
 
    

GUIA DE BOAS PRACTICAS PARA VENTILACION DE AULAS E TALLERES 
 

1. VENTILACIÓN Ó INICIO E DURANTE A XORNADA LECTIVA 

O profesor/a realizará a apertura de ventanas e portas da aula ou taller, dacordo coas seguintes instrucións, dependendo da tipoloxía do local. 

1.1  Centro Novo: Aulas con ventanas oscilobatentes 

Manteranse un mínimo de 2 follas en oscilo abertas e ca porta tamén aberta, preferentemente as que están nos lados diagonalmente opostos á 

porta de entrada da aula coa finalidade de garantir a ventilación natural cruzada. No caso de que as condicións metereolóxicas sexan favorables para 

a confortabilidade na aula (boa temperatura e pouco vento), manteranse a maioría das follas en oscilo coa porta aberta coa finalidade de mellorar a 

calidade do aire. 

1.2  Centro Novo e Vello: Aulas con ventanas de corredeira 

Manterase un mínimo de 4 follas entreabertas cunha apertura mínima do ancho da palma da man (aprox. de 10 cm.) e ca porta da aula aberta. 

Neste caso tamén se intentará garantir a ventilación natural cruzada. Con condicións ambientais exteriores favorables, é desexable manter as ventanas 

con máis apertura. 

1.3  Talleres 

Abriranse as ventanas e portas interiores, incluidos os portais de acceso a talleres, cunha apertura mínima de 1/3 e intentando que a ventilación 

natural sexa cruzada. 

2. VENTILACIÓN DURANTE O RECREO 

O profesorado, ó rematar a clase anterior ó recreo, fará unha ventilación profunda da aula, deixando as ventanas e portas da aula totalmente abertas 

(todas en modo oscilo ou todas as corredeiras), sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan. No caso dos talleres poderanse abrir as 

ventanas pero pecharanse as portas de acceso por motivos de seguridade e protección e custodia dos equipos. 

Asimesmo o profesorado de garda de recreo e dentro da sua zona de actuación encomendada, velará polo cumprimento destas normas de ventilación. 

3. VENTILACIÓN Ó REMATE DA XORNADA LECTIVA 

O remate da xornada lectiva,  as ventanas e portas das aulas deixaranse na mesma posición que durante a xornada lectiva (“modo 1”) coa porta 

aberta, namentres que nos talleres deberán quedar pechadas. Se as condicións e temperaturas invernais fosen extremas (frio e/ou vento), pecharanse as 

ventanas das aulas, deixando sempre a porta aberta. 

 

NOTA: Todas as configuracións de apertura de ventanas están feitas coas PERSIANAS TOTALMENTE ABERTAS, no caso de existiren. 


