
 

INSTRUCCIÓNS PARA O MES DE SETEMBRO 

EXAMES DE SETEMBRO:  

● O calendario de exames podése consultar na web do centro 

● Entrar con máscarilla en ringleira de 1 e mantendo en todo momento a             

distancia de seguridade. 

● Acceder polo camiño exterior que da acceso ao patio  da planta baixa. 

● Entrada no pavillón de 1 en 1 previa desinfección de mans. 

● Entrega/recollida dos libros de texto (o alumnado deposita os libros nunha           

mesa e o profesor anota na base de datos a devolución ou non, dos libros. 

● Tomar asento nos pupitres que desinfectará o persoal de limpeza antes e            

despóis  de cada quenda de exames. 

● Realización da proba. No horario de cada materia faise o exame do curso actual              

e o das pendentes. 

● Ao rematar o alumnado sae do centro pola entrada principal. 

● O alumnado que desexe quedarse no centro porque teña outra proba máis            

tarde, poderá facelo  pero quedará na bibllioteca ou no patio  do centro. 

● Non se poden facer reunións nas inmediacións do centro. 

ENTREGA DE NOTAS: 

● Enviaranse por Abalar Móbil o Xoves 3 de Setembro a partir das 16h. 

● A entrega será o Venres 4 de Setembro no pavillon do centro,  é fundamental: 

○ O alumnado accederá ao pavillón polo camiño exterior que da acceso           

ao patio da planta baixa. 

○ Entrada no pavillón de 1 en 1 previa desinfección de mans. 

○ Colócanse  de pé nas marcas  situadas no chan do pavillón 

○ O titor chama por lista e o alumnado reolle nunha mesa o boletín de              

notas, consello orientador e o sobre de matrícula do curso que lle            

corresponda. 

○ Abandona o centro pola porta principal de entrada ao centro. 

○ Puntualidade nas quendas para manter as normas de seguridade e          

hixiene axeitadas.  

QUENDAS DE ENTREGA DE NOTAS  

Entrega de boletín de cualificacións, consello orientador e sobre de matrícula 

Venres 4  - PAVILLÓN DO CENTRO 

1ºA ás 10h   1ºB ás 10:15h    2ºA ás  10:30h   2º B ás 10:45h 

  3ºA ás 11h    3ºB ás 11:15h  4ºA ás  11:30h    4º B ás 11:45h 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmeanho/system/files/calendario%20exames%20setembro%2020%20pais.pdf


 

MATRÍCULA  

● Realizarase de xeito presencial na secretaría do centro en dúas quendas: 

○ 3º e 4º de ESO -  Luns día 7  de 9:00 a 14 h. 

○ 1º e 2º de ESO -  Martes día 8 de 9:00 a 14 h. 

● Para formalizar a matrícula será necesario ter devolto os libros de texto do             

Fondolibros. 

● Traer a documentación cuberta e asinada polos dous pais/nais ou titores           

legais. 

 COMEZO DO CURSO 20-21 

● Non hai nada definitivo, como case todo nesta siituación de pandemia           

mundial, as cousas poden mudar dun día para outro. 

● Manterémosvos informados a través da web e do abalar móbil, é           

fundamental que todas as familias o teñan instalado (titorial) 

● O comezo do curso está previsto para o Mércores 16 de setembro,  

● Estamos a estudar a incorporación do alumnado a partires do 16 pero en varias              

quendas para formar ao alumnado nos protocolos de seguridade. 

● O borrador do “Plan de Adaptación ao Covid para curso 2020/21” publicarase            

na web do centro nos primeiros días de setembro para que a comunidade             

educativa o coñeza e realice, se así o desexa, aportacións, ou suxerencias que             

serán estudadas polo equipo Covid do centro. 

● Posteriormente a versión rematada do Plan será levada ao Consello Escolar e            

publicarase na web do centro. 

● Temén se publicará, antes do comezo do curso un resumo do “Plan de             

Adaptación ao Covid para curso 2020/21” coas medidas máis importantes. 

● Ante esta situación de Pandemia Mundial o xeito de ensinar está a mudar e              

require en moitas ocasións dun traballo máis individualizado e apoiado nas           

novas tecnoloxías, ademáis das posibles situacións de educación non presencial          

que puideran xurdir. Neste sentido o alumnado de 1º e 2º ESO dispórá do seu               

propio equipo informático qe levará para a casa, grazas ao proxecto EDixgal da             

Consellería de Educación. O alumnado de 3º e 4º da ESO disporá de dúas aulas               

con equipamento informático que serán de uso comartido e que terá que ser             

desinfectado polo alumnado antes e despóis de cada uso. Tamén existe a            

posibilidade de que o alumnado de 3º e 4º que así o desexe, e teña posibilidade,                

traia o seu propio equipo informático (ordenador portátil ou tablet) para           

utilizalo se xeito exclusivo no centro, e que en caso de que xurda unha situación               

de non presencialidade poida seguir a docencia a través do seu equipo, como             

xa ocurriu ao remate do curso pasado. 

A Dirección 

https://www.youtube.com/watch?v=O5AQ6P0Z_Tc

