATIVA DE COMEDOR 

Debido á situación que estamos vivindo co COVID-19 e a falta de espazos neste centro 

educativo; polo ben da Comunidade Educativa consideramos importante no presente curso escolar 

2021-2022 incrementar o nº de prazas de usuarios de comedor grazas á cesión do local da ANPA para 

albergar mesas de infantil, podendo asumir as 187 prazas mantendo as medidas dos Protocolos de 

Sanidade e Educación. 

Reorganizando os espazos da seguinte forma: 1º turno 

  1º TURNO: De 14:25 A 15:25h 
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 2º TURNO De 14:30 a 15:00h 

  

 

 3º TURNO: De 15:00 a 15:28h. 

 
 

 

A Normativa do Comedor Escolar aprobouse o pasado 3 de setembro na reunión do C.E. ás 16:30h. 

https://drive.google.com/file/d/1D0Jj4_Bo9W7d8tOHUjIPAfVrpmJcNUpM/view?usp=sharing

