
 

 
 

 

Miño, 31 de agosto de 2020 
 
Prezadas familias: 
 
Comezamos o curso 2020/2021 inmersos nunha pandemia na que 
están a producirse rebrotes segundo podemos ver nos medios de 
comunicación, pero segundo as novas que temos polo de agora as 
clases comezarán na modalidade presencial o vindeiro día 10 de 
setembro nas etapas de infantil e primaria, e o día 16 na etapa de 
secundaria. 
 
A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 
publicou un borrador de protocolo de adaptación  ao contexto da 
COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 
curso 2020-2021 o pasado 14 de xullo, que pasou a ser protocolo con 
algunha pequena modificación o 22 de xullo. É de supoñer que o 
devandito documento terá algún cambio despois do publicado polo 
Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde o 27 de 
agosto. 
 
Dende o noso centro educativo queremos transmitir que todas as 
nosas actuacións respectarán o devandito protocolo e que xa 
mercamos o material necesario para adaptarnos, tivemos unha 
xuntanza cos membros da ANPA e da empresa Jardanay que vai 
xestionar os servizos de mañanceiros e comedor escolar, ademais 
nesta semana imos ter a xuntanza coa empresa que xestiona as 
coidadoras do transporte escolar e tamén co Concello para articular 
as medidas necesarias para organizar as entradas e saídas ao 
centro. 
 
Lembremos que estamos nunha situación de excepcionalidade e que 
sairemos antes dela se entre todos cumprimos as normas que as 
autoridades sanitarias establezan. Despois do período de 
confinamento, decatámonos da importancia da escola na vida de 
toda a poboación, pero en especial da xove. Polo tanto, o papel de 
todos os membros da comunidade educativa é de vital importancia 
nestes momentos e a colaboración das familias é imprescindible, 
tanto para insistir na casa sobre as normas do centro educativo como 
para facer cumprir as horas de chegada e saída. 
 



 

 
 

 

Tendo en conta a situación na que comezamos este curso escolar, 
solicitamos a todas as familias que: 

- Manteñan os datos de contacto actualizados para que no caso 
de ser necesario, poidamos solicitar a presencia dunha persoa 
adulta para a recollida dos menores que puideran presentar 
sintomatoloxía. 

- Solicitar cita previa para calquera xestión que sexa necesario 
facer no centro educativo. 
 

Pola outra banda, e para a comunicación entre o centro e as familias 
empregaremos os seguintes medios: 

- A páxina web do centro, edu.xunta.gal/centros/cpicastrobaxoi 
- AbalarMóbil. Esta aplicación, para as familias de nova 

incorporación ao centro comezara a funcionar non antes do 9 
de setembro. 

- Titorías telefónicas ou por videochamada. As presenciais serán 
excepcionais. 

 
Emprazámosvos, pois, a que esteades atentos á páxina web do 
centro e á aplicación abalarMóbil nos vindeiros días pois nelas iremos 
actualizando toda a información relativa ao inicio do curso e onde 
poderedes consultar os diferentes plans que elaboraremos dende o 
centro. Agradecemos de antemán a vosa comprensión e 
colaboración. 
 
O novo curso escolar expónsenos á comunidade educativa do Castro 
Baxoi como un gran reto, pero estamos seguros da colaboración e 
do traballo de todos os integrantes da mesma. Xuntos podemos 
conseguilo. 
 
Un cordial saúdo. 
 
A dirección. 
 


