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RESUMO DAS INSTRUCCIÓNS PARA O QUE RESTA DO PRESENTE 

CURSO E SE ADOPTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIXIENE PARA A 
REAPERTURA PARCIAL NOS CENTROS. 

 
(RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL POLA QUE SE REINICIA A 

ACTIVIDADE LECTIVA NO CURSO 2019-2020, SE DETERMINAN AS INSTRUCCIÓNS PARA O QUE RESTA DO PRESENTE 
CURSO E SE ADOPTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIXIENE PARA A REAPERTURA PARCIAL NOS CENTROS DE ENSINO 
NON UNIVERSITARIO DEPENDENTES DA CONSELLERÍA) 

 

 
 

INSTRUCIÓNS DE CARÁCTER XERAL: 
 

Retornase a actividade lectiva presencial, con carácter voluntario para o alumnado de 
segundo   curso   de   Bacharelato   e   para   os   segundos   cursos   de   Formación 
Profesional de Grao medio e Grao Superior. 
 

SEGUNDA: Determinacións para o profesorado que retornará ao centro de xeito 
presencial. 

 
- No  segundo  curso  de  bacharelato  o  profesorado  impartirá  as  clases  de  modo 

presencial segundo o horario adxunto. 
 
- Nos  segundos  cursos  de  ciclos de grao medio e superior  o  profesorado  impartirá  

as  clases  de  modo presencial segundo os horarios adxuntos. 
 
- O alumnado que de forma voluntaria queira retornar as aulas de forma presencial, 

deberá comunicalo cun día de antelación poñéndose en contacto co/coa seu/súa titor/a 
ou comunicándose co centro, co fin de garantir un número adecuado de alumnado nas 
aulas. 

 
  - O alumnado menor de idade non poderá abandonar o recinto escolar durante o horario 

lectivo, salvo motivo de forza maior, que se xustificará coa autorización expresa do pai/nai 
ou titor legal. Se un responsable legal dun alumno/a quere recollelo durante o período 
lectivo deberá cumprimentar o impreso que estará a súa disposición en conserxería para 
tal fin. 

 
- O profesorado manterá a docencia telemática para os cursos que non se incorporan de 

forma presencial. 
 
- A devolución e recollida dos libros de texto do curso 2019-2020 poderá  realizarse  ata  

o  7  de  xullo,  agás  o  alumnado  que  teña  algunha  materia pendente, ata o 7 de 
setembro. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA A ACTIVIDADE 

LECTIVA E ACADÉMICA: 
 

- Recomendase evitar as aglomeracións. As familias solo poderán entrar ao edificio 
escolar no caso de necesidade, cumprindo sempre as medidas de prevención e 
hixiene. 

 
- Descártanse as actividades grupais ou eventos no interior dos centros educativos. 
 

 
 

ACTUACIÓNS DIANTE DA APARICIÓN DE SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CO COVID-19: 

 
- Os síntomas máis comúns compatibles co COVID-19 inclúen febre, tose e sensación 

de falta de aire. Nalgúns casos tamén pode existir diminución do olfacto e do gusto, 
calafríos, dor de gorxa, dores musculares, dor de cabeza, debilidade xeral, diarrea 
ou vómitos. 

 
- Cando un estudante inicie síntomas ou estes sexan detectados polo persoal do centro 

durante a súa xornada escolar, levarase a un espazo separado (SALA COVID, ao 
lado da Conserxería). Facilitaráselle unha máscara cirúrxica para o alumno/a e outra 
para a persoa adulta que coide de el/ela ata que cheguen os seus proxenitores ou 
titores. Na papeleira de pedal con bolsa, tirárase a máscara e panos desbotables. 
Avisarase á familia de que ten a obriga de contactar co seu centro de saúde ou co 
teléfono 900 400 116, para que se avalíe o seu caso. 

 

- As persoas traballadoras que inicien síntomas, retiraranse á  SALA COVID, ao lado 
da Conserxería, porán unha máscara cirúrxica. Contactarán co seu centro de saúde, co 
Servizo de Prevención de Riscos Laborais ou co teléfono 900 400 116 e seguirán as 
súas instrucións. 

 
- A canle de comunicación ordinaria entre o centro educativo e os servizos sanitarios 

será o teléfono 900 400 116. 

 

PAUTAS XERAIS DE HIXIENE E LIMPEZA: 
 

- Realizarase polos usuarios unha  limpeza e desinfección dos postos de traballo en 
cada  cambio  de  clase  con  especial  atención  ao  mobiliario  outros  elementos 
susceptibles de manipulación común. 

 

- Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de 
forma diaria e por espazo de cinco minutos. 

 

- Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) deben depositarse 
ÚNICAMENTE nas papeleiras que hai en cada aula, ao lado do dispensador de xel 
hidroalcólico(*), co obxecto de facer una recollida “separada”. 

