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INFORMACIÓN FAMILIAS EDUCACIÓN INFANTIL 

Benvenidos ao novo curso escolar 2020-21, desde o colexio 

estivemos traballando para que a volta ao cole presencial cumpla 

todas as medidas de seguridade.  

A continuación explicaremos todos os aspectos a ter en conta para 

este novo curso. Confiamos en que entendades que todas as medidas 

que se tomen neste curso é pola seguridade dos nosos alumnos e de 

nos mesmos. 

• O inicio de curso realizarase de maneira escalonada para evitar 

aglomeracións e contactos entre grupos de familias e alumnado 

e así poder traballar as normas de hixiene, desplazamentos e 

funcionamento orixinadas da nova organización, dunha maneira 

máis eficiente. 

- O xoves 10 de setembro incorporaranse os alumnos de 

3 e 4 anos:  

O primeiro día: 4 anos (11:30-13:30h) e 3 anos 

(11:45-13:45h). O resto do curso o horario será: 

Turno de entrada  Turno de saída Porta 

3 anos : 9:30  3 anos: 14:30 Entrada principal 

4 anos: 9:25 4 anos: 14:25 Entrada principal 

 

 

- O venres 11 de setembro incorporanse os alumnos de 

5 anos: 

O primeiro día: 5 anos (11:45-13:45h). O resto do curso 

o horario será: 

Turno de entrada Turno de saída Porta 

5 anos: 9:20 5 anos: 14:20 Entrada principal 

 

 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E  

 

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 



 

 

• Recordade que as familias non poden acceder ao recinto 

escolar. Os alumnos deberán pasar pola alfombra de 

desinfección do calzado, o arco de toma de temperatura e 

desinfectaranse as mans antes de entrar ao colexio. 

• Cada familia deberá medir a febre do neno antes de vir ao 

colexio. Non poderá entrar ningún alumno enfermo ou con 

febre. 

• AGRUPAMENTOS: O alumnado de EI organizarase en grupos 

estables de convivencia (grupos burbulla). De este modo se 

garantiza a trazabilidade e a xestión dos posibles casos de 

contaxio. Cada curso relacionarase soamente cos seus 

compañeiros e profesores (tanto na aula, recreo e comedor). 

• MÁSCARA: En EI non é obligatoria pero si aconsellable. O 

alumno que use máscara deberá traer unha caixa ou bolsiña 

con outra de reposto dentro para deixar na aula e outra na 

mochila para levar e traer todos os días. Para o profesorado e 

resto de persoal non docente será obligatorio o uso da máscara 

en todo momento. 

• RECREOS: Cada grupo de EI terá unha zoa de recreo para 

cada día independente do resto de grupos da etapa. 

• FAMILIAS: Como norma xeral as familias non poderán acceder 

ao centro. Para comunicarse co profesorado farase a través da 

plataforma EDUCAMOS, telefónicamente e a través da web do 

colexio e o blog de EI. 

• AULA COVID: O centro disporá dunha aula Covid por 

protocolo. No caso de que algún alumno teña síntomas, éste 

será trasladado a dita aula, acompañado por un docente. Unha 

vez alí chamarase á familia e seguirase o protocolo marcado 

por Sanidade. 

• MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE: 

- Utilización recomendada de máscara. 



 

- Ventilación das aulas cada hora e nos recreos. 

- Desinfeción de mans ao menos 5 veces ao día : ao entrar na 

aula, antes e despois de ir ao baño, antes da clase de 

psicomotricidade, antes da merenda, antes e despois do 

recreo, … 

- Dispositivos de hidroxel e panos desbotables en todas as 

aulas e estancias do colexio. 

- Vixilarase o aforo nos aseos. A clase de 3 e 4 anos usará os 

baños da clase. A clase de 5 anos terá habilitados dous 

aseos no pasillo de EI, soamente poderá entrar un alumno 

no aseo. A entrada estará regulada por un cartel/semáforo 

para que o neno dependendo da cor do cartel 

(verde/vermello) saberá se pode entrar ou ten que esperar. 

