
INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AO INICIO DE CURSO.

Prezadas familias:

No CPI Fonte Díaz estamos adaptando a organización e o funcionamento do noso centro  ás
Instrucións publicadas con data do 31 de agosto no que se recollen medidas preventivas,
colectivas e individuais que deben adoptarse dende o inicio do curso 20/21, tanto polo persoal
docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co obxectivo de protexer e
previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID-19.

Estamos elaborando o “Plan de adaptación á situación COVID-19”  que será de aplicación no
centro no curso 2020 – 21. Unha vez que este e outros documentos sexan aprobados polo
Claustro e informado o Consello Escolar procederemos a  publicalos  na pax. web do centro.

Mentres  tanto  adiantámoslles   información  do  seu  interese  que  deben  coñecer  ante  o
inminente inicio de curso.

Organización das etapas. Entradas e saídas.

- En educación Infantil e na educación Primaria a organización do alumnado establécese en
grupos de convivencia estable polo que non se aplicarán criterios de limitación de distancia.
Garantirase  o illamento de cada grupo de  convivencia   en todas as actividades que se
realicen.

- Na etapa da ESO manterase unha distancia de 1.5 m. respecto de todos os postos que o
rodeen medidos dende o centro da cadeira e orientados nunha mesma dirección.

- É obrigatorio o uso da máscara a partir dos 6 anos de idade durante toda a xornada lectiva,
en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.
Será  obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo
específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor. Para os nenos e
nenas menores de 6 anos é recomendable.

-  Antes de saír da casa, as familias deberán realizar a enquisa clínico-epidemiolóxica que se
describe no ANEXO I do protocolo (que pode descargar aquí ou da páxina web do centro).
No  caso de  que  algunha das  respostas  sexa SI,   O ALUMNO/A NON ACUDIRÁ AO
CENTRO e a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde e avisará ao centro
escolar. Non é preciso enviar a enquisa ao centro. A ausencia a clase por este motivo será
automaticamente xustificada.

Enviarase unha copia da enquisa xunto cunha declaración responsable para que asinen,  tal
e como figura nas instrucións do 31 de agosto

- Na etapa de ED. INFANTIL o alumnado accederá ao centro pola entrada que da acceso ao
pavillón acompañado dun familiar que, unha vez  entregue ao seu fillo/a ás mestras de
garda na zona específica de infantil,  abandonará o centro facendo uso da mesma entrada.
Os acompañantes deberán usar máscara e manter a distancia de seguridade de 1.5 m.

- Nas demais  etapas educativas,  salvo razóns xustificadas,  ou relacionadas con procesos
administrativos, ou se se require a presenza polo propio centro, NON se permite a entrada
dos proxenitores no recinto do centro educativo.

- Nas entradas, o alumnado  NON transportado de Primaria e Secundaria accederá de xeito
ordenado  ao  patio  cuberto  polo  portalón  que  da  acceso  ao  pavillón,  onde  estará  o
profesorado de garda. Co fin de evitar aglomeracións dirixirase directamente á súa aula
onde tamén haberá profesorado de garda.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpifontediaz/system/files/AnexoI..pdf


- O primeiro día de clase, unha vez que o alumnado suba ás aulas, as familias poderán
aceder  ao  patio  cuberto  onde,  gardando  as  distancias  de  seguridade,  informaremos
dalgúns aspectos da organización do centro de cara o inicio de curso.

- As comunicacións coas familias realizaranse por medio de AbalarMobil e da páxina web do
centro. A solicitude de titorías tamén se deberá facer por AbalarMobil.

Servizo de comedor

Foi  necesario  realizar  modificacións  na  organización  e   nos  espazos  para  axustarnos  ao
establecido nas instrucións do 31 de agosto.

- Mantéñense as dúas quendas de comedor nos mesmos horarios  dos anos anteriores.

- Habilitouse unha aula próxima ao comedor para o alumnado de Infantil.  Posto que son
grupos de convivencia estables, poden comer agrupados sen respectar a distancia entre
alumnos/as  separando os grupos 1.5 m un do outro.

- O alumnado de Primaria ocupará o espazo do  comedor. Sentarase agrupado por aulas para
manter a continuidade do grupo de pertenza.  Os grupos estarán separados un mínimo de
1,5 m.

- O alumnado de ESO ocupará o espazo do comedor e tamén o espazo contiguo a este que
estaba  destinado a comedor de profesorado. Estarán separados por  1.5 m sentados en
oblicuo ou ben orientados nunha mesma dirección.

- Asignaranse postos fixos a cada persoa durante todo o ano  para facilitar a localización de
contactos en caso de gromos.

- Segue aberto o prazo para inscrición de novos/as colaboradores/as de comedor para este
curso. A persoa interesada contactará coa dirección do centro. 

NOTA: Se debido á situación especialmente complexa deste curso, algunhas familias deciden
non facer uso do servizo do comedor, é importante que se poñan en contacto canto antes co
centro advertindo desta situación. 

Servizo de transporte

- Inicialmente poderán ser utilizadas todas as prazas coa obriga do emprego da máscara.

- Os/As acompañantes da empresa de transporte velarán porque todos os ocupantes leven
posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a ocupe o seu asento en todo
momento.

- Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar para realizar unha mellor
trazabilidade dos contactos, salvo que as autoridades sanitarias determinen un uso máis
restritivo do mesmo.



Horario e datas de inicio de curso.

-    Durante todo o curso os horarios de entrada e saída serán: Entrada ás 09:45. 
Saída ás 16:05 (O xoves secundaria sae ás 17:35).

- 10 de setembro:  4º e 5º Ed. Infantil; 1º,2º e 3º de Primaria.  4º de ED. Infantil
adaptarase ao horario que a súa Titora teña establecido no seu plan de adaptación.

- 11 de setembro: Ademais dos grupos que xa se incorporaron o día anterior farano neste
día  6º de Educación Infantil e os de 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria.

O  venres día 11 estarían xa  incorporados ás aulas a  totalidade do alumnado das
etapas de Infantil e Primaria.

- 16 de setembro: 1º e 2º de ESO.

- 17 de setembro: 3º de ESO.

- 18 de setembro: 4º de ESO.

O venres día 18 estarían xa incorporados ás aulas a totalidade do alumnado da etapa da
ESO.


