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INCORPORACIÓN GRADUAL DO ALUMNADO 

10 
setembro 

4º e 5º de educación infantil. 
1º, 2º e 3º curso de educación primaria. 

11 
setembro 

6º de educación infantil 
4º, 5º e 6º curso de educación primaria. 

16 
setembro 

1º e 2º de ESO 

17 
setembro 

3º ESO 

18 
setembro 

4º ESO 

 

HORARIOS DE ENTRADA 

9:00 ESO (pendente) 

9:20 1º, 2º, 3º Ed.Primaria. PORTA PRINCIPAL. 

9:30 4º, 5º, 6º Ed Primaria. PORTA ATRÁS. 

9:40 Ed. Infantil. PORTA DE INFANTIL. 

 

15:20 
1º, 2º, 3º Ed. Primaria. PORTA PRINCIPAL. 
Ed. Infantil. PORTA DE INFANTIL. 

15:30 
4º, 5º, 6º Ed. Primaria. PORTA ATRÁS. 
ESO (pendente) 

 

HORARIOS DE SAÍDA 

12:55 1º, 2º, 3º Ed.Primaria. PORTA PRINCIPAL. 

13:00 Ed. Infantil. PORTA DE INFANTIL. 

13:05 4º, 5º, 6º Ed.Primaria. PORTA ATRÁS. 

13:10 
1º e 2º ESO (pendente) 
3º e 4º ESO (pendente) 

 

16:55 1º, 2º, 3º Ed.Primaria. PORTA PRINCIPAL. 

17:00 Ed. Infantil. PORTA DE INFANTIL. 

17:05 4º, 5º, 6º Ed.Primaria. PORTA ATRÁS. 

17:10 
1º, 2º ESO (pendente) 
3º, 4º ESO (pendente) 
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Os pais só poderán acceder ao recinto 5 minutos antes das entradas e saídas e non poderán entrar no centro. 
Só poderá haber un acompañante máximo con cada alumno. 

• En educación infantil e primaria fórmanse Grupos de Convivencia Estable, cuxos membros poden socializar 
e xogar entre si, sen ter que manter a distancia interpersoal de forma estrita. 

• Á chegada ao Centro, o alumnado, con máscara, deberá dirixirse inmediatamente á ringleira/zona establecida 
para o seu GEC (Grupo estable de Convivencia).  

• A subida e baixada ao aula ou espazo para cada Grupo estará sinalada e deberá facerse sempre cumprindo 
a distancia de seguridade interpersoal..  

• Durante as clases en aulas GCE o alumnado poderá, puntualmente, retirar a máscara de seguridade 
mantendo sempre a distancia de 1 metro entre cadeiras con todos os pupitres orientados no mesmo sentido. 
Isto será posible sempre e cando se poidan cumprir na aula as medidas de distanciamento establecidas polo 
protocolo. 

• Todos os pupitres ou mesas estarán colocados en liña mirando cara o profesor/a. Para calquera movemento 
dentro do Centro é obrigatorio o uso da máscara a partires dos 6 anos. 

• Na entrada e saída da aula o alumnado, sentado nos seus pupitres e baixo o seguimento do profesor/a,  
aplicarase solución hidroalcohólica. 

• Nos tempos de lecer, saídas, actividades, etc.. o alumnado deberá levar posta a máscara. 
• Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con tapa, 

ou ben deberá facelo contra a flexura do cóbado. 
• Cando o alumnado acuda aos aseos manterá a distancia física recomendada , realizará hixiene de mans e 

atenderá ás instrucións de uso situadas nos aseos. 
• Cada alumno/a dun Grupo Estable de Convivencia terá na súa aula un espazo para a garda do seu material 

de tal xeito que só poida ser manipulado por el/ela mesmo/a. En consecuencia, o alumnado non compartirá 
material de uso propio con ningún compañeiro/a. 

• Estableceranse unha serie de medidas específicas que estarán sinaladas e expostas nos taboleiros de aulas. 
• Cada Grupo Estable de Convivencia terá un documento básico, elaborado polo responsable do grupo 

(titor/a), onde ademais das normas básicas e específicas de funcionamento, conterá tamén unha listaxe de 
todo o persoal do centro que ten relación co GEC e o alumnado que o conforma, onde existan ademais un 
ou varios grupos de teléfono de contacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladalo ás autoridades 
sanitarias. 

• As merendas de media mañá virán nunha bolsiña de tela que levarán cada día para lavar a 60º. A merenda 
realizarase de xeito individual e en espazos diferenciados. 

• O alumnado de BUS ocupará sempre o mesmo asento , entrará no centro pola porta principal e dirixiranse 
co profesor á súa aula. O uso da máscara no BUS e na entrada do centro é OBRIGATORIA. A saída realizarase 
do mesmo xeito, acompañados do profesorado encargado e ocupando sempre os mesmos asentos. 

• No comedor, no servicio de madrugadores, nos patios e en tódalas actividades  os nen@s estarán sempre 
co seu grupo/aula,  (grupo de convivencia estable) ou aula burbulla e cos seus profesores. 

• Titorías coas familias: como norma xeral, ao longo do curso tentaremos manter as entrevistas coas familias 
por aqueles medios que non precisen a asistencia persoal das mesmas ao Centro (telefonía, correo 
electrónico, videoconferencia, etc…). Só naqueles casos que sexa indispensable a presenza das familias por 
un tema que non poda ser resolto doutro xeito, realizarase unha cita previa dos proxenitores ou titores. Para 
realizar esa entrevista, será  sempre fora do horario escolar, e empregarse como lugar principal as salas de 
titorías habilitadas. A carón desas salas, está instalado un punto de desinfección, o cal deberemos empregar 
e facer usar ás persoas entrevistadas. Igualmente, despois desa entrevista, deberemos deixar abertas as 
portas das salas e faremos unha desinfección das superficies (cadeiras e mesas) coa solución que alí se 
atopará para tal fin. 
Todo o material que se empregue nesa entrevista deberá ser desinfectado antes de volver a ser arquivado 
ou custodiado. 

• Calquera citación para entrevista persoal no Centro deberá recollerse por escrito para que quede constancia 
da data, hora, lugar e membros que acudiron á mesma, co obxecto de facilitar esa información ás autoridades 
sanitarias se fora necesario. En consecuencia, de todas as entrevistas persoais deberemos cubrir folla escrita 
(segundo o modelo que se envía desde a Dirección do Centro)  

• O alumnado seguirá fielmente todas as instrucións e recomendacións establecidas polo profesorado ao seu 
cargo. 

 


