
HORARIO 2º BACHARELATO A PARTIR DO DÍA 25/05/2020

2º BAC A

HORA LUNES MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8.30-9.20

1ECO LGeL ING/1ªFR HART/XEOG/2ªFR HESP

9.20-10.10
ECO LGeL ING/1ªFR HART/XEOG/2ªFR LGeL

10.25-11-15
LCeL LCeL

MATAP
HESP HFIL

11.15-12.05
LCeL HFIL MATAP HESP HFIL

12.25-13.15

2MATAP HFIL 3HART/XEOG/2ªFR ECO ING/1ªFR

13.15-14.05
MATAP HART/XEOG ECO

 

NORMAS BÁSICAS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

1. O uso da mascarilla será obrigatorio durante a estancia no centro, así coma as medidas de distanciamento e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias e polo centro. Entre
outras, non compartir material, non tocar pomos, pasamáns, así coma mobiliario que non poida ser desinfectado inmediatamente despois do seu uso.
2. Os docentes organizarán, de forma individualizada, a entrada do alumnado ás aulas, tanto nas primeiras horas coma despois dos períodos de lecer.
3. Antes de tomar asento nas aulas, o alumnado deberá limpar as mans con xel hidro alcohólico que será facilitado polo centro.
4. Se un alumno, por calquera circunstancia, tivese que abandonar as aulas antes da finalización da xornada lectiva, deberá deixar sinalizado (cunha nota enriba da mesa) o pupitre
para que ningunha outra persoa o ocupe sen que este fose debidamente desinfectado.
5. Se non se completase o aforo das aulas, recoméndase que o alumnado ocupe primeiro os pupitres máis afastados da encerado da aula.
6. Durante os períodos de lecer, deixaranse os pupitres debidamente baleiros para que o persoal de limpeza proceda a súa desinfección con maior facilidade.
7. As saídas das aulas serán organizadas polo profesorado e seguindo unha orde establecida dentro de cada grupo e entre grupos nun mesmo corredor.
8. Como norma xeral, impartiranse as diferentes materias nas aulas 2ºBAC B -1 e 2º BAC B-2, agás Francés II, que será nunha aula da segunda planta do edificio antigo.

1 O alumnado que curse Gre II poderá incorporarse ás 10.25 h dos luns e rematar a xornada dos xoves ás 12.25 h.
2 O alumnado que curse Lat II poderá rematar a xornada do luns ás 12.05 h.
3 Para mellorar a atención do alumnado, suprímese a docencia das materia que non se examinan nas probas ABAU. Por este motivo, os alumnos que cursen Relixión, DI3D, TIC II, PACG, Psi e MEN, poderán rematar a 

xornada lectiva do mércores ás 12.25 h, e comezar a do xoves ás 10.25 h.



2º BAC B

HORA LUNES MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

8.30-9.20 LCeL MAT II 41ªFR HART/XEOG/2ªFR
 

BIO/FIS

9.20-10.10 LCeL MAT II 1ªFR HART/XEOG/2ªFR BIO/FIS

10.25-11-15 DT/QUÍ LGeL HESP MAT II DT/QUÍ

11.15-12.05 DT/QUÍ LGeL HESP MAT II DT/QUÍ

12.25-13.15 BIO/FIS LCeL 5HART/XEOG/2ªFR HESP 1ªFR

13.15-14.05 BIO/FIS HART/XEOG LgeL

NORMAS BÁSICAS PARA A COMUNIDADE EDUCATIVA

1. O uso da mascarilla será obrigatorio durante a estancia no centro, así coma as medidas de distanciamento e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias e polo centro. Entre
outras, non compartir material, non tocar pomos, pasamáns, así coma mobiliario que non poida ser desinfectado inmediatamente despois do seu uso.
2. Os docentes organizarán, de forma individualizada, a entrada do alumnado ás aulas, tanto nas primeiras horas coma despois dos períodos de lecer.
3. Antes de tomar asento nas aulas, o alumnado deberá limpar as mans con xel hidro alcohólico que será facilitado polo centro.
4. Se un alumno, por calquera circunstancia, tivese que abandonar as aulas antes da finalización da xornada lectiva, deberá deixar sinalizado (cunha nota enriba da mesa) o pupitre
para que ningunha outra persoa o ocupe sen que este fose debidamente desinfectado.
5. Se non se completase o aforo das aulas, recoméndase que o alumnado ocupe primeiro os pupitres máis afastados da encerado da aula.
6. Durante os períodos de lecer, deixaranse os pupitres debidamente baleiros para que o persoal de limpeza proceda a súa desinfección con maior facilidade.
7. As saídas das aulas serán organizadas polo profesorado e seguindo unha orde establecida dentro de cada grupo e entre grupos nun mesmo corredor.
8. Como norma xeral, impartiranse as diferentes materias nas aulas 2ºBAC B -1 e 2º BAC B-2, agás Francés II, que será nunha aula da segunda planta do edificio antigo.

4     O alumnado de Inglés II de 2º BAC B poderá incorporarse as clases ás 10.25 h do mércores e rematar a xornada do venres ás 12.05 h 
5 Para mellorar a atención do alumnado, suprímese a docencia das materia que non se examinan nas probas ABAU. Por este motivo, os alumnos que cursen Relixión, DI3D, TIC II, PACG, Psi e MEN, poderán rematar a 

xornada lectiva do mércores ás 12.25 h, e comezar a do xoves ás 10.25 h.