• SINALIZACIÓN: O colexio está sinalizado para o cumplimento 

das medidas de afluencia de alumnos (distancia de seguridade, 

indicadores de dirección, …). 

• CUSTODIA: A custodia neste curso será soamente de mañá 

desde as 8 h.  

• MATERIAL PREVENCIÓN DE CADA ALUMNO: KIT COVID 

Todos os días os alumnos de EI deberán traer na mochila 

o seguinte kit covid: 

- Máscara (aconsellable) e repostos. 

- Paquete de panos de papel na mochila. 

- A merenda de cada día debe vir nunha bolsa de conxelación 

(medida aproximada de 18x20) marcada co nome do neno/a 

e cunha servilleta de papel para que o alumno/a introduza 

os desperdicios nesa bolsa e poda ser votada a papeleira de 

residuos.  

- Cantimplora ou botellín de auga. 

• ASPECTOS A TER EN CONTA PARA A ETAPA DE EI: 



 

- Puntualidade. É moi importante para o neno subir á clase na fila 

cos seus compañeiros. O chegar sistematicamente tarde, fai que se 

perda momentos de convivencia e de motivación ás tarefas 

académicas. Os alumnos entrarán pola porta principal onde estarán 

as profesoras para recibilos, se un alumno chega tarde debe esperar 

co seu acompañante fóra do recinto escolar xa que non poderá entrar 

con outro grupo que non sexa o seu, agardando a que alguén poda 

acompáñalo a súa clase. 

- Non está permitido traer xoguetes ao colexio. 

- Aniversarios: debido as normas de seguridade non se poderá traer 

ningún detalle de aniversario neste curso. 

- É moi importante, pola seguridade de todos, que si por calquera motivo 

ten que recoller ao neno unha persoa diferente á habitual, comuníquello a 

profesora a través da plataforma EDUCAMOS. 

- Uniforme para que os seus fillos non perdan a roupa, é moi importante 

que lle poñan o nome do neno a todas as prendas (sobre todo ás que 

eles poidan quitar, por exemplo, as chaquetas, xerseis, …). Os alumnos 

deben vir correctamente uniformados (nos mes de setembro soamente 

traerán o chándal para os días de psicomotricidade, a partir de outubro 

usarase tamén o uniforme). Para poder traballar a autonomía dos nenos 

dentro da aula, pedimos que se lle coloque unha cinta no cuello do 

mandilón e dos abrigos para que poidan colgalos eles mesmos na súa 

percha. 

- Mandilón: Este ano pola situación excepcional que estamos a vivir os 

alumnos/as deberán traer o mandilón posto da casa e permanecerán con 

el posto durante toda a xornada escolar, ao finalizar a mesma voltarán 

co mandilón para casa (é recomendable lavalo todos os días). Por iste 

motivo, este ano non haberá mandilón do comedor posto que utilizarán o 

mesmo. 

 



 

 

- Chándal: 

❖ 3 anos: Martes e xoves 

❖ 4 anos: Martes e xoves. 

❖ 5 anos: Luns e venres 

- Material escolar: no blog de EI xa está a vosa disposición o listado de 

libros e material escolar para este curso. É moi importante que veña TODO 

o material marcado con nome do alumno/a tanto os libros, dosieres, 

contos,.. como o resto de material xa que este ano será de uso individual. 

Para traer os libros e materiais as titoras darán pautas individuais concretas 

na chamada telefónica que realizaremos o mércores día 9 de 

setembro ao longo da mañá. 

 

 

❖ Para a citada chamada telefónica do mércores é importante 

que coñezades toda a información que se publica durante 

estos días para solventar calquera dúbida que vos 

plantexedes. 

                                                                         Un saúdo: 

                  Equipo Educación Infantil 

 

 


