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MEDIDAS HIXIÉNICO-SANITARIAS DE OBRIGADO CUMPRIMENTO PARA REALIZAR AS 

PROBAS DE CERTIFICACIÓN E PROMOCIÓN 2020 

Protocolo para o alumnado 

 

É obrigatorio seguir as medidas sanitarias xerais de hixiene sanitaria. Máis información 

 

Impedirase a entrada ao centro ou expulsarase calquera persoa que contraveña algunha das 

seguintes medidas adoptadas. 

 

1-Medidas individuais de obrigado cumprimento 
 

Autoanálise na casa, antes de vir ao centro 
 

O Anexo I do Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid 19 nos Centros de Ensino non 

Universitario de Galicia para o Curso 2020-2021 publicado o 22 de xullo de 2020, é unha 

enquisa de  autoavaliación clínica que pode axudar a identificar síntomas compatibles coa 

infección por coronavirus. Este protocolo estipula que o persoal docente, o non docente e o 

alumnado deben realizar esta autoanálise diaria antes da chegada ao centro.  

Non se debe acudir ao centro nos seguintes casos: 

• Con temperatura corporal de 37,5 º 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 persoas diagnosticadas 

Máis información sobre a Covid-19: OMS 
 

Acompañantes 

Non poderán entrar no centro persoas alleas á proba ou acompañantes, agás excepcións 

debidamente documentadas con antelación á proba. Neses casos, os acompañantes deben 

seguir o protocolo de seguridade establecido neste documento: máscara obrigatoria e 

desinfección de mans á entrada. 

Acompañarán á persoa que o precise ata a súa aula e abandonarán o centro unha vez que o/a 

candidato/a estea instalado.  

https://coronavirus.sergas.gal/
https://drive.google.com/file/d/15SwsfKdo02a0XTo0PjANDSHKgw6S5Hsn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SwsfKdo02a0XTo0PjANDSHKgw6S5Hsn/view?usp=sharing
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Poderán acceder de novo ao centro unha vez finalizada a proba para asistir aos/ás 

candidatos/as que o precisen. 

 

Materiais e medidas de protección 

O alumnado deberá acudir ao centro provisto dun documento de identificación persoal.  

Todo o alumnado debe levar máscaras que cubran o nariz e a boca en todo momento. Tamén 

se recomenda levar xel desinfectante para uso persoal. As persoas que polas súas 

condicións de saúde non estean obrigadas a usar máscara deberán documentar esa 

excepción con suficiente antelación (Mínimo 1 semana). 

Respectarase en todo momento a distancia de seguridade de 1,5 metros, fóra do centro, na 

entrada e saída das probas e nos corredores. 

Non se formarán aglomeracións en ningún caso, nin á entrada ou saída das probas nin dentro 

do centro, nos corredores 

Durante a proba, cada alumno debe usar o seu propio material e non se permitirá compartilo 

con outros participantes. 

Debido á longa duración das probas, é recomendable que o alumnado leve auga para beber e, 

se for necesario, algún alimento para consumir nos intervalos. 

O alumnado debe reforzar as medidas de hixiene persoal, especialmente, no referido ao lavado 

de mans. Se necesitar empregar panos, deben ser de papel e depositarse nas papeleiras tras 

o seu uso. 

Non poderá haber manifestacións de educación ou afecto que impliquen contacto físico. 

As persoas que, por adaptación, precisen usar auriculares, deberán traer os seus propios  

auriculares para realizar a proba. 

 

2-Medidas organizativas 

Teña en conta que a entrada ao edificio da escola farase de forma gradual, para evitar o 

contacto físico. Por iso, para garantir que o comezo da proba se poida facer á hora establecida, 
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darase acceso ao centro con bastante antelación. Consulte o apartado de acceso ao centro 

para máis información. 

Consulte a páxina web do centro para ver a hora de comezo da súa proba, xa que pode haber 

quendas diferentes dependendo do idioma e/ou nivel.  

O alumnado esperará fóra do centro, mantendo as distancias de seguridade, a non ser que o 

docente ou docentes responsables da proba especifiquen doutro xeito.  

