
PROTOCOLO DE INICIO DE CURSO – 2020-2021 

 

Obrigatorio: 

- Pasar na casa a enquisa clínico-epidemiolóxica covid-19 todos os días e 

de non ter ningún síntoma vir ás clases.  

- Levar a máscara de protección e traer unha de reposto. 

- Manter sempre a distancia interpersoal de 1,5 metros. 

- O centro estará debidamente sinalizado tanto para os accesos ao centro 

como no interior do mesmo. 

Zonas sinalizadas para o acceso ao centro 

 

 

24 DE SETEMBRO  
O alumnado de 1° e 2° da ESO, e 1° de Bacharelato, entrada polo lugar asignado. Irán 
entrando segundo vaian chegando. 

Obrigatoria a máscara de seguridade. 

Obrigatorio dispensar xelhidrohalcohólico. 

 

Alumnado de 3° da ESO e 2° de Bacharelato  

 5 grupos de 3° da ESO  
 2 grupos de 2° de bacharelato  



 

Portas de entrada, 3° da ESO entra pola dereita segundo a sinalización 

 

Entrada de 3° da ESO 
Pola entrada da dereita,  pola porta da esquerda, debidamente sinalizada e con 
distancias de seguridade de 1,5 metros. 

Entran pola esquerda, e cando pasen aos corredores da entrada irán pola dereita ata 
a súa aula, subindo polas escaleiras ao segundo andar pola dereita e nos corredores 
das aulas de referencia tamén pola dereita. 

As aulas estarán abertas e ventiladas. 

 

Obrigatoria a máscara de protección para entrar ao centro educativo e  votar 
xelhidrohalcohólico nas mans. Traer máscara de reposto. De non ter e precisar 
algunha, solicitar na conserxería ou en dirección. 

O material escolar propio non se poderá compartir.  

 

Estarán os titores/as dos cinco grupos as primeiras sesións para os chamamentos. 

 3° ESO A ás 8:40 zona  
 3° ESO B ás 8:55 zona 
 3° ESO C ás 9:10 zona 
 3° ESO D ás 9:25 zona 
 3° ESO E ás 9:40 zona 

Non se permite ningún tipo de acercamento ou aglomeracións. Gardaranse as 
distancias e esperaremos a ser chamados. De quedar sen chamar ou entrar, 
esperaremos a unha segunda volta. 

Haberá profesorado de garda e o profesorado da primeira sesión para apoio no 
acompañamento do alumnado á súa aula. 

As primeiras sesións centraranse no protocolo. 



 

Nos recreos: baixando/subindo polas escaleiras centráis, sempre pola dereita. Sairán 
ao patio pola porta central. 

Será por orde e gardaranse as distancias de seguridade nas entradas e saídas. 
Estarán nunha zona e non están permitidas as aglomeracións. Manteranse sempre 
no seu grupo de referencia.  

Obrigatoria a máscara de protección.  

Dispensación de xelhidrohalcohólico antes e despois do recreo. 

O uso dos aseos da súa zona, será en quendas de unha persoa cada vez, respectando 
as distancias e o lavado de mans antes e despois de saír.  

De ter ido en período de clase,  darase prioridade aos que non foron. 

 

Entrada de 2° de bacharelato: 

 
Pola porta de emerxencia da esquerda e de xeito ordeado e gardando as distancias. 

Obrigatoria a máscara de protección e dispensación de xelhidrohalcohólico, entrando 
pola dereita. Traer máscara de reposto. De non ter e precisar algunha, solicitar na 
conserxería ou en dirección.  

Serán chamados polos titores/as para a ubicación nas aulas. 

 2° Bacharelato A ás 8:40 
 2° Bacharelato B ás 8:55 

A circulación polos corredores será sempre pola dereita.  

A primeira sesión será cos titores/as para explicar os protocolos. 

O resto de sesións co seu profesorado que se centrará no protocolo. 

As saídas/entradas aos recreos será coa debida autorización das familias. Sempre 
pola porta de emerxencia da esquerda.  



 

Nos recreos: será pola porta de emerxencia habitual. 

Será por orde e gardaranse as distancias de seguridade nas entradas e saídas. Manteranse 
no seu grupo de referencia para cumprir as normas seguridade.  

Obrigatoria a máscara de protección. 

Dispensación de xelhidrohalcohólico antes e despois do recreo. 

O uso dos aseos da súa zona será en quendas de unha persoa cada vez, respectando as 
distancias e o lavado de mans antes e despois de saír.  

De ter ido en período de clase, darán prioridade aos que non foron. 

 

A partir do 25, irán entrando segundo cheguen ao centro,  

Sempre respectando as distancias, con máscaras de protección e dispensación de 
xelhidrohalcohólico.  

Esperaremos cando sexa preciso. 

 

 

 

 

 


