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BENVIDOS, BENVIDAS

Neste  curso  tan  atípico,  con  tantas  incertidumes,  queremos  dende  o  CPI  amosarvos  a  nosa  total
colaboración,  dende  a  vocación  que  nos  trouxo  a  esta  escola,  e  transmitirvos  o  maior  grao  de
tranquilidade e confianza.

Como ben sabedes, a información relacionada coa escola foi evolucionando, chegou tarde, e nos centros
tivemos que irnos adaptando ás noticias que ían saíndo, froito do coñecemento científico que tamén vai
evolucionando.

Levamos traballando na adaptación do noso centro dende o mes de xuño, sempre á espera de novas
instrucións, de novas pautas que iamos incorporando, e ata estes mesmos días non puidemos publicar
toda a documentación, porque segue a haber debate político arredor do inicio do curso escolar.

E ata aquí chegamos. 

Este  Plan de Acollida  é un pequeño resumo doutro documento máis amplo, que vos recomendamos
que leades, o PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021.



O COMEZO DO CURSO

Será escalonado:

• Xoves 10 de setembro: comeza 1º, 2º e 3º de Primaria
• Venres 11 de setembro: súmanse 4º, 5º e 6º de Primaria

• Mércores 16 de setembro: comeza 1º e 2º de ESO
• Xoves 17 de setembro: súmase 3º de ESO
• Venres 18 de setembro: súmase 4º de ESO



A ORGANIZACIÓN DOS GRUPOS

Todo o alumnado pertencerá aos grupos estable de convivencia (GRUPOS-BURBULLA)

• Como norma xeral os membros dos grupos estables de convivencia poden socializar entre si pero
deben evitar a interacción con outros grupos. A distancia de seguridade será sempre de metro e medio.
Dentro da aula: 
• O alumnado empregarán a máscara continuamente tanto dentro como fóra da aula. 
• O profesorado utilizará a máscara continuamente. O uso adicional de pantallas protectoras ou outras
medidas de seguridade é voluntario. O Departamento de Tecnoloxía fabricou pantallas para todos os
traballadores e traballadoras do centro.
• Os primeiros minutos das sesións adicaranse a lembrar protocolos de hixiene e contacto social. 
• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. Debe ter o seu
propio material co nome nun estoxo. Non se poderá usar material compartido sen previa desinfección. 
• En todas as aulas colocarase un dispensador de xel. 
• En toda las aulas haberá líquido desinfectante e panos de papel. 
• Evitaranse os desprazamentos innecesarios dentro da aula. 
• Como norma xeral, o alumnado non debe facer ningún tipo de recado polo centro. 
• Evitaranse ao máximo os percorridos polo centro, agás os desprazamentos a aulas específicas como
talleres, laboratorios, ximnasios, etc.



•  As  ventás,  portas,  persianas,  dispositivos  de  funcionamento  da  iluminación,  os  proxectores,
ordenadores,  e  restantes  ferramentas  pedagóxicas  serán  unicamente  usadas  polo  profesorado,  coas
medidas de seguridade e hixiene que procedan. 
• Non se empregarán os percheiros. As chaquetas e mochilas estarán na aula ao carón de cada alumno/a
ou nos respaldos das cadeiras.



RUTINAS DE DESINFECCIÓN E VENTILACIÓN

• Ao entrar na aula o alumnado e profesorado desinfectará as mans con xel hidroalcólico, e tamén ao
saír da aula. Entrarase na aula de maneira ordenada, un a un, mantendo as distancias. A mesma rutina se
realizará ao saír.

• Por defecto, as ventás permanecerán abertas. 

• Cando as condicións meteorolóxicas sexan adversas, as ventás estarán pechadas. Pero hai que ventilar
15 minutos ao comezo da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases. Pero hai que abrilas para
ventilar a aula durante 5 minutos ao comezo, na metade, e ao final da sesión. Se unha aula queda baleira
porque o grupo acode a outra aula específica, ou ben ao recreo, ou a abandona definitivamente, debe
deixarse as ventás e as portas abertas, para procurar a máxima ventilación posible.



ENTRADAS E SAÍDAS

ENTRADAS

O alumnado NON entrará, como viña sendo 
habitual, pola porta principal na súa totalidade. 
Estableceranse CATRO portas de entrada:

- ENTRADA 1: Porta principal (hall e 
secretaría): 1º Primaria, 2º Primaria, 5ºA 
Primaria, 5º B Primaria, 6ºA Primaria, 6ºB 
Primaria. 
ORDE DE ENTRADA: 1º / 2º / 5ºA / 5ºB / 6ºA / 
6ºB
- ENTRADA 2: Porta corredor Primaria: 3ºA 
Primaria, 3ºB Primaria, 4ºA Primaria, 4ºB 
Primaria. 
ORDE DE ENTRADA: 4ºA / 4º B / 3ºA / 3ºB
- ENTRADA 3: Porta corredor escaleiras: 3ºA 
ESO, 3ºB ESO, 3ºC ESO, PMAR, 2ºA, 2ºB, 2ºC 
(por esta orde)
- ENTRADA 4: Porta patio columnas: 4ºA ESO, 
4ºB ESO, 1ºA, 1ºB, 1ºC (por esta orde)



En caso de que, por algunha causa imprevista, o alumnado teña que agardar para entrar no edificio,
colocarase no exterior de cada porta. Por este motivo, pintáronse diante de cada unha das entradas ao
centro unhas marcas no chan con figuras xeométricas en ringleira. Cada ringleira correspóndese cun
grupo. Cada neno/a posicionarase nunha das marcas que está pintadas no chan, e que ademais serven
de filas, gardando así as distancias uns dos outros.

