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GUIA DE BOAS PRACTICAS DE VENTILACIÓN NATURAL EN AULAS E TALLERES DO 

CIFP COROSO 

 

ANTECEDENTES: 

- Existen evidencias científicas de que os aerosoles que expulsamos ó respirar teñen unha alta 

capacidade de infección e contaxio si no mesmo espacio hai algunha persoa portadora do 

COVID-19. Tamén hai opinións maioritarias da comunidade científica manifestando que os 

aerosoles son a forma de transmisión dominante do COVID-19. Coa ventilación axeitada estos 

aerosoles suspendidos, incluido o CO2 que exhalamos, desprazanse e diluense ó renovarse o 

aire da estancia ou local. 

- Así pois, e de vital importancia a ventilación das aulas e talleres e que vai depender do 

volumen do local, aforo de persoas, condicións meteorolóxicas externas, tipo de ventanas, 

portas, etc. 

- Dende finais do mes de outubro pasado, o Equipo Covid do centro está a facer medicións dos 

niveis de CO2 nas aulas con máis ocupación, tomando como valor máximo recomendado 700 

ppm (partes por millón) de CO2. A OMS pon o límite para ambientes saludables en 1000 ppm. 

- En todas as dependencias e locais do CIFP Coroso, existen ventanas e portas que poden 

garantir a ventilación de xeito natural e cruzada, xa que é a máis aconsellable. Esto consiste 

en aumentar a renovación do aire interior con aire exterior, abrindo ventanas e portas para 

provocar un fluxo de aire que en definitiva facilitará a ventilación natural do local. 

- Tendo en conta o anterior, e despois de realizar medicións en distintas aulas do centro das que 

contan con máis aforo, e con distintas configuracións de apertura de ventanas e portas, 

chegouse ás seguintes conclusións para que, da maneira máis sinxela, se faga unha correcta 

ventilación. 

 

CONCLUSIONS: 

Coa finalidade de minimizar o risco de contaxio, solicítase ó profesorado, que de forma 

conxunta e coa intención de unificar criterios, atenda ás seguintes indicacións e as faga 

chegar ó resto da comunidade educativa para a súa implementación. 

 

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 
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vento), manteranse a maoría 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. Igualmente 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, se é o caso, 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. 

 

NOTAS:  

1. Todas as configuracións de apertura de ventanas están feitas coas PERSIANAS 

TOTALMENTE ABERTAS, no caso de existiren. 

2. Para a elaboración desta guía de boas prácticas tiveronse en conta as recomendacións sobre 

a ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19” para centros de ensino non 

universitario de Galicia no curso 2020-2021, que figura como anexo I, publicadas o 6 de 

Novembro de 2020, así como as recomendacións do Informe científico sobre as vías de 

transmisión SARS-CoV-2 do Ministerio de Ciencia e Innovación do 29/10/2020. 


