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Ben queridas familias, 

Dirixímonos a vós para ofrecervos instrucións de cara ao inicio do curso, que, como xa 
sabedes, require a colaboración de todos para ofrecer un espazo seguro. 

Seguindo as instrucións da Consellería de Educación, o inicio de curso será o día 9 de 
setembro para Educación Primaria.  

Por outra banda, gustaríanos compartir con vós algunhas das medidas e actuacións que 
seguiremos desde o inicio do curso. 

MEDIDAS COVID-19 

Ø O colexio contará cun Equipo COVID-19, que coordinará todas as actuacións 
específicas derivadas da emerxencia sanitaria.   

Ø Antes de acudir ao colexio, cada alumno/a ou as súas familias, responderán a 
unhas cuestións de autoavaliación, segundo fixa o Protocolo establecido pola 
Xunta de Galicia, que se entregará ao alumnado o primeiro de clase.  

• A medición de temperatura ou a avaliación doutros síntomas compatibles 
coa COVID-19 será realizada no seo da familia de forma diaria antes de 
acudir pola mañá ao centro escolar. 

• O alumnado con calquera sintomatoloxía non pode acceder ao centro 
educativo  e deberá comunicalo ao responsable do equipo COVID 
covid@gesanmiguel2.com 

• Se  algunha  persoa  do  núcleo  familiar  é  sospeitosa  de  padecer  a  
COVID-19,  o alumno/a non poderán acudir ao centro ata que se coñeza 
o resultado da proba e sexa  negativo. 

Ø Será obrigatorio o uso de máscara a partir de 1º de EP durante toda a xornada 
lectiva, e o alumnado deberá traer sempre outra de reposto (nunha funda 
específica para máscaras ou ben un sobre de papel, non se poden empregar 
bolsas plásticas), ademais de panos de papel e xel hidroalcohólico para uso 
persoal e exclusivo. 

• A obrigación do uso da máscara non será esixible para as persoas que  
presenten  algún  tipo  de  enfermidade  ou  dificultade que as exima do 
seu uso. 

Ø Será necesario que o Equipo COVID-19 dispoña dun nº teléfono operativo en 
todo momento, dalgún familiar ou persoa de referencia, para presentarse no  
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centro  á  maior  brevidade no caso de que os síntomas aparezan durante  a  
estancia  no  centro  ou  á  chegada  ao  mesmo. 

Ø Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no 
centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se 
xestiona o seu traslado. 

AUTORIZACIÓNS  

Ø O primeiro día de clase o titor/a entregará ao alumnado unha DECLARACIÓN 
RESPONSABLE, que deberá vir firmada polos pais/nais/titores legais do 
alumno ao día seguinte. 

Ø Os pais/nais separados ou divorciados deberán transmitir ao titor e o inicio 
do curso por escrito, os horarios (horas e días da semana) de recollida dos 
seus fillos/as e quen os recollerá, se non é un dos proxenitores, deberán 
incluír no documento, nome,  apelidos e fotocopia do DNI da persoa ou 
persoas encargadas de recollelos. Este escrito debe estar firmado sempre 
por ambos proxenitores. Os seus fillos/as non se entregarán a outras 
persoas, nin en horarios diferentes aos que aparecen en dito documento. 

Ø No inicio do curso farase entrega do resto de autorizacións habituais. 

COMUNICACIÓNS FAMILIA-CENTRO 

Ø Todas as familias deberán descargarse e revisar os datos da aplicación ABALAR 
no seu teléfono móbil.  

ENTRADAS-SAÍDAS 

Ø Haberá diferentes entradas ao centro dos diferentes cursos, con horarios graduais 
de entradas e saídas.  

Ø As familias permanecerán na entrada do centro o tempo imprescindible para 
recoller e deixar aos seus fillos e fillas, co fin de non formar aglomeracións.  

Ø Recomendamos que o alumnado sexa acompañado por un único responsable, 
que non poderá entrar ás zonas interiores do colexio. 

Ø Ademais, rogamos máxima puntualidade no cumprimento de horarios.  

