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Protocolo Covid aulas de informática (aulas TIC) 

A dotación hixiénica mínima das aulas debe ser: 

● Dispensador de xel hidroalcóholico. 

● Bobina de papel.  

● Limpador desinfectante multiusos de pistola (que estará baixo supervisión do profesorado). 

● Papeleira con bolsa protexida con tapa e accionada por pedal. 

As medidas que deberían adoptarse deberían ser as seguintes: 

No apartado distribución de espazos: 

● Como norma xeral a distribución do alumnado nas mesas da aula de informática debe respectar a 

distancia de seguridade decretada pola Administración Educativa.  

● No caso de que non sexa posible manter dita distancia, os postos de traballo estarán separados 

por mamparas de protección. 

● O alumnado deberá permanecer con máscara durante o tempo que estea dentro da aula. 

● Eliminarase todo o mobiliario que non sexa necesario coa finalidade de non diminuír a superficie útil 

da clase. 

● As mesas e cadeiras non deberán moverse do seu sitio. 

● A aula de informática debe estar correctamente ventilada durante a clase e é recomendable tamén 

cando non estea sendo utilizada. Sempre que as condicións ambientais o permitan, a porta e 

fiestras deben estar abertas para provocar a máxima ventilación natural. 

● É importante que sa mesa de traballo do profesorado permaneza limpa.  

Normas de aula 

● Evitar aglomeracións de alumnado nas portas esperando entrar ou saír debendo manter a distancia 

de seguridade en todo momento. Recoméndase que o profesorado recolla ao grupo de alumnos e 

alumnas na clase e os acompañe á aula. Ao finalizar a hora, o profesorado tamén acompañará ao 

alumnado á súa aula polos mesmos motivos.  

● O alumnado só levará á aula de informática (TIC) o estritamente necesario, debendo deixar 

mochila, libros e resto de material na clase. Unha vez na aula, non se poderá volver a clase a 

recoller material. 

● A hixienización de mans do alumnado realizarase á entrada e saída da aula. 

● Os equipos informáticos deben ser desinfectados antes do seu uso. A desinfección realizarase co 

limpador desinfectante coidando de que non entre líquido nos equipos. Trala limpeza, os materiais 

empregados desbotaranse de forma segura, procedendo posteriormente á desinfección de mans. 

● Cando o alumnado entre á aula de informática usará, sempre que sexa posible, o mesmo posto e o 

mesmo ordenador. En cada equipo haberá unha folla de control na que se deberá anotar o nome 

do alumno, a hora de clase, a materia, para favorecer o rastrexo en caso dun posible contaxio. 

Tamén se incluirá un recadro de verificación onde se anotará se a zona de traballo foi desinfectada. 
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● Cando sexa necesaria a utilización de programas de audio, cada alumno/a deberá utilizar os seus 

propios auriculares e micrófono. 

● Priorizarase á realización de tarefas individuais fronte ás colectivas e evitarase compartir equipos. 

● Os traballos e tarefas entregaranse por vía telemática, estando desaconsellado o uso de pendrives. 

 

Respecto aos equipos de protección, o profesorado da aula de informática, deberá contar cos seguintes 

equipos de protección individual: 

● Máscara (recomendable preferentemente de tipo FFP2 sen válvula). 

● Pantalla facial se hai pouca distancia de seguridade co alumnado. 

● Luvas desbotables, tendo en conta que no caso de que se usen deberán seguirse mantendo as 

medidas de hixiene correspondentes e deben ser re emprazados para cada cambio de tarefa. 

 

 


