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ANTES DE VIR AO CENTRO 

 Fixen a Autoenquisa de saúde (Anexo I). 
Non acudir se presenta algún dos síntomas ou estivo en contacto 
estreito con persoas diagnosticadas. 

 Sei cal é miña aula de exame e número de tribunal (páxina web) 
 Levo o meu DNI ou pasaporte 
 Levo máscara de protección 
 Levo todo o material necesario para a realización das probas escritas 

(bolígrafo azul ou negro) 
 Levo auga para beber 
 Teño unha adaptación para a realización das probas con auriculares e levo 

os meus (recomendable) 
 Consultei a guía do candidato (páxina web) e sei canto tempo durarán as 

probas 



 

ACCESO AO CENTRO 

• Máscara de protección: O uso da máscara será obrigatorio en todo momento. 
Terás que vir ao centro provisto de máscara. No caso de non poder levala por 
algunha patoloxía específica, deberás acreditar dita exención documentalmente. 

• Xel hidroalcohólico: É obrigatorio usalo ao entrar ao centro. Estará dispoñible na 
entrada e en cada aula. 

• Distancia de seguridade: Mantén unha distancia mínima de seguridade de 1,5 
metros tanto no centro como na rúa antes de entrar ás probas. 

• Entrada a aula: 
o Segue as indicacións de acceso a cada aula respectando sempre a 

distancia de seguridade 
o Circula en fila india, nunca en paralelo. 
o Sempre que o espazo dispoñible o permita, circula xunto á parede da túa 

dereita. 
o Senta no pupitre indicado polo profesor vixilante, mantendo a orde 

establecida 
o Non deambules pola aula antes do comezo do exame. 

• Outras recomendacións: 
o Non veñas antes de tempo xa que non poderás acceder ao centro con 

anterioridade á hora sinalada. 
o Se as probas son no primeiro andar, evita tocar a varanda na medida do 

posible. 

DURANTE A PROBA 

• Máscara de protección: O uso da máscara será obrigatorio en todo momento. 
Terás que vir ao centro provisto de máscara. No caso de non poder levala por 
algunha patoloxía específica, deberás acreditar dita exención documentalmente. 
*Nas probas orais nas que haxa alumnos con necesidades especiais en vez de 
máscara de protección haberá unha pantalla de protección de metacrilato. 

• Identificación: Deposita o DNI ou documento de identificación cara arriba na 
esquina dereita do pupitre. Se o examinador o considera preciso, pode pedir que 
saques a máscara de protección uns segundos para verificar a identidade 

• Ventilación: Ventilarase a aula nos descansos entre proba e proba. 
• Panos desbotábeis: Depositaranse na papeleira tras o seu uso. 
• Material: Non se poderá partillar con outras persoas. 
• Descansos: Na proba escrita haberá dous descansos. Non poderás saír da aula, 

excepto en casos excepcionais para ir ao baño ou en caso de abandono. 
• Uso do baño: Se vas ao baño, é obrigatorio lavar as mans antes e despois do seu 

uso e non poderá haber máis dunha persoa no recinto. 

AO REMATE DA PROBA 

• Saída do edificio: Saír ordenadamente do centro, seguindo as instrucións do 
persoal e mantendo sempre a distancia de seguridade. Está prohibido permanecer 
nos corredores o una entrada. 

 
Impedirase a entrada ao centro, ou expulsarase, a calquera persoa que contraveña 
algunha das medidas adoptadas. 



 

ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19 
 
 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 
síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar 
calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 

 

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
 
 
 


