
 
 

NORMAS PARA OS ALUMNOS DO IES DA CAÑIZA NO CURSO 2020/2021 

AUTOENQUISA ANTES DE ACUDIR AO CENTRO EDUCATIVO 

Toda a comunidade educativa comprométese, antes de acudir ao centro, a realizar todos os días a autoenquisa que 

indica o estado de saúde. Si a persoa ten algún dos síntomas que indica o cadro: Non pode acudir ao centro educativo 

e avisará inmediatamente da súa ausencia a través do teléfono ou do correo do centro. Avisará ao seu médico e seguirá 

as súas indicacións. 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 
 
 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

Tose seca   

Dificultade respiratoria   

 
 
 
 

 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

Dor muscular   

Falta de olfacto   

Falta de gusto   

Diarrea   

 

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

 

 

 

 

 

 

Se un alumno/a se atopa mal na aula, avisará inmediatamente ao profesor/a que estea na clase ou que vaia chegar. É 

moi importante non moverse do sitio nin circular polo centro. O profesor/a avisará ao responsable do equipo COVID 

que acompañará ao alumno/a segundo o protocolo. O centro avisará á familia para que recolla ao alumno/a e esta 

pedirá cita no centro de saúde.  

 

ENTRADAS, SAIDAS E RECREOS. HORARIOS  

As  entradas e saídas do alumnado pautáronse co fin de evitar aglomeracións na entrada e saída do centro escolar con 

unha diferencia de 10 minutos. Ver o horario do grupo. 

Solicítase unha puntualidade extrema. No caso de que un alumno/a chegara con retraso, non poderá subir á aula e 

terá que permanecer na biblioteca ata o seguinte cambio de clase. 

 

O alumnado entrará e sairá sempre pola mesma porta, circulando sempre pola dereita en ringleiras de 1, respectando 

en todo momento 1,5 metros de distancia. 

 

  
SI 

 
NON 

 
 

CONVIVIU nas últimas 2 
semanas? 

 
cunha persoa COVID-19 
confirmado? 

  

 
cunha persoa en illamento por sospeita 
de infección pola COVID- 19? 

  



 
 
 

Respectarán sempre as normas de cada espazo. 

 

MOVEMENTOS POLO CENTRO EDUCATIVO 

Unha vez dentro do edificio irán cara a súa aula. Non poderán quedar no corredor nin  permanecer de pé na aula. Cada 

alumno/a terá unha mesa e unha cadeira asignada para todo o curso.  

O uso da máscara será obrigatorio en todo o recinto escolar. Deben traer unha máscara de reposto, e un estoxo onde 

poder gardala. Recoméndase que traian un bote de xel hidroalcohólico para poder realizar sempre a hixiene de mans. 

Hai dispensadores de xel hidroalcohólico e solución desinfectante en cada aula, nos corredores e nos espazos comúns.  

 

NORMAS NA AULA 

Antes de comenzar a traballar, o alumnado verificará  que fixo a hixiene de mans. Colocará o seu material na mesa 

ordenadamente sen usar outras mesas ou espazos. O alumnado non compartirá material propio con outros 

compañeiros/as. Non se poderán usar as taquillas nin os andéis que poda haber na aula. Tampouco tocar fiestras, 

persianas, interruptores, pomos das portas.. Extremarase a limpeza do posto de traballo.  

En caso de ter que cambiar de aula ou espazo, se houbera outro grupo na nova aula agardarase a que saia por completo 

o grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado 

durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

 

PRINCIPAIS NORMAS DE PREVENCION, HIXIENE E PROTECCION 

Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con 

xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe 

utilizarse auga e xabón.  

O lavado de mans realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, 

antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo ao tusir, esbirrar ou usar panos 

desbotables e cada vez que se use material compartido. 

A hixiene de mans será o primeiro que farán ao entrar no centro educativo. Non poderán poñerse a traballar na aula 

sen a correspondente hixiene de mans. 

Esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da realización da hixiene de mans.  

Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.  

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.  

Manter a distancia física recomendada. Recordar o emprego axeitado das máscaras: cómo poñelas e quitalas, onde se 

gardan… Durante os primeiros días do curso, ensaio das entradas e saídas. Recordar a necesidade de extremar a orde 

no posto de traballo para facilitar as tarefas de limpeza. 

 

BO CURSO A TODOS/AS E MOITO SENTIDIÑO 


