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MÁIS 
INFORMACIÓN

https://drive.google.com/file/d/1vM7X-i-Oxl2_EUkQj-y-MFpmz31R8jUY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vM7X-i-Oxl2_EUkQj-y-MFpmz31R8jUY/view?usp=sharing


Medidas 
hixiénico-sanitarias
OBRIGATORIAS 
para realizar 
as probas

Impedirase a entrada ao centro
ou expulsarase calquera persoa

que contraveña algunha das
medidas adoptadas.

A asistencia ás probas supón a
previa lectura e aceptación das

medidas recollidas neste
protocolo.
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con temperatura corporal de 37,5º ou superior

con síntomas asociados á Covid-19

con diagnóstico positivo sen ter superada a enfermidade

no caso de estar en corentena por contacto estreito con
personas diagnosticadas

NON ACUDIR AO CENTRO NOS SEGUINTES CASOS:

Mais información sobre COVID-19

Podo facer a proba? 03
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Enquisa de autoavaliación clínica

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://drive.google.com/file/d/15SwsfKdo02a0XTo0PjANDSHKgw6S5Hsn/view?usp=sharing


Traer posta unha máscara que cubra o nariz e a boca e mantela posta en todo momento durante as probas. *

Manter en todo momento a distancia de seguridade de 1,5 metros, tanto dentro como fóra do edificio.

Desinfectar as mans á entrada ao centro.

Acceder ás aulas seguindo a sinalización do chan.

Traer documento de identificación persoal (DNI ou similar) e resgardo de matrícula.

Traer bolígrafo azul ou negro ( non se pode compartir material)
As persoas que, por adaptación, precisen auriculares deberán traer os seus propios  

       auriculares para realizaren a proba.

 

Ter auga e algún alimento para consumir nos intervalos da proba.

 * IMPORTANTE:  As persoas que polas súas condicións de saúde non estean obrigadas a usar
máscara deberán documentar esa excepción con suficiente antelación. (Mínimo 1 semana)

   É RECOMENDABLE
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 É OBRIGATORIO

1,5 metros



Non está permitido o acceso a acompañantes, agás naqueles casos
nos que os candidatos precisen de asistencia.

Neses casos:

deben levar sempre máscara e desinfectar as mans á entrada.

acompañarán á persoa que o precise ata a súa aula e

abandonarán o centro cando o/a candidato/a estea instalado/a.

poderán acceder de novo ao centro unha vez finalizada a proba

para asistir aos/ás candidatos/as que o precisen.

Acompañantes

1,5 metros
sempre,

dentro e fóra do
centro
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Uso do ascensor restrinxido a persoas con mobilidade reducida.



Medidas xerais para as probas escritas 06
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1,5 metros
sempre,

dentro e fóra do
centro

Se hai que subir/baixar as escaleiras, evitar tocar a varanda.

Non se poden formar grupos de xente nos corredores.

A entrada ao centro farase de forma gradual para evitar contaxios.

Os horarios da proba poden verse afectados polas medidas sanitarias.

Non se permitirá o acceso despois de que comece o exame.

CHEGAR AO CENTRO CON SUFICIENTE ANTELACIÓN 
(Grupos numerosos 1 hora, reducidos media hora. Máis información nas páxinas 7 é 8)



07

 Non haberá chamamento por orde alfabética.  Verificarase a identidade do  alumnado nas aulas antes do comezo da proba.

 Diga nome e apelidos á persoa que estará na entrada do centro. Esta persoa indicarálle o seu número de aula.

 Lembre a máscara, desinfectar as mans á entrada e seguir a sinalización no chan. 

 Na aula, sente no sitio que lle indique o administrador da proba.

 Coloque o DNI enriba da mesa, nun lugar visible para que se verifique a súa identidade.

Non toque o exame ata que se lle indique.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

GRUPOS NUMEROSOS
(Aqueles que precisan máis de dúas aulas. Consulte na convocatoria da páxina web)                             
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Acceso ao centro (grupos numerosos)

1,5 metros

Chegue ao centro con suficiente antelación (1 hora)

Espere fóra do centro, a non ser que o profesorado responsable da proba especifique doutro xeito. 

