
 

 

  
 

 

 
Monforte de Lemos, a 7 de setembro de 2020 

 
 Estimadas familias, 

Esperamos que puiderades desfrutar do verán e que este tempo servira de 
descanso e relaxación. 
 
 Despois de moitos meses co colexio pechado, por fin podemos abrir as nosas 
portas e acoller aos nenos e nenas. Durante os últimos días de agosto e no mes de 
setembro estivemos a traballar cos diferentes protocolos que nos remitiu a Consellería de 
Sanidade procurando converter o colexio nun lugar o máis seguro posible para que os 
alumnos (e as súas familias) se sintan cómodos e poder dar unha resposta positiva á 
educación dos vosos fillos e fillas.  
 
 Tal e como se publicou na prensa, a Consellería de Educación estableceu que o 
inicio de curso será escalonado, do seguinte xeito: 
XOVES, DÍA 10:    empezan os alumnos de  3 anos (4º de Infantil), 4 anos (5º de  
  Infantil) e 1º, 2º e 3º de Primaria 
 Entradas 
 Ás 10:00 da mañá os alumnos de 1º, 2º e 3º entrarán polo portón que da acceso ao 
campo de area, onde os recibirá o seu novo titor/a 
 Os alumnos de 4 anos, xunto con un familiar, entrarán pola porta que dá acceso ao 
claustro.  
 Saídas 
 Ás 11:45 saen os alumnos de infantil: 1 familiar entra no claustro pola porta 
correspondente e recolle ao neno/a, a un metro da porta da aula. Por favor, é obrigatorio 
gardar espazo de seguridade entre as persoas que están esperando para recoller aos 
pequenos 
 Ás 12:00 saen os alumnos de 1º, 2º e 3º de Primaria pola escaleira principal 
  
VENRES, DÍA 11: os que iniciaron o día 10 empezan en horario habitual de 9 a 14                  
  (mais adiante especifícanse entradas e saídas) mais os alumnos de 5         
  anos (6º de Infantil) e 4º, 5º e 6º de Primaria 
 Entradas 
 Ás 10:00 da mañá os alumnos de 4º, 5º e 6º entrarán polo portón que da acceso ao 
campo de area onde os recibirá o seu novo titor/a 
 Os alumnos de 5 anos B, xunto con un familiar entrarán pola porta que da acceso 
ao claustro. Os nenos de 5 anos A entran e saen pola portería 
 Saídas 
 Ás 11:45 saen os alumnos de Infantil. Para 5 anos B un familiar entra e sae pola 
porta de acceso ao claustro e 5 anos A pola portería 
 Ás 12:00 saen os alumnos de 4º, 5º e 6º de primaria pola escaleira principal. 
 
Ás 13:45: saen os nenos de Infantil de 4 anos (empezaron o día anterior e xa teñen 
xornada normal) 
Ás 13:55: sairán : 1º e 2º de primaria pola escaleira do claustro e porta de infantil 
                              3º de primaria pola escaleira principal  
 



 

 

  
 

 

 
 

ENTRADAS E SAÍDAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 
 
 ENTRADAS: 

 08:50 :  -3º, 4º e 5º de Primaria: subida pola escaleira principal de Primaria 

(en ringleira e pola dereita, pegados á baranda) 

   -1º,2º e 6º de Primaria: entrada pola porta de acceso ao claustro e 

subida pola escaleira do 1º ciclo de primaria (escaleira do claustro) 

 09:05:  INFANTIL CLAUSTRO PEQUENO: entrada e saída pola porta de 

acceso ao claustro (1 familiar por neno/a) 

   INFANTIL CLAUSTRO MONUMENTAL: entrada e saída pola porta de 

portería.  

   Os pais non poden entran en ningún momento na clase. 

