
 

DÍAS E HORAS DE PRESENTACIÓN CURSO 2020-21 
Estimadas familias, 

En primeiro lugar é preceptivo pedirlles desculpas polos cambios continuos 
provocados no inicio do curso motivados pola adaptación ao protocolo 
establecido pola Consellería de Educación. 

Nun primeiro momento, seguindo as directrices do protocolo do 22 de xullo, 
dende o centro fóronse tomando as medidas axeitadas e acondicionando 
todas as aulas e espazos. Estas medidas incluían a disposición de pupitres 
cunha distancia mínima de separación dun metro segundo ese protocolo, 
distancia que foi ampliada a 1.5 metros no protocolo sacado o 31 de agosto. 

Esta modificación obrigou ao centro a facer cambios organizativos 
importantes, como foi a ocupación de novos espazos, desdobres, peticións 
de persoal, etc. 

A día de hoxe o centro está perfectamente preparado para acoller aos seus 
fillos e fillas cun Plan de Adaptación que difundiremos entre a comunidade 
educativa no que se recollen tódalas medidas establecidas. 

Os cambios continuos no organigrama tamén afectan ás reunións que 
tiñamos previstas coas familias. Como ben saben, as restricións ás que 
estamos sometidos dende a pasada fin de semana fan inviables ditas 
reunións, ou polo menos, nada aconsellables. Polo tanto, estableceremos 
outros medios para achegarnos no inicio de curso ás familias. 

Toda a información será principalmente difundida ao través da nosa páxina 
web (https://www.iesxesustaboadachivite.org/). 

A continuación detallamos as horas e quendas para o día da presentación 
ademais de ter en conta os seguintes aspectos:  

 alumnado accederá ao recinto do patio sen acompañantes. 

 O alumnado deberá traer xel hidroalcohólico de uso individual. 

 O alumnado traerá un caderno e bolígrafo para posibles anotacións 
(non se pode compartir material). 



 

MÉRCORES 23 DE SETEMBRO 
CURSOS HORA ENTRADA HORA SAÍDA PORTA ENTRADA 

1º ESO (A+C) 12:00 13:00 PORTA 1 
1º ESO (B+D) 12:30 13:30 PORTA 1 

2º ESO 12:45 13:45 PORTA 2 
1º BAC A 13:00 14:00 PORTA 2 
1º BAC B 13:00 14:00 PORTA 1 
1º BAC C 13:00 14:00 PORTA 1 
1º BAC D 13:15 14:15 PORTA 1 

 

[Este mércores non haberá transporte escolar] 

 
XOVES 24 DE SETEMBRO 

CURSOS HORA ENTRADA HORA SAÍDA PORTA ENTRADA 
3º ESO 9:15 11:10 PORTA 3 
2º BAC 9:15 11:10 PORTA 4 

 

[Este xoves non haberá transporte escolar para o alumnado 
de 3º ESO e 2º de Bacharelato] 

 

  

[Este venres non haberá transporte escolar para o 
alumnado de 4º ESO] 

 

Na seguinte folla amósanse as diferentes portas de entrada: 

VENRES 25 DE SETEMBRO 
CURSOS HORA ENTRADA HORA SAÍDA PORTA ENTRADA 
4º ESO 12:00 14:00 PORTA 3 



 

 

 

 

 

 
Atentamente, 

 

A directiva 


