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NORMATIVA PARA O ALUMNADO 

 

 Esta modificación levouse a cabo no curso escolar 2021/2022, seguindo ás indicacións do protocolo 

oficial.  

 

1. O ALUMNADO: 

i. Ten a obriga de levar mascarilla tanto no exterior como no interior das 

instalacións do centro e levará outra de resposto nun estoxo. O seu uso ten 

que ser o indicado polas autoridades sanitarias. 

ii. Accederá e sairá do centro polos espazos habilitados para cada nivel, 

seguindo as sinalizacións e o fará en fila, de un en un, e mantendo a distancia 

de seguridade. 

iii. Durante a súa estancia no centro manterá unha distancia de seguridade con 

calquera persoa dun metro e medio, evitando en todo momento a formación 

de grupos cos outros compañeiros/as. 

iv. Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará 

nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre 

aloxándose do resto das persoas. 

v. Dirixirase a súa aula ao chegar ao centro a primeira hora de cada xornada, 

evitando pararse con ningún compañeiro/a e non permanecendo nos pasillos. 

vi. Antes de entrar na aula, hixienizará as mans usando os xeles hidro alcohólicos 

dos dispensadores exteriores. 

vii. Dirixirase ao seu asento, permanecendo na mesma durante toda a xornada 

lectiva, salvo no tempo de recreo ou nos momentos que o profesorado permita 

a mobilidade para facer algún pequeno descanso. 

viii. As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da 

iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado ou o persoal non docente, coas medidas 

de seguridade e hixiene que procedan.  

ix. Terá asignada unha mesa e unha cadeira para o resto do curso escolar, salvo 

que o profesorado do grupo, o Departamento de Orientación ou o Equipo 

Directivo dictaminen un cambio. 

x. Procederá á limpeza e desinfección da súa mesa cando así se llo indique o 

profesorado. 

xi. Sairá da aula seguindo as indicacións do profesorado co que teña a sesión e, 

sempre, en fila de un. 

xii. Levará o seu propio material, non poidendo compartilo con ningún outro 

compañeiro/a. 

xiii. Nos desprazamentos ás aulas específicas (Música, Tecnoloxía, Biblioteca) ou 

ao ximnasio, esperará a que o profesorado da materia o vaia a buscar ou teña 

permiso do mesmo para poder ir á aula correspondente. Nos casos de que se 

comparta a sesión con outros grupos, sairase en fila e dirixirase directamente 

á aula específica ou ximnasio, en fila de un e mantendo a distancia de 

seguridade. IMPORTANTE: O alumnado cando saia dunha aula para ir a 

outra deberá levar todo o seu material de traballo (mochila, libros, 

libretas…), non poidendo deixalo na aula. Nos casos nos que despois do 

recreo teña clase noutra aula, levará todas as súas pertenzas. 

xiv. Seguirá as indicacións do profesorado nas saídas ao recreo e ao final da 

xornada lectiva.  
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xv. Non permanecerá nos corredores en ningún momento e deberase circular 

sempre pola dereita, seguindo as sinalizacións. 

xvi. Durante as sesións lectivas ou cambios de clase, soamente irá aos aseos coa 

autorización expresa do profesorado. 

xvii. O acceso aos baños queda limitado a dúas persoas por aseo, tendo que 

esperar a súa quenda nas marcas de espera no exterior dos baños. 

xviii. Non se permite o acceso ao elevador, salvo xustificación médica, quedando 

prohibido o seu uso máis dunha persoa á vez. 

xix. O acceso á cafetería farase soamente unha vez ao día, e nunca máis de tres 

persoas no seu interior, tendo que esperar a súa quenda no exterior da mesma 

nas sinais habilitadas. 

xx. Non fará bromas coas mascarillas, nin tocará obxectos doutros 

compañeiros/as. 

xxi. Coidará o seu espazo de traballo na aula, manténdoo limpo. No caso de ter 

mampara, non a danará e a manterá en bo estado (no caso de rompela, sexa 

de forma intencionada ou non, terá que abonar o seu cambio ou reparación).  

xxii. Seguirá as indicacións do profesorado en todo momento. 

 

O incumprimento  destas normas por parte do alumnado terá unha consideración de 

falta leve contraria á convivencia, recollida nas NOF do centro, no artigo 66, punto 6: 

6. “As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da 

comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas, que non constitúan unha falta grave” 