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

Non se chamará por orde alfabética aos candidatos á proba, xa que se comprobará a 

identidade de cada persoa unha vez estea situada na aula que teña asignada. A distancia de 

seguridade entre as persoas debe manterse en todo momento, tanto fóra do edificio como nos 

desprazamentos polos corredores. 

É obrigatorio desinfectar as mans á entrada do centro, para o que haberá dispensadores 

preparados a base de alcol a carón das portas de entrada. 

Xa dentro do edificio, débese seguir en todo momento a sinalización marcada no chan 

para dirixirse ás aulas ou subir as escaleiras. Neste caso, débese evitar tocar a varanda.  Hai 

que procurar manterse á dereita, seguindo a sinalización no chan, como se fai no tráfico 

rodado, para garantir a distancia de seguridade entre persoas, xa que nos corredores o 

alumnado circulará en ambos os sentidos. O uso do ascensor estará limitado ás persoas con 

mobilidade reducida. 

Todas as salas da escola estarán ventiladas e as portas ficarán abertas sempre que for 

posible. 

Durante os intervalos non é posible saír da clase, excepto para ir ao baño, mais o alumnado 

poderá erguerse, beber auga ou comer, sempre sen se mover do seu lugar e mantendo a 

distancia de seguridade. 

Baños: Empregaranse durante os intervalos e o seu uso tamén será graduado. Só unha 

persoa pode acceder a cada un dos baños ao mesmo tempo e é obrigatorio lavar as mans 

despois do seu uso. Se houber cola para acceder aos baños, será obrigatorio respectar a 

distancia de seguridade. 
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As zonas comúns e áreas de tránsito utilizaranse exclusivamente para pasar dun espazo a 

outro, e estará prohibido o seu uso para outro tipo de actividades (conversas en grupos, 

sentarse a comer ou tomar algo, estudar etc.) 

Os corredores son zonas de acceso ás aulas. Non están autorizados os grupos de persoas 

neles. 

Finalmente, cando acabe a proba, as salas e a escola tamén serán abandonadas por etapas, 

seguindo as instrucións do persoal do centro e a sinalización, e mantendo sempre a distancia 

de seguridade. 

 

3-Administración das probas escritas 

O alumnado deberá chegar ao centro con antelación, nos horarios previstos. Os tempos de 

inicio e lugar para cada proba están publicados na páxina web da escola. 

Cada candidato debe traer o material necesario para o desenvolvemento da proba, xa que non 

se pode compartir material. O imprescindible, ademais do DNI, é o resgardo de matrícula, un 

bolígrafo azul ou negro para a realización da proba. Lembre que o uso de correctores líquidos 

non está permitido. 

Acceso ao centro no caso de probas numerosas. 

Probas numerosas son aquelas para as que se precisan tres ou máis aulas para a súa 

realización. Pode ver na convocatoria da páxina web do centro o número de aulas asignadas 

a cada proba. 

No caso de grupos numerosos, hai que chegar unha hora antes do comezo da proba.  

Nestas probas, o alumnado esperará fóra do centro, mesmo no aparcadoiro no caso de probas 

con moito alumnado, para garantir que se pode respectar a distancia de seguridade. Seguirase 

o seguinte protocolo de acceso ao centro: 

 

1. Haberá unha persoa na entrada que controlará o acceso ao centro. Esta persoa contará 

coa listaxe de persoas candidatas á proba e as aulas asignadas a cada un deles. 

2. Para o acceso ao centro non haberá chamamento por orde alfabética. Cando se 

indique, os candidatos comezarán a entrar respectando a distancia de seguridade e coa 

máscara posta, dirán o seu nome e apelidos á persoa na entrada e dirixiranse á aula que 
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teñan asignada. Unha vez nas aulas, verificarase a identidade do alumnado antes do 

comezo da proba. Todos os candidatos estarán fóra do centro, mesmo no aparcadoiro no 

caso de probas con moito alumnado, para garantir que se cumpre coa distancia de 

seguridade. 

3. Deben empregar o xel hidroalcólico na entrada para desinfectar as mans.  

4. Deben dirixirse á aula asignada seguindo a sinalización marcada no chan. 

5. No caso de ter que subir/baixar as escaleiras, evitarán tocar a varanda. 

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

7. Deben colocar o DNI enriba da mesa, nun lugar visible para o profesorado. 

8. Verificarase a súa identidade. 

 

Acceso ao centro no caso de probas reducidas. 

