
 

 

 Queridas familias:  

Dende o equipo directivo e docente, esperamos que teñades pasado unhas felices vacacións e que sigades todos ben.   

Como xa sabedes, nos próximos días -martes, mércores, xoves- comezan os exames para os alumnos e alumnas de 

ESO, Bacharelato e FPB con algunha materia suspensa.   

Remitímosvos a información precisa para a realización de ditas probas:  

1. Manterase o calendario de exames presenciais previsto os días 1, 2 e 3 de setembro que aparecen publicados 

na páxina web á hora indicada. 

2. Entrada ao colexio:  

▪ Para os cursos da ESO a entrada ao centro deberá ser por Pérez Bellas: 

- 3º e 4º da ESO as 8,40.  

- 2º de ESO as 8,45 

- 1º de ESO as 8,50 

▪ Para os cursos para os curso de BACHARELATO E FPB a entrada ao Centro deberá ser por Tomás Alonso  

▪ Para unha entrada escalonada,  ordeada  e  segura, en aplicación  do  Protocolo  Covid19 da Xunta,  prégase 

puntualidade.  

▪ O  alumno  deberá  presentarse  no  centro  con  máscara  obrigatoriamente  e  non  poderá prescindir 

dela en ningún momento.  

▪ O alumno será recibido na entrada por un profesor que os colocará en filas no patio cuberto, respetando 

a distancia de seguridade,  e que lle proporcionará hidroxel para hixienizar as mans. A continuación irán 

subindo as clases nas que realizarán os exames. 

3.  Na aula de exame:  

▪ O alumno deberá permanecer no sitio asignado polo profesor todo o tempo que dure a proba.  

▪ Cada  alumno  deberá  traer  o  seu  propio  material  para  o  exame  (papel  para  o  exame, calculadora, 

bolígrafos, gomas, afialapis…). Non se poderá compartir ningún material, por motivos de seguridade e 

hixiene. 

4.  Uso dos aseos:  

▪ Non poderán facer uso do aseo durante os exames.  

▪ O uso do aseo será restrinxido ao finalizar o exame, o aforo do aseo será de unha persoa máximo e 

aplicando as medidas de hixiene pertinentes. 

5.  Estancia no centro durante os días de exame:  

▪ Os alumnos que permanezan no centro por ter máis dun exame no mesmo día estarán nunha aula de 

estudo e deberán cumprir as medidas de seguridade e hixiene.  

▪ Os alumnos que saian do centro deberán presentarse 5 minutos antes da convocatoria do seguinte exame 

e cumprir as medidas de seguridade e hixiene polos lugares mencionados no punto 1 -ESO por Pérez Bellas 

e Bacharelato e FPB por Tomás Alonso-.  

▪ En  ningún  caso  poderán  permanecer  no  recinto  escolar  fóra  das  aulas  sinaladas anteriormente. 

6. Toma de temperatura 

▪ As familias deberán tomar a temperatura dos seus fillos na casa, e, caso de ter febre ou síntomas do 

Covid, non poderán acudir ao Centro 

▪ Ademais, no Centro tamén tomaráselle a temperatura para garantir a seguridade de todos os membros 

da Comunidade educativa. 

Polo ben de todos pregamos o estrito cumprimento das presentes instrucións.  

Agradecemos de antemán a vosa colaboración.  

 Atentamente 

A Dirección 


