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ANTES DE IR AO COLE 

 Facer a enquisa de autoavaliación clínica do COVID  -19. De presentar calquera síntoma 

non se acudirá ao colexio e se poñerá en contacto co Centro de Saúde 

 Asegurarse de que o alumno sae coa máscara posta e unha de reposta 

 Haberá que asinar unha declaración responsable 

 

GUÍA PARA AS FAMILIAS DO PLAN DE ADAPATACIÓN A 
SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020 - 2021 

AO CHEGAR AO COLE: Non haberá filas, o alumnado entrará directamente 

ao aula onde estará o profesor/a esperando  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumando que ven ao colexio coas familias: 

 Un adulto poderá acompañar ao alumnado de E. INFANTIL polo interior do recinto, ata a 

porta traseira onde será recollido por un profesor/a 

 Nos demais niveis educativos empregade o  Bica e arrinca; deixade ao neno/a, haberá 

profesores/as no recinto para que entren ordenados. 

 Procurade non chegar antes das 08.50 

Alumnado usuario do transporte escolar: 

 Ao baixar do transporte serán dirixidos ordenadamente ao aula 

 O centro recomenda que o empreguedes cando non poidades vós mesmos traelos polo 

risco que supón 
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 SAÍDAS 

 Saídas escalonadas por cursos dende ás 13:40, comezando polos máis pequenos. 

  O alumnado dende E. Infantil a E. Primaria terá unha zona de espera para ser 

recollidos polas familias ou coidadoras do transporte. Esperamos poder instalar 

unha carpa para os días de choiva 

 As familias teredes unha zona de espera que non interrompa as saídas do 

alumnado 

 

RECREOS 

 O alumnado de E. Infantil e E. Primaria sairá en 3 quendas, tendo cada grupo unha 

zona do patio delimitada para manter o grupo burbulla 

 

 O alumnado de ESO sairá no horario habitual, ao patio posterior do colexio non 

podendo estar nunca, en grupos superiores a 10 e mantendo as distancias de 

seguridade 

 
 

 Os xogos que impliquen compartir algún material non poderán ser empregados en 

ningún nivel educativo 

 

 No centro non haberá a tradicional venda de bocadillos 
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COMEDOR 

 Haberá 2 quendas de comida para garantir as distancias de seguridade 

 O alumnado terá asignado un sitio fixo 

 Independentemente da quenda de comida, o alumnado poderá permanece no 

centro educativo ata as 16:00 horas 

 Se alguén non vai usar o servizo, deberá avisar polo menos 24 horas antes á 

encargada do comedor 

 O centro recomenda usar o comedor unicamente cando sexa moi necesario 

 

TITORÍAS E COMUNICACIÓN DO CENTRO COAS FAMILIAS 

 Toda a información relevante será publicada na páxina Web e enviarase 

aviso a través do Abalar Móbil 

 As titorías serán preferentemente telefónicas ou telemáticas. Terán 

unicamente carácter presencial cando a situación así o requira. O Equipo 

Directivo decidirá se é necesario. 

 

 XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS 

 A secretaría terá o seguinte o horario: 
o De luns a venres de 10:00 – 13:00 
o Luns de 16:45 – 17:50  

 Antes de acudir ao centro, chamar por se a xestión pódese facer sen presenza física. 

 Cando se faga a xestión presencial, subir de 1 en 1 e seguir as instrucións do persoal do 

centro. 
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Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 

 
Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 

Tose seca   

  

 

Dificultade respiratoria   

 
 

 

 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

 

Dor muscular   

 

Falta de olfacto   

 

Falta de gusto   

 

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando 

comezaron. 

 

 

 
 SI NON 

 

Tivo CONTACTO 
 
nas últimas 2 

semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 

  

 

 
 

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola COVID- 

19? 

  

 

 

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 

Lembrade facela a diario e en caso de ter algún dos síntomas non traer ao alumno/a e 
consultar co centro de saúde 
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  DECLARACIÓN 

RESPONSABLE 

 

 
D./Dª        _, con 

DNI número   , como pai/nai/titor

 legal do  alumno/a 

  _, matriculado no
 curso 

  , do centro educativo 
 _ 

 

 
DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de 

Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e 

mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 

 
- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en 

contacto co seu pediatra e con algunha das persoas membros do equipo 

COVID do centro educativo. 

 
- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o 

alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da 

proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o 

resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

 
 
 

En  , a  de  de 2020. 

 
 

 
ASDO.    

 

 

 

tel:881938177
tel:881938185


 

 

 
 

C. P. I. do Feal 

R/ Río Seco s/n - O Feal, 15572 Narón (A Coruña) / C. I. F.: 

Q-6555032-I 

Teléfono:  881 938 177/ Fax: 881 938 185 

E-mail: cpi.feal@edu.xunta.es / Web: 

www.edu.xunta.es/centros/cpifeal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:881938177
tel:881938185