 

(*) ¡¡ Nos espazos onde haxa auga e xabón, NON se require de xel hidroalcólico!! 
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MEDIDAS XERAIS SOBRE DISTANCIAS DE SEGURIDADE: 
  

- Na ocupación das aulas e outros espazos; a distancia interpersoal mínima será de 

2 metros. 
 

 

- Organizaranse os espazos e distribución de persoas para acadar unha distancia de 

seguridade interpersoal de 2 metros. 

 
- O desprazamento de grupos de estudantes polo centro reducirase ao mínimo. 

 

 

- Saídas e entradas das aulas e outros espazos con distancia interpersoais de 2 metros. 
 

 

- Realizarase  unha  hixiene  cotiá  e  minuciosa  de  mans,  durante  polo  menos  40 

segundos con xabón e auga ou, no seu defecto, con xel hidro alcohólico. 

 
- Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca. 

 

 

- Cando tose ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 
 

 

- Debe evitarse estreitar as mans. 
 
 
 
 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

- Cando non se poida garantir a distancia mínima de seguridade de 2 metros entre 
persoas, o alumnado e profesorado usarán máscaras nos movementos que discorran 
polo centro. 

 
- Nas aulas poderase prescindir do uso obrigatorio de máscara atendendo a que se 

manteñan as distancias de seguridade de 2 metros. 
 

- A  hixiene de mans é obrigatoria en cada cambio de aula; a estes efectos na porta de 
entrada de cada unha das aulas existirá un dispensador de solución hidro alcohólica. 

 
- O profesorado lembrará ao alumnado con frecuencia, e en todo caso antes e despois 

das saídas e retornos do recreo, a necesidade de hixiene de mans e de evitar tocar a 
faciana e os ollos. 

 
- Gardar en todo momento a distancia de seguridade. 

 
- Nas aulas os pupitres ou mesas estarán na disposición mais separada que permita 

o tamaño da aula, e á distancia mínima de 2 metros entre cada posto. 
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- Extremárase  a  orde  no  posto  de  traballo  e  nas  mesas  da  aula,  realizando  o 
alumnado a limpeza e desinfección individual do posto, se fose necesario, así 
como a desinfección do seu pupitre e cadeira, e resto de material empregado 
(ordenador, rato, teclado, monitor, etc.), con independencia dos traballos efectuados 
con carácter previo polo persoal de limpeza. 

 
- Aínda  que  se  considera  pouco  recomendable  pola  falsa  seguridade  que  pode 

transmitir, no caso de uso de luvas debéranse lavarse con frecuencia cunha solución 
hidroalcólica ou auga e xabón. 

 
 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA: 
 

- Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 
superficies de uso frecuente tres veces ao día. En todo caso nos aseos existirá material 
de desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente. 

 
- Ventiláranse de xeito frecuente as estancias coa apertura de ventás ou portas. 

 
- Durante o período de duración da pandemia non se permite a realización de actividades 

extraescolares fora da xornada lectiva dentro do recinto do centro educativo. 
 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DENTRO DA AULA: 

 

-  Na aula, o alumnado sentarase sempre no mesmo sitio. 

 

- Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o 
alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co do 
resto dos compañeiros. 

 
- O alumnado non poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo. 

 
- Nas primeiras horas da xornada ou no caso de cambio de aula  dedicáranse uns 

minutos á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente 
na aula (panos desbotables e solución desinfectante). 

 
- Aproveitáranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene 

 
 
 

MEDIDAS PARA OS CAMBIOS DE CLASE: 
 

- Na  medida  do  posible  o  alumnado  non  cambiará  de  clase  agás  nos  supostos 
excepcionais. 

 
- No caso de ter que trasladarse a outra aula, o profesor afectado comunicarao ao 

profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida 
organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 
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USO DA BIBLIOTECA: 
 

- A biblioteca terá un aforo máximo de 15 alumnos. 
 

 

- O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 
 

 

- O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 
poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade. 

 

- Os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

 
- O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto 

deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 14 días antes de 
volver aos andeis. 

 

 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS NO USO DOS ASEOS: 
 

- Simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. 
 

- O publico en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 
unicamente poderá usar os aseos do alumnado, por ser  os mais próximos á entrada 
do centro. 

 
 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS NO USO DOS TALLERES: 
 

- O uso dos talleres reducirase ao estritamente necesario para realizar recuperacións ou 
avaliacións. 

- O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización 
da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados polos 
usuarios despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 

 
 

Orde SND/422/2020, do 19 de maio, pola que se regulan as condicións 

para o uso obrigatorio de máscara durante a situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVID-19. (BOE do 20 de maio de 2020). 
 
 
 

Artigo 3. Espazos nos que resulta obrigatorio o uso de máscara. O uso de máscara 

será obrigatorio na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de 

uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non sexa posible manter 

unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros. 


