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1. INSTRUCIÓNS PROVISIONAIS (non hai protocolo definitivo) 

PARA FAMILIAS E ALUMNOS PARA REINCORPORACIÓN 

ÁS AULAS 

Prohibido acceso persoas con síntomas tales como: 

 FEBRE (obriga por parte dos pais de tomar a temperatura dos fillos antes de 

saír) 

 TOSE 

 SENSACIÓN FALTA AIRE 

 DOR DE GORXA 

 DIMINUCIÓN OLFATO/GUSTO 

 DORES MUSCULARES 

 DOR DE CABEZA 

 DEBILIDADE XERAL 

 DIARREA OU VÓMITOS 

Obriga de cumprir as seguintes normas de acceso e permanencia:  

 O acceso ao Centro farase SEMPRE pola porta principal e a saída pola 

porta do aparcadoiro. 

 O uso de máscaras é obrigatorio en calquera estancia do centro, TAMÉN NAS 

AULAS DURANTE AS CLASES (pendentes das instrucións definitivas 

respecto a se as facilita o centro). 

 A entrada e e a saída farase de xeito que se garde a distancia de 2 metros de 

separación. 

 Hai que circular polos corredores sempre pola dereita. 

 Hai que subir as escaleiras pola dereita e baixalas pola esquerda. 

 Antes de entrar  e ao saír da aula hai que hixienizar as mans con xel hidoalcólico 

que hai na entrada. 

 Cada alumno debe limpar e desinfectar o seu posto de traballo en cada cambio 

de clase (con esprai que contén lixivia diluída ou equivalente). 

 Os aseos non poden usarse por máis de  2 alumnos ao mesmo tempo e é 

obrigatorio lavar as mans á saída con xabrón por un tempo mínimo de 40 

segundos.  

 

A asistencia a clase por parte do alumnado é VOLUNTARIA. 

A asistencia a clase por parte do profesorado é OBRIGATORIA, PERO:  

 Pode haber profesores pendentes de valoración de risco que non poidan acudir a 

clase.  As instrucións provisionais prevén que se recurra a outros profesores do 

Departamento (a Dirección deste centro  terá  en conta a opinión do 

Departamento correspondente para adoptar tal decisión). 
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 Os profesores puxéronse en contacto cos seus alumnos para preguntarlles se ían 

acudir a clase, polo que SÓ acudirán ao centro aqueles profesores que 

prevén que vaian ter alumnos. Adóptase tal medida por dúas razóns: para 

reducir o número de persoas presentes no recinto e para facilitar o traballo 

telemático do profesorado, quen non dispón no Centro de medios propios para 

desenvolver o seu labor. 

 

 O HORARIO DE CLASE NON SE MODIFICA EN NINGÚN GRUPO. 

 

 

 

2. FIN DE CURSO, AVALIACIÓN ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 

 

CALENDARIO:  

 

 A avaliación ORDINARIA dos alumnos de 2ª de BAC vai ser o día  8 de xuño.  

 As cualificacións publicaranse en ABALAR o día 8 de xuño e os boletíns, 

asinados polo titor, entregaranse  na oficina o día 9, a partir das 9:30. 

 A matrícula na ABAU farase do 10 ao 17 de xuño na Secretaría do Centro.  

 Instrucións para as reclamacións ás cualificacións  de 2 BAC están pendentes de 

publicación. En canto se publiquen, colgaranse na páxina WEB. 

  A fin de CLASES PRESENCIAIS será o día 19 DE XUÑO ¿?. 

 Os exames da ABAU serán os días 7, 8 e 9 de XULLO. 

 Os exames e a avaliación de setembro serán a primeira semana de setembro. 

 

 

 

 


