EXAMES SETEMBRO 2021

08:30
10:15

10:15
12:00

12:00
13:45

MÉRCORES 1

XOVES 2

Matemáticas (ESO)
Matemáticas Acad. e Aplic. (ESO)
Ámbito Científico 2º PMAR

Francés (ESO)
Portugués (ESO)

Mat. Apl. CC.SS I-II e Mat I-II
(Bach e BACEPA)

Economía (BACEPA)

Inglés (ESO)
Ámbito Ling. Estranxeiras PMAR
Comunicación (inglés)-ESA
Inglés I-II (Bach e BACEPA)

Ed. Plástica (ESO)
Debuxo Técnico I (BACH)

Lingua Galega e Lit. (ESO)
Ámbito Lingüístico Soc. 3º PMAR
Comunicación (Gal + Cast)-ESA
L. Galega e Lit. I-II (Bach e BACEPA)

Latín I (ESO e Bach)

Educación Física (BACEPA)
Lingua Castelá e Lit. (ESO)
Ámbito Lingüístico Soc. 2º PMAR
L. Castelá e Lit. I (Bach e BACEPA)
Relixión (ESO)

Xeografía e Historia (ESO)
Hª do Mundo Contemp. (Bach)
Hª España (BACEPA)
Cultura Científica (BACEPA)

Música (ESO)
Valores Éticos (ESO)
Filosofía (Bach e BACEPA)
Psicoloxía (BACEPA)

17:15
19:00

Bioloxía e Xeoloxía (ESO)
Ámbito Científico 3º PMAR
Ámb. Científico (C. Naturais)-ESA
Bio. e Xeo. (ESO e BACEPA)

Tecnoloxía (ESO)
Tecnoloxía Industrial I (BACH)

19:00
20:45

Física e Química (ESO)
Ámb. Científico (Fís + Mat)-ESA
Física e Química (Bach e BACEPA)

15:30
17:15

TIC I-II (BACEPA)

En cada período de exames están incluídas as probas de pendentes
Protocolo de acceso do alumnado ás probas extraordinarias: consultar anexo I

1) Aulas reservadas para a realización das probas: 12, 13, 14, 15 e 16
2) Os boletíns de cualificacións serán publicados na plataforma ABALAR MÓBIL o venres 3 de setembro. O
alumnado que non teña acceso a esta plataforma deberase poñer en contacto co centro, mediante correo
electrónico (ies.ribadeo@edu.xunta.es) ou chamada telefónica (982870666), para facerlle chegar os boletíns,
preferentemente por correo electrónico. De non ser posible, enviaranse por correo ordinario.
3) Reclamacións: luns 6 (10 a 13 h.) e martes 7 (10 a 13 h.)
4) Comunicación resolución reclamacións: martes 7, ás 13:30 h, na Secretaría do centro.
HORARIOS DE MATRÍCULA SETEMBRO
Recollida impresos de matrícula: venres 3 de 10:00 a 13:00 h.
Horarios de MATRÍCULA - setembro
Luns 6
2º BAC
9:00 a 10:30
1º BACH
10:30 a 12:00
4º ESO
12:00 a 13:30
Martes 7
3º ESO
9:00 a 10:30
2º ESO
10:30 a 12:00
1º ESO
12:00 a 13:30
COMEZO DE CURSO 2021-22
O comezo de curso será o día 15 de setembro. O horario de comezo de curso será publicado antes do 10 de setembro.

Boas vacacións de verán e un saúdo. A dirección.

ANEXO I

Protocolo de medidas de prevencion para a
realizacion das probas extraordinarias (1 e
2/09/2021)













As probas realizaranse nas aulas habilitadas do 1º andar da zona vella, o resto das aulas
permanecerán pechadas.
O alumnado non cambiará de aula e deberá permanecer no seu posto durante a realización
da proba.
O alumnado accederá ao centro no horario establecido para a realización da proba. Unha
vez finalizada deberá abandonar o centro.
O alumnado entrará e sairá do centro ordenadamente e respectando a distancia de
seguridade. Non poderá haber agrupación de alumnado nos patios e nos corredores.
Na entrada das aulas habilitadas haberá un dispensador de xel desinfectante. O alumnado
deberá realizar unha hixiene de mans obrigatoria á entrada e saída da aula.
As aulas habilitadas respectan a distancia de seguridade entre o alumnado e o profesorado.
Non se poden mover os pupitres.
O uso da máscara será obrigatorio para todas as persoas no centro. O centro facilitará
máscaras ao alumnado que non teña.
O alumnado deberá desinfectar o seu posto. En cada aula haberá unha dotación de panos
desbotables e de solución desinfectante para proceder polo alumnado a desinfección do seu
pupitre e cadeira, e o resto de material empregado, con independencia dos traballos
efectuados con carácter previo polo persoal de limpeza.
Unha vez desinfectado o posto, os panos desbotables deberán ser depositados na papeleira.
O alumnado non compartirá material de uso propio. Non se farán fotocopias nin se escanarán
documentos.
Só se poderá facer uso dos aseos do 1º andar. O uso dos aseos é limitado. Non pode haber
máis de dúas persoas no baño. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.

Medidas de hixiene persoal




Débese evitar tocar o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión.
Cando tose ou espirre, debe cubrir a boca e o nariz co cóbado flexionado.
Deben usarse tecidos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e arroxalas despois
de usar.

A dirección

