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Curso 2021-2022 

 

O centro vai facer un gran 
esforzo por manter as me-
didas de seguridade. 

 

 Pedímoslles a mesma cola-
boración, son tempos difí-
ciles para todos e a mellor 
maneira de superar esta 
situación é colaborando 
entre todos.  



Información  para familias 

 Comprometeranse a que os nenos cumpran coas 

medidas que o centro toma sobre as medidas de 

seguridade 

 Comprometeranse a non traer os seus fillos con 

síntomas compatibles con Covid e  avisar a persoa 

responsable. 

 Ser puntuais nos horarios de entrada e saída. Soa-

mente poderán acceder ao centro cos alumnos de 

Infantil e 1º ciclo de Primaria ata a zona sinalada. 

O resto esperarán no exterior do centro 

 As titorías neste curso serán telefónica, salvo casos 
que requiran unha visita presencial concertada 
( nese caso se accederá ao centro con máscara)  

 Respectar as medidas de seguridade mentres espe-

ran os seus fillos 

 Todas as aulas contan con medios de desinfección 

e os alumnos colaboraran en ditas tarefas nos cando 
indique o  profesor.  

 Os alumnos permanecerán nas súas aulas case todo 

o tempo, soamente cos profesores asignados. 

 Os alumnos terán unha zona de recreo para cada 

etapa e os dias de choiva estarán nas aulas. 

 Aínda que haberá material no colexio, recomendase 

aos alumnos ter un pequeno neceser co xel hidroal-
coholico ,e un recipiente onde gardar a mascara 
mentres este sentado. 

 

Presentación do protocolo  

A volta dos alumnos ao centro escolar vai a 

contribuír a unha certa normalidade. Esta nor-

malidade trae a súa peculiaridade polo que é 

importante a colaboración de todos. 

Medidas xerais 

 Ao chegar ao centro deberán desinfectarse as 

mans  e os pés antes de entrar  nos edificios 
correspondentes. 

 A máscara é obrigatoria a partires de 6 anos, 

na etapa de Ed. Infantil é recomendable. 

 Axudarán aos alumnos a cumprir os protoco-

los marcados e explicarlles as medidas que se 
van adoptar. Son importantes para a saúde de 
todos. 

 Os pais non accederán ao centro como medida 

para contribuír a un espazo seguro.  

 O aforo en recepción e administración é du-

nha persoa polo deberán pedir cita previa  a 

partires de 9:45h  a 13:30h 

 Documentos e comunicacións do colexio en-

viaranse mediante a plataforma CIFRA e soa-

mente se mandarán en papel os máis impor-

tantes e/ou que esixan unha sintatura.  

Importante  

 Se o seu fillo presenta síntomas  compatibles 

con Covid, por favor non o traiga ao colexio.  

 Avise ao servizo sanitario e a coordinadora 

de Covid do colexio mediante CIFRA ou te-

léfono.  

 Se o alumno presenta síntomas compatibles 

co Covid no centro, será illado na sala prepa-

rada para estes casos e virán recollelo en 30 

min. 

  Unha vez vaian ao médico deben informar 

ao centro. 

Comedor e madrugadores 

 Nestes servizos non se admitirán alumnos 

esporádicos. No comedor  haberá dúas quen-

das e en madrugadores dous grupos. 

 Os alumnos de comedor sairán pola porta da 
rúa Valle Inclán.  

 Os nenos de madrugadores usarán sempre a 

máscara, xa que é imposible separalos . 

 Os alumnos de comedor usarán a máscaras 

nos traslados e nos tempos de xogos. 

 Neste 1º trimestre non haberá actividades 

extraescolares. Logo dependendo da situación 

avisaremos máis adiante. 


