
Comezo do curso 2021/2022 no CPI Viaño
Pequeno

Despois dun final do curso 2020/2021 marcado pola pandemia, comezamos o novo
curso na “nova normalidade”, cumprindo os protocolos e as normas das autoridades

correspondentes.



Datas de comezo do curso:

•Infantil e Primaria: xoves 09 de
setembro

•ESO mércores 15 de setembro

O comedor e o transporte funcionarán con
normalidade dende o 1º día



Presentamos novidades no CPI Viaño Pequeno

NOVO EQUIPO DIRECTIVO:

Director: JOSÉ RAMÓN REY FIGUEIRA
Xefa de Estudos de Secundaria: Bouvier Avignon, Muriel Nicole

Xefa de Estudos de Infantil/Primaria: Otero Turnes, Beatriz
Secretaria: Iglesias Feijoo, Cristina

Encargada de Comedor: García Barcia, Rosa María



Presentamos novidades no CPI Viaño Pequeno

Obras: Comezamos o curso con obras  centro, esperamos que todo vai ben  



Continuamos …

En infantil e primaria funcionarán “grupos burbulla”, grupos que non manterán ou

reducirán ao mínimo o contacto
contacto dentro do grupo.

con outras persoas. Esto permite manter máis

En infantil fanse

un grupo por nivel:

3 anos

4 anos

5 anos



•  O patio está repartido en zonas, unha para cada grupo, de modo que se
manteñan separados nos recreos e nas entradas

•  Nos baños non poderá haber máis de dúas persoas

• Os pasillos

están marcados 

indicando o 

sentido da 

circulación e a 

distancia entre 

persoas (1,5m)

• Reparáronse as

escaleiras de 

emerxencia 

exteriores para 

poder usalas



Nas aulas de primaria as mesas estarán colocadas en posicións
marcadas, gardando distancia. En todas hai un lavabo para que
poidan lavar as mans



• En secundaria repártense os grupos nos dous pisos, para diminuir a proximidade
entre o alumnado: 1º e 2º na planta baixa, 3º, 4º na planta alta. Cada

planta coa sua

Transformouse 

numerosa (22)

entrada/saída.
a aula de audiovisuais en aula para 2º de ESO, que é a máis•

• Nas aulas de
secundaria as

mesas están a

1,5 m/1.2 m

de distancia

das próximas



Habilitouse o salón de actos como segundo comedor, e
modificáronse as mesas

para
aumentar a distancia entre as cadeiras enfrontadas

a 1,5 m/1.2 m.



Algunhas informacións importantes para as familias:

•  Tódolas mañás, antes de saír da
casa, deben cubrir esta enquisa

de autoavaliación. No caso de

haber un “si” na enquisa, non

enviarán ao alumno/a á clase e 

solicitarán consulta co seu 

médico ou pediatra.

A enquisa non hai que mandala ao

centro. Só comunicar a ausencia 

cando a haxa.

•  Relacionado con esto, a principio

de curso a familia deberá 

entregar unha “declaración 

responsable” na que se 

compromete a facer o sinalado 

no punto anterior



• O uso da máscara é obrigatorio para toda a comunidade escolar (alumnado,
profesorado, persoal non docente....) durante toda a xornada escolar.

• O alumnado deberá traer dúas máscaras, unha posta e outra de recambio, ademáis
dun estoxo para gardalas.

• A presenza de nais/pais/titores está restrinxida a xestións administrativas con cita

previa (dirixirse á oficina no pavillón central) ou cando sexan convocados
centro.

polo

• Potenciarase a páxina web do centro como canle de información

• http://www.edu.xunta.gal/centros/cpivianopequeno/

• As titorías realizaranse preferentemente por vía telemática.

Moitas grazas e FELIZ COMEZO DE CURSO
2021-2022

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpivianopequeno/