Probas reducidas son aquelas para as que só se precisan unha ou dúas aulas para a súa 

realización. Pode ver na convocatoria da páxina web do centro o número de aulas asignadas 

a cada proba. 

No caso de grupos reducidos, hai que chegar media hora antes do comezo da proba. 

Nestas probas, o alumnado esperará fóra do centro respectando as distancias de 

seguridade e seguirá o seguinte protocolo de acceso ao centro: 

 

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

alfabética, xa que se verificará a identidade do alumnado nas aulas de realización das 

probas. 

2. O alumnado accederá directamente á aula asignada coa máscara posta, seguindo a 

sinalización marcada no chan e respectando a distancia de seguridade. 

3. Deben empregar o xel hidroalcólico na entrada. 

4. No caso de ter que subir/baixar as escaleiras, evitarán tocar a varanda. 

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

6. Deben colocar o DNI enriba da mesa, nun lugar visible para o profesorado. 

7. Verificarase a súa identidade. 
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Consideracións a ter en conta 

Lembre que a duración das probas varía dependendo do tipo de proba e do nivel.  Consulte a 

Guía informativa para as persoas candidatas e a páxina web para o saber e teña en conta o 

seguinte: 

• 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. Nestas pausas poderase comer algo, beber auga e mesmo 

poñerse de pé a carón da mesa, sen desprazarse pola aula. 

• A duración da proba poderase acrecentar, se for necesario aumentar o tempo dos 

intervalos, para que todo alumnado que o precisar, poida acudir ao baño. 

Os teléfonos móbiles deben permanecer apagados, non en silencio, durante a realización de 

toda a proba. Verifique que non ten ningún aviso ou alarma que poida soar durante a proba. 

Non se pode saír da aula durante as probas (excepto nos intervalos para ir ao baño, seguindo 

as instrucións do persoal). Se alguén saíse da aula sen autorización do profesor administrador, 

non poderá volver entrar. 

 

4-Administración das probas orais 

O alumnado deberá chegar ao centro con antelación, nos horarios previstos. Os tempos de 

inicio das probas para o alumnado están publicados na páxina web da escola. 

Ao chegar á escola, o alumnado cumprirá coas medidas xerais de seguridade e hixiene xa 

especificadas no apartado correspondente deste documento. Todos os alumnos deben traer 

máscara para acceder ao centro e deben mantela posta en todo momento, mesmo durante a 

realización da proba oral. 

Non está permitido esperar a quenda de entrada para facer a proba oral nos corredores.  

Esperarase fóra do centro e só se accederá ao seu interior no momento de facer o exame, a 

non ser que o docente ou docentes responsables da proba especifiquen doutro xeito. O 

profesorado administrador fará o chamamento fóra e irá a buscar as parellas segundo a orde 

establecida. Colocarase información nas portas de acceso ao centro ou indicarase a hora 

aproximada de entrada á proba por parella/trío. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/eoilugo/node/1832
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No momento de entrada á aula dedicáranse uns minutos á desinfección individual e das 

superficies coas que se vai estar en contacto. 

1. O alumnado debe hixienizar as mans para acceder á aula. Haberá xel hidroalcólico tanto 

nas entradas do centro como nas aulas. 

2. Desinfectarase a mesa e a cadeira. O profesorado pulverizará as superficies e o alumnado 

empregará un pano de papel para limpalas. 

Dentro da aula, o profesor administrador da proba comprobará a identidade dos candidatos sen 

tocar o documento identificativo e asinará a asistencia do alumnado na folla de control. 

Durante a proba, o alumnado e profesorado estarán sentados de xeito que se respecte a 

distancia de seguridade, aínda así, non se poderá retirar a máscara para facer a proba oral. 

Ao remate da proba oral, desinfectaranse as fundas plásticas que conteñen as fichas coas 

tarefas de exame e procederase á ventilación da aula antes da entrada da seguinte parella/trío. 

O alumnado debe abandonar o centro educativo en silencio, segundo a sinalización que figura 

no centro e sen pararse a falar con outros compañeiros nos corredores. 
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