
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 

 

25 DE SETEMBRO  
O alumnado dos días 23 e 24 entrará segundo vaia chegando polas zonas asignadas o 
primeiro día. 



Entrada dos grupos de 4° da ESO no primeiro andar 

 

Entrarán pola entrada de emerxencia esquerda, pola porta da esquerda e subirán 
pola escaleiras ao primeiro andar. 

Esperarán a ser chamados polo titor/a, respectando a distancia de seguridade e 
evitaranse as aglomeracións. 

 4° ESO A ás 8:40 zona  
 4° ESO B ás 8:55 zona 
 4° ESO C ás 9:10 zona 
 4° ESO D ás 9:25 zona 

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

O material escolar propio non se poderá compartir.  

 

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 profesorado de apoio para o acompañamento do 
alumnado á súa aula. 

As primeiras sesións centraranse no protocolo.  

 

Nos recreos: baixando/subindo polas escaleiras de emerxencia da súa zona,  sempre 
pola dereita. Sairán ao patio pola porta de emerxencia e baixaran ao patio polo 
corredor exterior por detrás da zona da cafetería e despachos. 

Será por orde, gardaranse as distancias de seguridade nas entradas e saídas. Estarán 
na zona e non están permitidas as aglomeracións. Manteranse 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. 

 

A partir do 28, irán entrando segundo cheguen ao centro, respectando as distancias, 
con máscaras de protección e dispensación de xelhidrohalcohólico nas mans.  

Esperaremos cando sexa preciso. 

 

 


