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Normas COVID1 

 

1. Entradas e saídas: Nas horas de entrada saída e mais cando se vaia ao recreo abriranse as catro 
portas dos instituto que permanecerán abertas durante os períodos de entrada e saída ao centro. 

2. Coa finalidade de facilitar a circulación no centro o alumnado ou profesorado que vaia ao Andar 
0 e 1 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Estocolmo (andar 0) e aqueles/as que vaian ao 
Andar 2 e 3 entrarán e sairán preferentemente pola rúa Oslo (andar 1). 

3. No centro circularase en corredores e escaleiras pola dereita de un en un mantendo a distancia 
de seguridade. Prohíbese pararse ou sentarse en escaleiras e corredores salvo nas cadeiras 
habilitadas. 

4. As aulas permanecerán abertas 15 minutos antes da actividade lectiva para que o alumnado 
segundo vaia chegando se dirixa á súa clase e ao seu posto e coa máscara posta. 

5. O alumnado e profesorado poderá estar nas aulas no seu posto ou naqueles zonas comúns 
habilitadas para eles respectando os aforos e mais a distancia de separación interpersoal de 
1.5m. 

6. As aulas e outros espazos ventilaranse polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os 
recreos e ao final da xornada. O profesorado verificará o cumprimento desta norma e o 
delegado/a asinará no folla de control de ventilación de aulas. O alumno/a mais próximo á ventá 
será o encargado de abrila e/ou pechala. 

7. Cando as condiciones meteorolóxicas e o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior 
tempo posible. 

8. Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 
40 segundos, ou con solucións hidro alcohólicas, durante polo menos 20 segundos, no seu 
defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón.  

9. O alumnado e profesorado encargarase da limpeza do seu posto a primeira hora da xornada e 
mais nos cambios de aula. Ao final da xornada farase tamén unha limpeza da mesa e/ou 
ordenador. 

10. O alumnado sentarase sempre no mesmo sitio; dita ubicación será comunicada polo titor ao 
equipo COVID. 

11. O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas compañeiros/as. 

12. O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe ser 
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. 

13. O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. Cando o alumnado teña 
que cambiar de aula, a saída será ordenada e continua, de 1 en 1, mantendo a distancia de 
seguridade. Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo 
anterior antes de entrar. O profesorado facilitará e organizará a saída ordenada nos últimos 5 
minutos da súa sesión. 

14. Nos recreos o alumnado irá preferentemente ao exterior do edificio pero tamén poderá ir á 
cafetería, ximnasio, pavillón e sala pórtico mantendo a distancia de 1.5m e ventilando os espazos. 
Está permitido quedar nas aulas cada un no seu posto coas máscaras e mantendo a distancia, 
coas portas e fiestras abertas. Está prohibido comer e beber dentro das aulas.  

 
1 Estas normas derívanse do Plan de adaptación ao contexto COVID e poderán sufrir modificacións que serán 

comunicadas por correo electrónico, xunta de delegados e titorías. O incumprimento destas normas pode supoñer 
desde unha falta leve a moi grave segundo as NOFC do centro e a lexislación sobre convivencia. 
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15. O número de persoas que poden utilizar os aseos simultaneamente estará indicado nuns cartaces 
na porta. O resto de persoas esperará a súa quenda nunha fila de 1 en 1 disposta pola dereita 
do corredor e  mantendo a distancia de 1.5m. Os usuarios/as deberán hixienizar as mans á saída 
do mesmo. Tanto alumnado como profesorado e PAS farán un uso dos aseos polo tempo 
estritamente necesario. 

16. Coa finalidade de permitir manter as distancias de seguridade dentro do centro o profesorado 
que imparte a última hora poderá flexibilizar a saída nos dez últimos minutos da súa sesión. A 
saída ao corredor producirase de maneira ordenada, mantendo as distancias e supervisada polo 
profesor/a e estará controlada polo profesorado de garda. 

17. Se tes febre maior de 37.5ºC, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa (cansazo), dor 
muscular, falta de olfacto, falta de gusto ou diarrea non acudas ao instituto e pide vez no teu 
centro de saúde. É obrigatorio tanto a comunicación da túa ausencia ao centro como a asistencia 
ao teu centro de saúde: 

18. Se tes algunha suxestión que poda mellorar estas normas, ou ves que se están incumprindo 
podes comunicarllo ao EQUIPO COVID do IES As Fontiñas  aquí: 

 

 

 

Santiago de Compostela, 22 de Setembro de 2020 

O equipo directivo 

 

 

 

  


