
TEMA OBSERVACIÓNS 

XERAIS 

- Comunicar por escrito os cambios nos  datos: teléfono, mail e enderezo. 
- Chamar sempre ao fixo;  móbil para urxencias. Non contestar ao whatsapp, 

salvo casos de dúbidas. 
- Descargar abalar móbil. Aplicación gratuíta da Consellería, a partires de 

mañá, día 10.  
- Asinar autorizacións e declaración responsable :  Levaranas na mochila (se 

alguén non quere asinar, firmarán  outro documento). 
- USO DA MÁSCARA OBRIGATORIO PARA TODOS/AS 

CITAS PREVIAS 

- Co equipo directivo, dep. de orientación , a través do 982828310 
-  Titores , axenda do alumno/a ou 982828310 
- Horario de titorías telemáticas/telefónica: martes de 17.00 h a 18:00 h ou 

cando se estableza 
- Unha soa persoa por familia no caso de que sexa presencial. 

HORARIO 
ENTRADA 

PUNTUALIDADE IMPORTANTÍSIMA: chegadas fora do horario timbrando e 
esperando a que sexa recollido. Recoméndase agardar ao cambio de clase para non 
interromper. Nas entradas, só poden acceder ao interior do recinto  1 persoa por 
alumno/a de Educ. Infantil.  

Transportados: porta traseira 08:45h. 
Non transportados: 

Infantil: Pola rampla e cun so acompañante. 
08:50h. 6º EI, 08:55h. 5ºEI , 09:00h. 4º EI. 

Primaria: pola escaleira, entra solo no recinto. 
08:55h. 1º e 2º EP 
08:53h. 3º e 4º EP 
09:00h. 5º e 6º EP 

Seguir orde frechas de entradas e saídas.  
Ningún alumno non transportado poderá entrar pola parte de atrás.  

HORARIO 
SAÍDA 

Non usuarios de comedor: alumnado con irmáns sairán na quenda do irmán maior. 
As familias esperan dentro do recinto mantendo distancia. PUNTUALIDADE 

EI: 4º EI 13:50h., 5º EI 13:55h. e 6º EI 13:57h.  
EP: 1º e 2º: 13.50h. 3º e 4º: 13:55h 5º e 6º: 13.57h. 

Usuarios de comedor: 
Non transportados: 

EI: 4º EI 14.30h., 5º EI 14:35h e 6º EI 14:40 (porta de infantil) 
EP: 1º e 2º 14:30h. 3º e 4º: 14:35 5º e 6º 14:40h. 

Transportados: a partir das 14.50h.  Sairán por autobuses e cursos. 

CIRCULACIÓN 
DENTRO E FORA DO 

EDIFICIO 

EVITAR AGLOMERACIÓNS no exterior e na recollida do alumnado. GARDAR AS 
DISTANCIAS, NON ENTRETERSE NA ENTRADA CHARLANDO.  
Sempre pola parte dereita seguindo as frechas. 

RECREOS 
Haberá  quendas en primaria e dividirase o espazo en zonas diferenciadas. 
En Infantil o patio dividirase en tres zonas. 
Cando o mestre o considere necesario sairá ao exterior. 

ASEOS 

Aforo restrinxido con sinais visuais Infantil e planta baixa 1 alumno por servizo. 
P2º,3º: 2 alumnos por servizo.  
Prohibido beber da billa e encher as botellas. 
Limpeza do baño durante a xornada escolar. 

FESTIVAIS E eventos  Quedan suspendidos os festivais fora dos grupos de convivencia e serán sen público. 



CALENDARIO 
ESCOLAR 

TODO O ALUMNADO DEBERÁ SABER A QUE GRUPO PERTENCE E EN QUE ANDAR SE 
ATOPA A SÚA AULA. 

COMEZAN O 10 DE SETEMBRO: 4º E 5º EI, 1ºEP, 2º EP E 3º EP. 
COMEZAN O 11 DE SETEMBRO: 6º EI, 4º EP, 5º EP E 6º EP. 

MATERIAL DE 
TRABALLO 

INDIVIDUAL 
(publicado na web 

do colexio) 

Todo co nome. 
Suprímese o material compartido 

- Dúas máscaras obrigatorias (unha posta e unha de reposto dentro dunha 
bolsa/estoxo e con nome). 

- Bolsa de tea para gardar a máscara que levan posta. 
- Rotulador de encerado branco 
- Caixa de panos desbotables 
- Bote pequeno de xel desinfectante. 
- Caixa para o material propio. 
- Botella de auga.  
- O solicitado por cada titor/a e cada especialista. 

LIBROS DE TEXTO 
3º E 4º As titoras dos respectivos grupos organizarán coas familias  a entrega.  

ACTUACIÓNS DE 
PREVENCIÓN 

Importante a responsabilidade individual: as familias deben adquirir o compromiso 
firme e asinar o documento que se lle entregará de non enviar ao alumnado con 
síntomas compatibles coa COVID. Para iso debe realizar unha autoavaliación diaria 
dos síntomas antes de acudir ao centro. 
De detectar sintomatoloxía compatible non acudirá ao centro e contactará 
inmediatamente co centro do saúde ou co equipo COVID do centro (982 82 83 10). 
Non é necesario xustificante médico con esta casuística. 
Si algún alumno presenta síntomas no centro illarase nun espazo específico e 
contactarase coa familia, a cal deberá acudir a maior brevidade e solicitar consulta 
telefónica co pediatra. 
Detectado un caso positivo, será o SERGAS o que determine as seguintes actuacións. 

COMPETENCIA 
DIXITAL 

Traballarase na capacitación do alumnado dende principio de curso. 
As familias deben coñecer e manexar as seguintes aplicacións: 

- Páxina web e blogs de cada curso. 
- Alumnado: aula virtual, Edixgal 

Pasarase unha enquisa que recolla os medios dixitais dos que dispón cada familia. 

EXTRAESCOLARES/ 
BIBLIOTECA 

Supeditada a que todo o alumnado que participe pertenza ao mesmo grupo de 
convivencia estable.  
No caso da biblioteca, establecemos  calendario. 

COMEDOR 

Comerán agrupados segundo os grupos de convivencia estable, cunha distancia de 
1.5 m de outros grupos. 
Disporán de postos fixos todo o ano. 
Hixiene bucal realizarase na casa 
O alumnado de infantil comerá na súa aula. 
Máscara obrigatoria cando non “comen”.  

MEDIDAS ED. FÍSICA 

- Máscara obrigatoria, agás en actividades exteriores individuais a máis de 2m 
e na que a máscara imposibilite a práctica. 

- Material: vestimenta adecuada (chándal e calzado deportivo)  e neceser con 
bote de xel desinfectante, toalla pequena, botella de auga e 
funda/bolsa/sobre coa segunda máscara. 

ADAPTACIÓN 
PROGRAMACIÓNS 

- Comezaremos cunha avaliación inicial e traballando todo o que quedou 
pendente no curso anterior.  

- Iniciación dixital dende o primeiro día  



ASPECTOS 
EMOCIONAIS - Traballarase de forma específica dun xeito prioritario. 

ANPA Óscar (presidente) 687 28 95 56 

 


