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Tomando como referencia o Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID

19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021

publicado pola Xunta de Galicia, elaboramos un protocolo específico sobre o

uso das aulas PT para o alumnado que vai asistir a elas: 

1. USO DA AULA PT

• Será obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. Na

zona  máis  próxima  á  porta,  colocaranse  dispensadores  de  xel

hidroalcohólico.

• Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar as normas de hixiene e

contacto  social  adaptadas  estas  ao  nivel  de  comprensión  do  alumnado

empregando apoios visuais se fose preciso (pictogramas). Estas normas (ver

Anexo I) estarán situadas nun lugar que sexa visible para o alumnado (nas

portas das aulas e nos taboleiros das aulas).

• Levaranse a cabo tarefas de desinfección das mesas e cadeiras:

- cada alumno/ segundo a súa autonomía e supervisado pola mestra

de PT limpará co produto adecuado a mesa utilizada na sesión ao

rematar a mesma. O mesmo a desinfección do rato e o teclado do

ordenador da aula.

- ventilarase a aula  (apertura  de ventás)  unha vez rematada cada

sesión.

. Nas aulas de PT, como norma xeral, cada alumno ou alumna ocupará sempre

o  mesmo  lugar  respectando  as  distancias  de  seguridade.  En  todo  caso,

sinalizaranse os postos que pode ocupar o profesorado e o alumnado. 



2. NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE

•  Cando as limitacións de espazo para desenvolver os apoios dentro da aula

ordinaria ou as características e necesidades presentes no alumnado dificulten

ou  impidan  a  adopción  das  medidas  do  Plan,  as  intervencións  dos

especialistas,  no  presente  curso  2020-21,  desenvolveranse  fóra  do  grupo-

clase.

• Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais (NEE)  o

uso de máscaras dentro e fóra das aulas é obrigatorio.  No caso de non

poder  facer  uso  da  mesma  deberá  presentarse  un  certificado  médico

actualizado a inicio do curso e optarase por outras fórmulas de protección

individual como o emprego de mamparas e pantallas.

• Posto  que  contamos  con  alumnado  escolarizado  en  escolarización

combinada,  coidarase  adoptar  as  mesmas  medidas  co  fin  de  facilitar  a

comprensión das mesmas por parte deste alumnado. O alumnado disporá

enriba da mesa do material imprescindible que gardará unha vez rematado o

seu emprego nun estoxo. 

• No  caso  de  coincidir  máis  dun  alumno/a  na  mesma  aula  durante  o

desenvolvemento dunha sesión, evitarase que o alumnado comparta o seu

material cos outros e  que manteñan a distancia de seguridade obrigatoria.

• O alumnado non traerá a aula de PT máis que o material preciso para a

sesión, agás que a mesma coincida a primeira ou última hora da xornada

lectiva que pode vir ca mochila. 

• Atendendo as características e necesidades de intervención co alumnado

con NEAE, en ditas aulas cada alumno disporá do seu material de traballo

específico (lapis, cores, tesoiras,...) ou ben levará o seu estoxo. 



• O material plastificado deberá desinfectarse nos últimos minutos da sesión

coa colaboración do alumno ou alumna, sempre que isto sexa posible si vai

ser  utilizado  por  mais  dun  alumno/a.  Cando  dito  material  non  sexa

susceptible  de  desinfección  (libros,  cadernos,  xogos,...),  despois  de  ser

usado depositarase nunha caixa específica para tal fin.

• No desprazamento cara as aulas de PT, organizarse o acompañamento a

estas aulas e o regreso á aula ordinaria unha vez rematada a sesión pola

mestra Pt ou pola  persoa coidadora  ,   a fin de ensinarlle as normas de

desprazamento  do  protocolo  e  crear  hábitos  (pola  dereita,  non  tocar  as

dependencias,  sinalización con pictogramas, frechas ...). 



Anexo I. Normas para a aula de PT (ARASAAC)

NESTA CLASE:

Levamos máscara

Mantemos a distancia de
seguridade

Respetamos o lugar asignado.

Lavamos as mans con xel
hidroalcohólico.

Usamos o cóbado cando
tusimos ou esbirramos.

Bebemos da nosa botella.


