Ferrol, 2 de setembro de 2020

Benqueridas familias:
Na tarde do pasado 31 de agosto as Consellarías de Educación e Sanidade publicaron novas
instrucións que nos obriga a facer algunhas modificacións no Plan de adaptación á situación
COVID-19 no curso 2020-2021 que viñamos elaborando e onde, entre outras, recóllense medidas
de prevención, protección, e de carácter organizativo e pedagóxico.
Nos próximos días estará á vosa disposición na páxina web, aínda que poderá variar se saen novas
recomendacións.
A continuación, detallámosvos información importante e de interese ante o comezo do curso.




PRIMEIRO DÍA DE CLASE


Xoves, 10 de setembro: Alumnado de 3 e 4 anos de EI.
Alumnado de 1.º, 2.º e 3.º de EP.



Venres, 11 de setembro: Alumnado de 5 anos de EI.
Alumnado de 4.º, 5.º e 6.º de EP.



Mércores, 16
23 de setembro: Alumnado de 1.º e 2.º de ESO.



Xoves, 17
24 de setembro: Alumnado de 3.º de ESO



Venres, 18
25 de setembro: Alumnado de 4.de ESO

PORTAS DE ACCESO AO CENTRO

Para facilitar a entrada e saída escalonada do noso alumnado e non ter aglomeracións, tal e como
indica o protocolo das Consellerías, habilitaranse as seguintes PORTAS:


Porta azul da rúa Españoleto para o alumnado de EI, 3.º e 4.º de EP e 1.º e 2.º de ESO.



Porta principal da rúa San Amaro para o alumnado de 5.º e 6.º de EP e 3.º e 4.º de ESO.



Porta pequena dos arcos da rúa San Amaro para o alumnado de 1.º e 2.º de EP.



HORARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2020-2021

O horario tamén será escalonado para favorecer a distancia entre os distintos grupos de nenos e
nenas.
Educación Infantil
Entrada

Saída

3 anos

de 9.20 h a 9.30 h (Agás no periodo de adaptación)

de 13.45 h a 14.00 h

4 e 5 anos

de 9.00 h a 9.15 h

14.00 h a 14.10 h

(O alumnado poderá ser acompañado por un só adulto ata a porta do patio cuberto, sempre con
máscara. Respectaranse os espazos sinalados no chan para gardar a distancia de seguridade.)
Educación Primaria
1.º

9.05 h

14.10 h

2.º

8.55 h

14.00 h

O alumnado de 1.º e 2.º de EP poderá ser acompañado por un só adulto polas escaleiras principais
ata a porta de entrada, respectando en todo momento as direccións sinaladas e as distancias. Na
saída, os familiares esperarán gardando a distancia de seguridade.
3.º

8.55h

14.00h

4.º

9:05h

14.10h

O alumnado de 3.º e 4.º de EP entrará só polo camiño sinalado dende a porta azul ata a porta
branca de acceso ao colexio. Á saída, os familiares esperarán fóra do recinto escolar.
5.º

8.55h

14.00h

6.º

9.05h

14.10h

O alumnado de 5.º e 6.º de EP subirá só ata a porta principal, respectando as distancias de
seguridade e o sentido de subida e baixada sinalado. Os familiares permanecerán fóra do recinto
escolar tanto na entrada como na saída.
Educación Secundaria
1.º

8.25h/ Tarde do martes 16.25h

14.15h/Tarde do martes 18.05h

2.º

8.30h/Tarde do martes 16.30h

14.20h/Tarde do martes 18.10h

O alumnado de 1.º e 2.º de ESO accederá desde a porta azul ata o patio cuberto, respectando a
distancia de seguridade e o sentido sinalado tanto para a entrada como para a saída.
3.º

8.25h/ Tarde do martes 16.25h

14.15h/Tarde do martes 18.05h

4.º

8.30h/Tarde do martes 16.30h

14.20h/Tarde do martes 18.10h

O alumnado de 3.º e 4.º de ESO subirá ata a porta principal respectando as distancias de
seguridade e o sentido de subida e baixada sinalado.

É moi importante respectar os horarios e as medidas de seguridade establecidas con
responsabilidade e sendo exemplo para os nosos nenos e nenas.



OUTROS AVISOS


Será obrigatorio dende 1.º de EP ata 4.º de ESO o uso da máscara durante toda a xornada
lectiva, así como en comedor e madrugadores. O alumnado deberá traer unha funda co
seu nome específico para gardala, así como outra máscara de reposto.



O uso da máscara en EI non pode ser obrigatoria, pero desde o centro recomendámola
por ser unha das medidas máis eficaces para evitar os contaxios. Pedímosvos que, na
medida do posible, habituedes aos vosos fillos e ás vosas fillas a usala e traela ao
colexio, polo ben de todos.
No caso de que se queden a comedor ou utilicen o servizo de madrugadores a máscara é
obrigatoria xa que estarán con alumnos que non son do seu grupo estable de convivencia.


O colexio entregará unha máscara a todo o alumnado xunto co material deste curso.

Co fin de explicarvos todos os cambios, e atender as vosas dúbidas e xa que quizais non se poidan
realizar máis xuntanzas presenciais, convocámosvos ás seguintes reunións ao longo das vindeiras
semanas, antes de que comece o curso:
.Día 7 de setembro: - 16.30 h, EI 4 anos
- 18.00 h, EI 5 anos
.Día 8 de setembro: - 16.30 h, 1.º EP
- 18.00 h, 2.º EP
.Día 9 de setembro: - 16.30 h, 3.º EP
- 18.00 h, 4º EP
.Día 10 de setembro: - 16.30 h, 5.º EP
- 18.00 h, 6.º EP
.Día 14 de setembro : -16:30h, 1º ESO
-18.00h, 2º ESO
.Día 15 de setembro: -16.30h, 3º ESO
-18.00h 4º ESO
NORMAS DE SEGURIDADE PARA A ASISTENCIA AS REUNIÓNS
. So poderá vir un familiar por cada alumno.
. Será obrigatorio o uso da máscara en todo momento.
. Gardarase a distacia de seguridade tanto no exterior como na entrada e saída do salón de actos.
. Usarase o xel hidroalcohólico situado na entrada.
. Ocuparanse só os asentos sinalados.
. Non asistirán nenos nin nenas.
Sabemos que son momentos de cambios para todos, por iso agradecémosvos de antemán a vosa
colaboración e confianza.
Un cordial saúdo
O equipo directivo

