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NORMAS BÁSICAS PARA OS ESTUDANTES 

 
 O uso de máscara é obrigatorio en 

todo momento, correctamente usada 
(tapando nariz e boca). 

 É obrigatorio que traias diariamente: 
- unha máscara de reposto nunha 

bolsa ou sobre  co teu nome 

 
-unha bolsiña de tea para gardar a 
máscara que uses, cando a saques (só 
se pode sacar para comer) 
-un bote de xel hidroalcohólico co 

teu nome 
-panos de papel para uso persoal 

 

 Debes lembrar que porta tes asignada para a entrada e a saída. 

 

 Debes entrar ao recinto escolar en 
fila, gardando a distancia de 1,5 m. 

 A partir das 08:20 poderás subir á aula. 
As clases empezarán ás 08:30. 

 En todo momento, incluídos os 
recreos, debes gardar a distancia de 
seguridade de 1,5 m nos corredores e 
patios 

 Os desprazamentos serán sempre 
pola dereita, en ringleira, gardando a 
distancia de seguridade. Bandas no 
chan e frechas marcarán as divisións e 
indicarán o sentido de circulación. 

 Debes extremar a hixiene de mans, usando o xel hidroalcohólico que terás 
ao teu dispor en cada espazo do centro.  Tes que desinfectar as mans, 
como mínimo: 
      Cando entras no instituto 
      Antes e despois do recreo 
      Despois de ir ao baño, onde disporás de auga e xabón 
      Antes de tocar calquera obxecto que non é teu 
      Cando saes do instituto  

 Na aula, a fin de gardar as distancias de seguridade, 
está prohibido levantarse sen permiso expreso do 
profesorado, nin sequera entre clases consecutivas. 

 Ao entrar e saír dunha aula debes desinfectar o teu 
posto escolar. 

 A aula debe quedar recollida tras cada clase. Debes 
responsabilizarte de deixar o teu posto escolar 
recollido (non debe quedar nada no chan nin encima da 
mesa) e preparado para a limpeza e desinfección por 
parte do persoal de limpeza. 
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 Todo o material escolar (mochila, libros, libretas, 
estoxos…) debe estar etiquetado co teu nome.  

 Non podes prestar nin recibir nada de outro 
compañeiro (bolígrafo, lapis, rotulador, goma, 
típex…).  Só en caso absolutamente necesario pódese 
facer, tras desinfectar o obxecto. 

 Non podes intercambiar libros nin libretas baixo 
ningunha circunstancia. 

 Polo tanto, debes revisar antes de saír de casa que 
traes todo o necesario.  

 Trae só o material escolar. Non traias obxectos que non precises usar en clase, nin cromos, nin 
fotos, nin xogos, nin dispositivos electrónicos...  

 Este virus é respiratorio, e unha vía moi importante de contaxio son os aerosois, é dicir, as 
partículas contidas no aire que expulsamos. Canto máis alcemos a voz, máis partículas emitimos e 
máis lonxe chegan. Fala todo o baixo que podas e, en clase, garda silencio a menos que che 
pregunte o profesor ou queiras ti facer unha pregunta. Levanta a man para pedir permiso para 
falar. 
 

 Debes lembrar que sector do recinto escolar tes asignado para o 
recreo.  Só se o profesorado cho indica poderás ir a outra área . 

 Lembra respectar tamén no recreo as direccións de desprazamento 
e a distancia de seguridade. 

 Non poderás xogar ao fútbol nin outro deporte de contacto, nin a 
xogos que impliquen compartir obxectos. Iso significa que non 
podes xogar ao xadrez nin ao tenis de mesa . 

 Só se poderá comer nos patios, non dentro do edificio. 
  

 

 O aforo do baño está reducido. Debes indicar, co sistema de sinais 

na porta, cando entre que unha das prazas está ocupada, e cando 

saia que a praza queda libre.  

 Durante as clases non podes ira ao baño, agás urxencias. 

 Para ir á cafetería debes gardar cola respectando a distancia de 

seguridade, situándote nas marcas sinaladas no chan. 

 Se te atopas mal debes comunicalo inmediatamente ao profesorado, mantendo  sempre a 

distancia de seguridade. 

 Ao finalizar a xornada tes que saír directamente do recinto escolar, sen deterte polo camiño. 

 Os usuarios do transporte escolar deben sentarse sempre no mesmo asento, e levar en todo 

momento a máscara ben posta. Tes que desinfectar as mans ao subir ao autobús. 

 A pouco que podas, vén andando ao instituto. O aire libre é o espazo máis seguro. 

 Non vale  de moito ter coidado no centro se antes de entrar ou nada máis saír te quitas a máscara, 

fas corro cos compañeiros sen respectar a distancia de seguridade, das bicos e abrazos... Hai que 

asumir que eses comportamentos, tan normais ata agora, e que todos botamos en falta,  implican 

un risco. 
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LEMBRA!!!! 
Non debes quitar a máscara para tusir ou esbirrar. Nese 
momento expulsas moitas gotículas, e aerosois. 

Ao tusir ou esbirrar, pon o cóbado flexionado ante a boca. 
Mesmo coa máscara, nese momento coa “explosión” de aire 
expúlsanse aerosois e con eles virus. 

Se debes sonarte, baixa a máscara só cando xa teñas na man 
o pano preparado para taparte instantaneamente o nariz e a 
boca. Volve colocarte con rapidez a máscara cando termines 
de sonarte. 

 

 

 
Tódolas máscaras que por rotura teñas que desbotar e tódolos panos desbotables que 
utilices ao tusir, esbirrar ou sonarte debes tiralos nos contedores con pedal que hai nas 
aulas e en tódolos espazos do centro. O resto do lixo pode ir á papeleira sen tapa. 

 

A infección polo coronavirus causante da covid-19 pode ser asintomática en moita xente, 
especialmente na túa franxa de idade. Porén, unha porcentaxe pequena de contaxiados 
adolescentes e xoves poden desenvolver síntomas graves, ou ter complicacións de saúde despois de 
pasada a infección. Pero sobre todo as persoas asintomáticas, que se atopan perfectamente, poden 
transmitir o virus.  

Non podemos saber se temos o virus nin saber se o teñen as persoas coas que estamos. 

Entón, que podemos facer? 

Ter precaución e actuar sempre como se tiveses o virus (para non contaxiar aos demais) e 

como se o tivesen os demais (para non contaxiarte): 

máscara, distancia de 1,5 m e hixiene de mans. 

Así evitarás que o virus poda chegar á túa familia e protexerás ás persoas que peor o poden pasar se 
se contaxian (os teus avós ou familiares enfermos, por exemplo). 

Pola túa propia saúde 

Por respecto á saúde dos demais 

Para non levar o virus a casa 

Para protexer ás persoas que queres 

SÉ SOLIDARIO 

SÉ RESPONSABLE 

CUMPRE AS NORMAS 
GRAN PARTE DO TEMPO NOS PRIMEIROS DÍAS DE CURSO 

DEDICARANSE A QUE TE FAMILIARICES CON ESTAS RUTINAS 

O incumprimento  das normas será considerado unha falta grave 
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