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             ACLARACIÓNS SOBRE O INICIO DO CURSO 

 

Benvidos/as ao curso 2020/21. Como todos/as sabedes, por cuestións sanitarias as normas 

do centro adaptáronse á nova situación. O noso principal obxectivo será velar pola 

seguridade e a saúde de toda a comunidade educativa.  

Seguindo as instrucións da Consellería debemos evitar as reunións con un gran número de 

persoas polo que as charlas informativas que viñamos desenvolvendo a principios de curso 

en cada escola serán substituídas por información escrita e telefónica. 

  

En cada escola constituiranse grupos estables de convivencia a fin de limitar os contactos e 

reducir así as posibilidades de contaxio.  Nas escolas onde existen dous grupos-aula, cada 

un deles funcionará como un grupo estable de convivencia, sen ter contacto ou coincidir co 

outro grupo-aula. 

 

1. Comezo da actividade lectiva:  

a. Xoves 10 de setembro: Alumnado de 5º e 6º EI  (4 e 5 anos) 

b. Venres 11 de setembro:  Alumnado de 4º EI  (3 anos) Inicio do período de 

adaptación.  *Recibiredes información máis detallada por parte da titora.  

2. Horarios de entrada e saída: 

 
ESCOLA DE BARCIELA 
 

• GRUPO ABC AULA 1 (titora N.L.C)     Entrada  porta principal 09:00     Saída  porta principal 13:55. 

• GRUPO RST AULA 2 (titora MC. R. G.)  Entrada porta principal 08:45  Saída  porta exterior da aula 

13:45. 

 
ESCOLA DE BÉRTOLA DEF (titora F.P.E) 
 

• Entrada  porta patio cuberto 09:00  Saída  porta exterior da escola 13:55. (agás nos casos de choiva 
nos que empregaríase igualmente a porta do patio cuberto). 

 
ESCOLA DE FIGUEIRIDO GHI ( titora A.P.R.) 
 

• Entrada porta principal 09:00 e saída porta principal 13:55. 
 
ESCOLA DE PAREDES JKL (titora A.P.R) 
 

• Entrada porta principal 09:00 e saída porta principal 13:55. 
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ESCOLA DE POUSADA 
 

• GRUPO MNÑ AULA 1 (titora B.GR.M) Entrada  porta principal 08:45  Saída  porta principal 13:45. 

• GRUPO RST AULA 2 (titora B V V)  Entrada  porta principal 09:00  Saída  porta principal 13:55. 

 

Deberemos ser moi puntuais nas entradas e saídas para garantir os protocolos de 

hixiene e convivencia. 

• No caso de impuntualidade xustificada, sempre avisaremos á escola e 

procederemos tal e como indique o profesorado, esperando de ser o caso fóra 

das instalacións e respectando o tempo de entrada do outro grupo-aula. 

 

3. Que faremos antes de vir a escola e ao chegar á mesma? 

Cada mañá antes de saír da casa mediremos a temperatura do neno/a e repasaremos a 

enquisa de saúde. No caso de manifestar algún dos síntomas da enquisa non iremos á 

escola,  e chamaremos para avisar do motivo. A enquisa non se cubre nin se envía, 

emprégase como guía de observación do estado de saúde. 

Ao chegar á escola seremos moi puntuais, non chegaremos antes nin despois da hora 

de entrada do alumnado. Se chegamos antes,  agardaremos no vehículo ou na estrada e 

á hora sinalada, achegarémonos á entrada acompañando ao noso fillo/a e mantendo a 

distancia de seguridade cos compañeiros/as e os seus familiares. Entrarán de un/unha 

en un/unha para facer a súa rutina de lavado de mans e colocación das súas pertenzas 

(merenda, chaqueta…) 

O familiar que acompaña ao menor ata a entrada da escola, unha vez entregado á 

mestra/e, abandonará as dependencias da escola, non permanecendo nas instalacións 

exteriores.  

 

4. Que faremos á saída da escola?  

Chegaremos moi puntuais (nin antes nin despois), se chegamos antes esperaremos fóra 

da escola no noso vehículo ou na estrada. Á hora de saída achegarémonos á entrada e 

esperaremos á saída do noso fillo/a , logo abandonaremos as dependencias da escola. 
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5. Que acontece se o neno/a atópase ben pero algún familiar ou convivinte deu + ou 

ben ten sospeita? 

Chamaremos á escola para informar da situación e non levaremos ao neno/a á escola. 

 

6. Precisan máscara para ir á escola? 

A máscara non é obrigatoria ata os 6 anos. O alumnado de infantil non ten a obriga de 

levala. A máscara é aconsellable, pero en todo caso é unha decisión da familia. 

Se o neno/a ven á escola con máscara deberá traer unha limpa de reposto e unha caixa 

onde gardar a máscara no momento da merenda, que será o único tempo no que o 

menor permanecerá sen ela. O resto da xornada, en todas as actividades interiores ou 

exteriores levará a máscara posta tal e como chegou á escola. 

Os familiares que acompañen ao neno á escola levarán máscara, así como o 

profesorado,  que levarala en todo momento. 

 

7. Merenda:  

As merendas que leven á escola deberán ser saudables atendendo aos consellos das 

titoras e permitirán a total autonomía do menor. Por razóns de hixiene evitarase toda 

manipulación da merenda dos nenos e nenas por parte do profesorado. No relativo a 

auga,  levarán unha botella re-utilizable. 

 

8. Que acontece se un neno/a se atopara indisposto na escola?  

Ante a sospeita de síntomas propios do COVID-19 un dos mestres a cargo da escola o 

acompañaría a aula COVID onde se mediría a temperatura, colocaríaselle unha máscara 

hixiénica infantil e unha nova máscara hixiénica ao mestre/a e avisaríase á familia para 

que o viñera a recoller e ao coordinador COVID do centro para por en marcha o protocolo 

e dar parte a Sanidade. 

É moi importante ter operativos os nosos teléfonos durante a xornada escolar. 
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9. Que acontece no caso de abrocho por COVID? 

Ante calquera caso de COVID seguirase o Protocolo da Consellería de Educación,  

actuando tal e como diten as autoridades sanitarias, que serán os competentes na toma 

de decisións. 

 

10. Titorías: as titorías serán telefónicas. Horario de titorías durante o curso: Martes 17:15-

18:15.  

 

11. Material Escolar: O relativo ao material escolar será informado nos primeiros días de 

escola a través das titoras.  

 
12. BIBLIOCRA: 

 
A BIBLIOCRA (Sede do CRA Toural 13, 36141) será o único espazo do CRA onde os 

nenos e nenas deberán vir con máscara. Estamos a traballar para poñer en 

funcionamento canto antes o noso servizo de préstamo. 

O horario da BIBLIOCRA será os martes á tarde de 17:00 a 18:30. O aforo máximo será 

de un alumno coa súa familia e non precisarase cita previa. Se ao chegar á BIBLIOCRA 

hai dentro un compañeiro esperaremos un anaco ata que podamos pasar nós. 

 

 

Estamos a traballar para publicar a nosa adaptación do Protocolo da 

Consellería de Educación na web do CRA e dárvolo a coñecer. Esta 

información xunto con outras particularidades de cada escola será informada 

pola vosa titora.  

Grazas pola vosa atención 

 

 
 
 

A  Directora 
Mª Concepción Pérez Núñez 
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