
INFORMACIÓN 1º EP 

 

Para este inicio de curso debido a situación especial que estamos a vivir, imos 

establecer unha serie de pautas a seguir, nas que incluiremos o material escolar e 

outros aspectos así coma a forma en que os nenos/as o achegarán ao colexio: 

▪ Traerán o material e libros progresivamente ao longo da semana. 

▪ Todos os libros estarán no colexio, agás os libros de Mates+, Lengua+, 

Lingua+ e a carpeta de aneis. 

▪ Mates+, traerán só o libriño de benvida e a carpeta de material 

complementario cadanseu co nome. 

▪ No referente aos libros de Mates+, Lengua+ e Lingua+, a mestra avisará as 

familias, con antelación, para que, segundo unha guía previa, extraian as fichas 

indicadas e as introduzan na carpeta na que haberá tres separadores de cores 

diferentes (Azul para Lengua; Vermello para Mates e Verde para Lingua), 

poñendo en cada separador o nome da materia, para que poda ser identificado 

polo neno/a. 

o Este proceso realizarase mensualmente, así os nenos unha vez rematadas 

as fichas levaranas para casa onde as deixarán e traerán as novas fichas 

que se lles indique.    

▪ Todo o material debe traer o nome da casa: libros, cadernos coa indicación da 

materia a que estean destinados (matemáticas, lengua, inglés ...) 

▪ Deberán vir forrados todos os libros, agás os que teñan arames. 

▪ O material que se pide a maiores coma os lapis e gomas virán metidos nunha 

bolsa de zip (conxelación) co nome posto tanto no material coma na bolsa e que 

quedará na clase. 

▪ Estoxo de bolsa, dentro traerá: un lapis, unha goma, plastidecores, tesoiras, 

pegamento en barra. (Traer o primeiro día de clase). 

▪ O paquete de folios que se lles pediu virá empaquetado e co nome por fóra. 

▪ Plastilina virá sen plástico e nunha caixa co nome do neno/a. (Traer o primeiro 

día de clase). 

▪ Traerán viseira na mochila. 

▪ Traerán mandilón con nome. 



▪ Deberán traer unha máscara de reposto dentro dunha bolsa  ou caixiña, para que 

quede na clase. 

▪ A merenda traerana dentro dun tupper, unha servilleta e unha bolsiña pequena 

para meter os desperdicios e botalos ao lixo.  

▪ Kit de hixiene (virá todos os días na mochila): 

o Frasco pequeno de xel hidroalcohólico. 

o Máscara de reposto. 

o Panos de papel.  

o Os nenos que queden a comedor, os días de EF traerán outra máscara a 

maiores. 

o Botella de auga con nome. 

▪ Este ano utilizarase a Plataforma Educamos para comunicarse coas familias, xa 

que alí poñerase  toda a información relevante, xustificación de faltas, tarefas... 

Polo que será obrigatorio tela, disporá tamén dunha aula virtual que se utilizará 

tanto nas clases presenciais coma non presenciais. 

▪ As titorías serán vía Educamos, telefónicas ou videochamadas, pero nunca 

presenciais, agás que o centro o solicite. 

▪ Inicio de curso día 10/9/2020. Horarios entrada e saída: 

o 1º EP entra ás 12:10h e saen ás 14:10h. 

o O venres xa terán clase en horario completo:  

▪ Entrada ás 9:15 h e saída as 14:10h 

▪ Non haberá custodias, excepto a de 8:00 a 9:00 h. 

▪ Os horarios estarán en Educamos. 

▪ Traerán uniforme a partir de outubro, agás o chándal que o traerán os días que 

lles toque EF (martes e xoves). 

▪ Apuntarse a comedor os días 7 e 8 de setembro. 