Unha vez no interior do centro, camiñarase sempre pola dereita dos corredores, seguindo as frechas,
en fila india e gardando as distancias de metro e medio entre persoas.

Profesorado de garda nas entradas: Haberá como mínimo catro profesores de garda de Primaria e dous
de Secundaria.

Descenso dos autobuses: o alumnado baixará do bus de maneira ordenada. O alumnado dun bus non
baixará ata que rematen de baixar os do bus anterior.  Mentres agarden a baixar,  teñen que facelo
sentados en cadanseu asento.

Ruta dende os autobuses ás portas de entrada do centro: ao baixar dos buses ordenadamente (primeiro
os dun bus, despois os doutro, etc.), irán entrando no centro en ringleira, e dirixíndose cada neno/a á súa
porta de entrada, e á súa ringleira de acceso.



SAÍDAS

O alumnado de Primaria e ESO saen a diferentes horas:

PRIMARIA (14:00):

- Porta principal (hall e secretaría): 1º Primaria, 2º Primaria, 5ºA Primaria, 5º B Primaria, 6ºA Primaria, 6ºB
Primaria. 
ORDE DE SAÍDA: 1º / 2º / 5ºA / 5ºB / 6ºA / 6ºB

- Porta corredor Primaria: 3ºA Primaria, 3ºB Primaria, 4ºA Primaria, 4ºB Primaria. 
ORDE DE SAÍDA: 4ºA / 4º B / 3ºA / 3ºB

Profesorado de garda nas saídas:  En Primaria haberá catro profesores/as de garda,  e ademais  cada
mestre que teña clase a última hora acompañará o seu grupo na saída,  pola ruta que lle toque, e
respectando a orde entre grupos.

Ascenso aos autobuses:  Realizarase da mesma maneira que o descenso. Primeiro un grupo, despois
outro, etc. Non accederán aos buses ata que todos estean situados na plataforma.

SECUNDARIA (14:30): Estamos perfilando os últimos detalles. Varios días antes do comezo das clases
farémolo público na web.



SECRETARÍA

Todas as xestións se realizarán de maneira telemática:

TELÉFONO: 886 120 385

EMAIL: cpi.suarez.marquier@edu.xunta.es

Se  hai  que  entregar  ou  recoller  algún  documento,  hai  que  intentar  envialo  por  email.  De  ser
imprescindible facelo de maneira presencial, chamarase para pedir cita previa. Só pode entrar á zona de
secretaría unha persoa, previa desinfección de mans.

mailto:cpi.suarez.marquier@edu.xunta.es


TITORÍAS

Serán telemáticas. Hai que chamar ao centro e falar co/a titor/a, ou utilizar outro medio se é que xa
existe unha canle de comunicación previa.

Só en casos moi puntuais e específicos, para casos urxentes ou especialmente delicados, se poderá facer
unha titoría presencial, previa autorización da Dirección do centro



ORIENTACIÓN

As  entrevistas  familiares  realizaranse  por  medios  telemáticos  e  só  de  xeito  presencial  cando  sexa
absolutamente necesario, coa autorización da Dirección e sempre con cita previa.

Teléfono directo de ORIENTACIÓN: 886120388



COMEDOR

De momento, e mentres a situación epidemiolóxica non cambie, o servizo de comedor  NON ESTARÁ
OPERATIVO. Non se poderían manter os grupos-burbulla, tanto durante o xantar como no período de
lecer posterior.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No noso centro víñanse celebrando actividades extraescolares celebradas pola ANPA, polo propio centro,
polo Concello e a Deputación, e as instalacións do CPI  viñan sendo utilizadas por outras entidades
deportivas. 
Este curso  NON SE CELEBRARÁ NINGUNHA DELAS, posto que a pandemia nos fai ser prudentes, e
evitar calquera vía de auga, que poida poñer en perigo a calquera das persoas involucradas (nenos e
nenas, monitores, etc.). O centro debe manter durante todo o seu funcionamento os grupos-burbulla, e
nestas actividades se romperían. Ademais, nalgunhas delas acoden rapaces e rapazas doutros colexios, co
cal o control epidemiolóxico sería moito máis complexo e difícil de manter.



PLAN DE CONTINXENCIA

Pode darse o caso de que, por mor dos contaxios, algún grupo teña que facer corentena, e, chegados a
unha situación máis complexa, mesmo todo o centro.

Por ese motivo, existe un PLAN DE CONTINXENCIA que podedes consultar na web do cole, para coñecer
como sería o protocolo de reincorporación paulatina as aulas.

Ademais, o CPI está preparando, a través das diferentes materias, Departamentos e Ciclos, un plan de
actuación para o caso de ter que facer ensinanza a distancia. 


