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QUE SE LEVARÁ A CABO DURANTE OS 

EXÁMENES DE SETEMBRO 2020 NA ESO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPR Plurilingüe La Purísima 

INFANTIL, PRIMARIA E SECUNDARIA 

CONCERTADO 



 

1. Os exames levaranse a cabo os días 1 e 2 de setembro de 2020 de forma presencial no centro. 
Tomaranse todas as medidas establecidas por sanidade para garantir a seguridade de 
alumnos e profesores. 

 

1.1. As horas para os exames en cada materia mantéñense segundo o establecido en xullo de 
2020 (Web do Centro) 

1.2. O lugar da realización das probas será o salón de actos do centro, para cumprir a 
distancia de seguridade, a correcta ventilación do espazo e desinfección das mesas entre 
exames.  

1.3. A entrada ao centro será por Santo Domingo. Os alumnos deberán acudir con dez 
minutos de antelación, e será o persoal do centro quen lles indique cando deben entrar.  

1.4. É obrigatorio seguir as indicacións do persoal e atender a señalización, para o uso 
correcto de portas de entrada e saída.  

1.5. É obrigatorio o uso de mascarilla en todo momento. 

1.6. É obrigatorio  a desinfección das mans a entrada e saída do centro, haberá a disposición 
do alumnado xel hidroalcólico.  

1.7. Unha vez rematada a proba o alumno debe saír do centro, ainda que máis tarde e/ou a 
continuación teña outra proba, xa que deberemos proceder a ventilación e desinfección 
establecidas.  

 

2. Entregaranse os libros do fondo no momento de acudir ao centro a realización do exame e/ou 
entrega de traballos. 

 

3. Todos os alumnos teñen dereito a exame, pero en algún caso se entregan o traballo proposto 
polo profesor/a, non será necesaria a realización da proba escrita para superar a materia. 
Estes traballos de verán deberán ser entregados no centro educativo, en portería, por Santo 
Domingo, os días 1 e 2 de setembro , entre as 9h e 14 h.  

 

4. A avaliación será ao día 3 de setembro.  

 

5. As notas enviaranse por Educamos o día 4 de setembro. Se algún alumno/a as quere en papel, 
debe solicitalo pola plataforma ao titor/titora, e poderá recollelas en portería o día 4 de 
setembro a partir das 11h da mañá.  

 

6. Aqueles alumnos que están pendentes de formalizar a matrícula para o curso 2020/21, 
deberán entregar a documentación cuberta (pode descargarse na páxina web do centro) ata 
do 10 de setembro , de forma presencial na portería do centro, en horario de mañá 10-13 h.  

 

7. Para calquera dúbida, poñerse en contacto cos titores por Educamos ou por teléfono co 
centro educativo.  

 

  