Ø Está prohibido entrar/saír por outra porta que non sexa a asignada. 

Ø Nas diferentes entradas ao centro, haberá xel hidroalcohólico.  
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Ø O alumnado de E.P. que teña un irmán maior poderá saír con él. 

Ø O alumnado con irmáns en E.I. poderán saír con eles pola porta pequena da rúa 
Seara. 

 

NAS AULAS 

Ø Cada clase disporá de xel hidroalcohólico, panos desbotables, materiais de 
desinfección e papeleiras de pedal.  

Ø Nas aulas garantirase a correcta ventilación, seguindo as pautas marcadas do 
protocolo da Xunta de Galicia, así como se extremarán as medidas de 
desinfección.   

Ø Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a  
limpeza  e  desinfección  establecidas  nas  medidas  deste  protocolo. 

NORMAS PARA O ALUMNADO 

Ø Velarase por unha rigorosa hixiene individual: lavado frecuente de mans (de non 
ser posible con auga e xabón, empregarase o xel desinfectante).  

Ø Todo o material deberá vir identificado co nome, apelidos e curso do alumno/a 
(libros, cadernos, estoxo, lapis, bolígrafos, mochila, roupa, botella de auga, etc).  

Ø O alumnado deberá traer para uso individual unha botella de auga e a súa 
merenda nunha bolsa desbotable. 

 

NO CENTRO 

Ø O uso dos baños estará supervisado, así como a limpeza, sempre cumprindo o 
protocolo oficial.  

CURSO ENTRADA SAÍDA PORTA 
1º EP 9:20 a 9:25 h 13:45 h Pérez Bellas 
2º EP 9:15 a 9:20 h 13:45 h Pérez Bellas 
3º EP 9:10 a 9:15 h 13:50 h Pérez Bellas 
4º EP 9:05 a 9:10 h 13:50 h Seara 
5º EP 9:00 a 9:05 h 13:55 h Seara 
6º EP 8:55 a 9:00 h 13:55 h Seara 
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Ø Os desprazamentos polo centro deberán facerse de xeito ordenado e seguindo as 
indicacións direccionais marcadas no chan e mantendo a distancia de seguridade. 

Ø Delimitaranse diferentes zonas de recreo para cada clase creando novos espazos 
para este uso e reforzando, se fose preciso, a presenza de profesorado para a 
vixilancia dos mesmos. 

Ø En  Educación  Infantil  e  na  Educación  Primaria,  a  organización  do  
alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en 
cuxo ámbito non se aplicarán necesariamente criterios de limitación de distancia. 

COMEDOR 

Ø O servizo de comedor comezará a funcionar o xoves día 9 de setembro. Como 
todos os anos, no mes de setembro o comedor rematará as 15:30h. 

Ø Estableceranse quendas, reducindo os grupos de alumnado, tendo sitios fixos e 
mantendo as medidas establecidas. 

AULA DE MADRUGADORES 

Ø O servizo de madrugadores (dende as 7:45 h) comezará a funcionar o xoves día 
9 de setembro.  

Ø A entrada será pola porta de Educación Infantil (Rúa Seara). 

 

Estamos a traballar para facer do colexio un entorno seguro e confortable, á vez que se 
cumpran de modo rigoroso todas as prevencións e medidas de actuación necesarias xa 
que a prioridade é a saúde. Todas as medidas e instrucións poderán verse modificadas 
en función das novas disposicións que marquen dende a Xunta de Galicia. 

Rogamos a vosa colaboración no cumprimento das medidas e instrucións ofrecidas 
dende o centro. Somos conscientes das inquedanzas que poidades ter e/ou das 
dificultades que vos podan xurdir á hora de acatar as medidas establecidas, pero 
confiamos na capacidade de todos os que conformamos a comunidade educativa para 
adaptarnos ás novas ás circunstancias que requiren un esforzo e vontade por parte de 
cada un de nós.  

Grazas pola vosa colaboración 

Atentamente, 

O equipo directivo    A coordinadora de EP   A orientadora  


