
PROTOCOLO DE ENTREGA DE NOTAS E LIBROS ESO 

Debido á situación excepcional orixinada pola pandemia COVID-19 temos que adoptar as seguintes medidas para a 

entrega das notas e a recollida dos libros pertencentes ao fondo solidario de libros. 

Serán os pais/nais/titores legais do alumnado os que recollan as notas dos seus fillos, que serán convocados polos 

titores/as en quendas de 5 cada 15 minutos, deixando 5 minutos entre quenda e quenda. 

No caso de non poder acudir, rogamos asinen a autorización adxunta para a recollida das notas por outro familiar 

maior de idade. 

Para garantir a seguridade deberanse cumprir as seguintes recomendacións: 

 A entrada farase pola porta principal gardando en todo momento a distancia social de dous metros. A saída 

de 1º bacharelato, 4º ESO e 3º ESO C será pola porta do andar superior. 

 A saída do resto dos cursos farase pola pegada á conserxaría que da ao patio das mesas de ping pong.  

 Rogamos máxima puntualidade. Non se pode acceder ao centro antes da hora establecida polos titores nin 

permanecer máis aló desa hora 

 Permanecerase na aula o tempo estritamente necesario respectando as quendas establecidas. 

 Non se poderá permanecer nos corredores e nos espazos comúns 

 Uso obrigatorio de mascarilla 

 Debe incidirse especialmente na hixiene de mans mediante o uso de hidroxel (hai dispensadores na entrada 

e nas aulas) 

RECOLLIDA DE LIBROS DO  PROGRAMA FONDOLIBROS 

 Os libros deberán entregarse ao titor/a na propia aula no momento de entrega das notas  

 Os libros entregaranse en bolsas debidamente etiquetadas co nome e curso do alumno/a. 

 O titor/a comprobará os libros devoltos e, unha comprobadas as notas as familias levarán para casa os libros 

das materias que teñan suspensas en xuño, para devolvelos en setembro. 

Só se recollerán os libros do programa fondolibros da Consellería de Educación  

Os libros de préstamo da ANPA devolveranse en período de matrícula (do 1 ao 8 de xullo) 

RECOLLIDA LIBROS DE PRÉSTAMO DA BIBLIOTECA 

 O alumnado que teña libros de préstamo da Biblioteca os entregará tamén ao titor/a. 