 

 SAÍDAS:  

 13:45:    INFANTIL CLAUSTRO PEQUENO: para recoller aos nenos, entrada e 

saída pola porta de infantil 

      INFANTIL CLAUSTRO MONUMENTAL: entrada e saída pola porta de 

portería 

 13:55:    3º,4º e 5º de Primaria: baixan pola escaleira principal (en ringleira e 

pegados á parede) e saen pola porta principal 

 14:00:   1º e 2º de Primaria baixan pola escaleira do 1º ciclo cara o claustro e 

saen pola porta de infantil 

   6º de Primaria  baixan pola escaleira principal (en ringleira e pegados 

á parede) e saen pola porta principal 

 

 Rogamos a máxima puntualidade nas entradas e saídas para poder cumprir 

co protocolo o mellor posible. 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 Estamos á espera de que a Consellería publique unha carta informativa para as 

familias sobre as medidas de protección do alumnado. Enviarémola por Educamos e 

colgarémola na web cando a teñamos. A maiores, xa está publicado na web de Educación 

o protocolo completo da Consellería de Sanidade 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/v_3.7_definitiva_modificacion_1_protocolo

_centros_educativos_post_comite_clinico_e_post_consejo.pdf   

www.escolapiosmonforte.es 

 

ORGANIZACIÓN DO CENTRO EDUCATIVO 

 Formación do Equipo COVID do Centro 

 Están reguladas as entradas e saídas escalonadas (só se permite o acceso dun 
familiar no caso de Educación Infantil) 

 Reunión presencial alumnos novos de 3 anos: día 9, no salón de actos: as 16:00 
clase de A e as 19:00 horas a clase de B 

 Videoconferencias (cada titor convocará por Educamos, Teams) : 
Martes , día 8 , as 16:00 horas 1º, 3º, 5º e 6º de Primaria 
Mércores, día 9, as 16:00 horas, 4 e 5 anos de Infantil e 2º e 4º de Primaria 

 Na ESO queda pendente aviso da convocatoria 

 O profesor titor será o mestre de referencia na clase burbulla 

 Os alumnos pasarán a maior parte do tempo na súa aula  e estarán sentados en 

ringleiras 

 Haberá diferentes recreos en zonas delimitadas para cada aula. Cada mestre vixía  

unha clase 

 Nos recreos non está permitido o uso de pelotas ni xogos de contacto 

 Nas aulas manterase a distancia de seguridade (o máximo posible) 

 Durante a mañá haberá diferentes momentos para ventilar as aulas 

 Deben traerse as merendas en bolsas e a tomaranse na aula 

 A diario limparanse e desinfectaranse as aulas e haberá hidroxel en todas elas 

 De momento non se impartirán extraescolares 

 Si empeza o Conservatorio Adagio xa que é ensinanza oficial (cumprindo o 

protocolo de Sanidade) 

 Se está á espera de que a Xunta de Galicia autorice a continuidade do horario  de 

setembro mentres teñamos que convivir co COVID19 

 

 

http://www.escolapiosmonforte.es/


 

 

  
 

 

ORGANIZACIÓN INDIVIDUAL/FAMILIAR 

 É responsabilidade das familias facer na casa a autoavaliación de análise de 

síntomas COVID a diario e asinar o compromiso de Declaración Responsable 

(ámbalas dúas serán propocionados polo centro) 

 Deberá manterse distancia de seguridade antes das entradas e saídas ao colexio  

 Obrigatorio o uso de máscaras a partir de 1º de primaria. Deben traer unha 

segunda gardada nunha bolsa de tela 

 Os alumnos traerán un pequeno bote de hidroxel para o recreo (agás Infantil) 

 As merendas deben vir en bolsas pechadas 

 Posibilidade (voluntario) de traer mandilón-bata os alumnos de infantil e primaria 

para evitar o lavado diario do uniforme 

 Recomendable o uso de máscara en Educación Infantil 

 Non poden traer xoguetes ao colexio (nin pelotas) 

 Non se pode compartir material escolar 

 Deben seguir as indicacións do chan para desprazarse polo colexio 

 

Todas estas medidas obrigatorias están establecidas no protocolo elaborado pola 

Consellería de Sanidade de volta aos colexios e están pensadas para velar pola 

seguridade dos nosos fillos . Somos conscientes que moitas delas son complicadas 

pero queremos ter un entorno o mais seguro posible para os nosos alumnos 

 

Recibide un cordial saúdo 


