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Circular nº 1/20 

Vigo, 11 de setembro de 2020 

Queridas familias: 

Enviamos esta circular para informarvos de que o mércores 23 de setembro iniciarase o curso escolar, 

e seguindo as directrices marcadas pola Consellería, a iniciación de curso realizarase de forma gradual 

seguindo o horario seguinte: 

Día de 

comezo 
Hora Cursos 

23 de 

setembro 

10:00 a 11:45 horas 
1º cursos de ciclos medios: Actividades comercias e 

Atención as persoas en situación de dependencia 

12:00 – 13:45 horas 
1º cursos de ciclos superiores: Hixiene bucodental e 

Mediación comunicativa 

24 de 

setembro 

10:00 a 11:45 horas 
2º cursos de ciclos medios: Actividades comercias e 

Atención as persoas en situación de dependencia 

12:00 – 13:45 horas 
2º cursos de ciclos superiores: Hixiene bucodental e 

Mediación comunicativa 

25 de 

setembro 
10:00 a 11:45 horas 

1º e 2º curso de Formación profesional básica de 

Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel 

• O alumnado antes de acudir ao centro deberá realizar a autoenquisa estadístico-epidemiolóxica e 

comprobar que non presenta síntomas relacionados co COVID-19. Ao chegar ao centro, será de uso 

obrigatorio a aplicación de xel hidroalcólico tanto na entrada do centro coma no acceso as súas aulas.  

• O alumnado deberá cumprir en todo momento as indicacións tanto do Ministerio de Sanidade como 

da Consellería por mor do COVID-19. É dicir, terá que entrar con máscara e mantendo a distancia de 

seguridade en todo momento co resto das súas compañeiras e compañeiros. 

• Poderase acceder ao centro dez minutos antes da hora fixada. Entrarase pola porta principal do centro 

educativo e dirixiranse ao salón de actos que se encontra á man esquerda. Iranse sentando nos lugares 

sinalados ao respecto. 

• No salón de actos haberá unha breve presentación do curso, e seguidamente cada grupo irá á súa aula 

co seu titor ou titora correspondente, os cales darán as indicacións básicas de organización e 

funcionamento do centro. 

• Cómpre que o alumnado traia un bolígrafo e un caderno ou folios para realizar apuntamentos. 

• Ao día seguinte do día correspondente á presentación comezaranse as clases no seu horario habitual 

(8: 30 a 15:00 horas). 

Esperando vervos e poder compartir este curso escolar de maneira especial, vos saúda atentamente:  

Mª del Pilar Rullo Beteta  

Directora do CPR Fillas de María Inmaculada 