A entrada ao edificio farase de forma gradual para evitar contaxios:

A proba dará comezo cando todos os candidatos estean na aula.

Non se permitirá o acceso despois de que comece o exame.



Chegue ao centro con suficiente antelación (media hora)

Lembre que os horarios da proba poden verse afectados polas medidas de seguridade sanitarias. 

Espere fóra do centro, a non ser que o profesorado responsable da proba especifique doutro xeito. 

                          

GRUPOS REDUCIDOS
(Aqueles que precisan só unha ou dúas aulas. Consulte na convocatoria da páxina web)                             
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Acceso ao centro (grupos reducidos) 08

1,5 metros

O administrador da proba dará acceso ao centro. Non haberá chamamento por orde alfabética.

Verificarase a identidade do  alumnado nas aulas antes do comezo da proba.   

Lembre a máscara, desinfectar as mans á entrada e seguir a sinalización no chan. 

 Na aula, sente no sitio que lle indique o administrador da proba.

 Coloque o DNI enriba da mesa, nun lugar visible para que se verifique a súa identidade.  

Non toque o exame ata que se lle indique.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Non se permitirá o acceso unha vez comezado o exame.



Débese saír da escola seguindo a sinalización pertinente.
Non está permitido deterse nos corredores para falar con outros candidatos.

REMATE DA PROBA

Aforo restrinxido a unha persoa dentro dos baños.
É obrigatorio o lavado de mans despois de usar o baño.

ACCESO AOS BAÑOS

Non se pode saír das aulas (se sae sen permiso, non se poderá volver entrar).
Se precisa ir ao baño, solicite autorización do profesor administrador.
Está permitido erguerse ao carón da mesa, comer algo e beber auga.

 INTERVALOS DURANTE AS PROBAS

Medidas durante a proba 09
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A hora de inicio da proba pode verse atrasada para permitir o
acceso de todo o alumnado ás aulas, respectando as medidas de
seguridade.

 Haberá dúas pausas entre as tres partes da proba nas que non se
permitirá a saída da aula,  agás para ir ao baño, previa autorización.

 A duración da proba poderase acrecentar, se for necesario   
 aumentar o tempo dos intervalos, para que todo alumnado    

Os teléfonos móbiles deben permanecer apagados.

        que o precisar, poida acudir ao baño.

Teña 
en conta
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É obrigatorio
seguir as medidas
sanitarias xerais

de hixiene
sanitaria.

Máis información

https://coronavirus.sergas.gal/


Chegar con antelación suficiente 
Traer DNI (ou similar)
Traer a máscara posta
Desinfectar as mans na entrada
Seguir a sinalización no chan
Ao remate, abandonar o centro en silencio,
sen parar a falar  nos corredores

ENTRAR E SAÍR DO CENTRO

Exames orais
O alumnado debe hixienizar as mans para
acceder á aula. Haberá xel hidroalcólico
tanto nas entradas do centro como nas
aulas.
Desinfecte a mesa e a cadeira segundo as
instruccións do profesorado administrador.

NA ENTRADA Á AULA

Alumnado e profesorado estarán sentados
respectando a distancia de seguridade.
Débese manter a máscara posta en todo
momento.

O chamamento farase fóra do centro
Accederase só no momento de facer o exame, a non ser que
o profesorado administrador especifique doutro xeito
Non pode haber grupos/parellas nos corredores
Respecte en todo momento a distancia de seguridade

ONDE ESPERO? MÁSCARA E DISTANCIA NA PROBA
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Uso dos baños
AFORO LIMITADO A UNHA SOA PERSOA POR BAÑO

SE HOUBER COLA PARA ACCEDER AOS BAÑOS, SERÁ
OBRIGATORIO RESPECTAR A DISTANCIA DE
SEGURIDADE.

SÓ SE PODERÁN USAR NOS DESCANSOS PREVIA
AUTORIZACION DO PROFESORADO.

É OBRIGATORIO LAVAR AS MANS CON AUGA E
XABÓN DESPOIS DE USAR O BAÑO
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1,5 metros



Grazas pola súa
colaboración
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