
ENTRADA  AO INSTITUTO

1. USO OBRIGATORIO  DE MASCARILLA
2. O alumnado entrará pola porta pequena (pegada ao xulgado)  e o profesorado pola principal. 
3. O alumnado deberá de identificarase para comprabar se está anotado. 
4. Farase respectando a distancia de seguridade.
5. Nas entradas haberá  dispensores de Xel Hidroalcohólico de uso obrigado.
6. Toda a actividade docente realizarase no 2º andar. 
7. O alumnado subirá pola escaleira máis próxima ao xulgado e o profesorado pola outra.
8. O profesorado lembrará os protocolos de hixiene e contacto social.

DURANTE AS CLASES

1. O alumnado ocupará os pupitres marcados  cun distintivo de cor laranxa e separados entre sí 2 metros.
2. Nas aulas disporase de material de limpeza (liquido desinfectante e panos desbotables) para que se poda limpar de 

forma individual o material e o posto de traballo (alumnos/as e docentes). É importante limpar e desinfectar pupitres e 
material en cada cambio de clase.

3. Non se pode compartir ningún tipo de material (o alumnado disporá de xiz e/ou rotulador de encerado). 
4. É importante, na medida do posible, ventilar a aula. 
5. Nos cambios de aula é obrigatorio limpar as mans. Nesta haberá Xel hidroalcohólico.

SAÍDA DO INSTITUTO

1. USO OBRIGATORIO DE MASCARILLA 
2. O alumnado sairá pola porta pequena (pegada ao xulgado)  e o profesorado pola principal.
3. Evitarase permanecer en grupo nas inmediacións  das portas do centro. 



ASPECTOS XERAIS

1. Reduciranse ao mínimo os desprazamentos.
2. Evitarase o uso de documentos en papel.
3. O uso das persianas, iluminaria,ventás, portas, etc. será responsabilidade exclusiva do profesorado. 
4. O material que sexa compartido, dacordo coa metodoloxía de cada materia debe de ser desinfectado ao inicio e fin da 

clase.
5. Con carácter xeral non se debería cambiar de clase.
6. A cafetería e o patio do centro permanecerán pechados.
7.  A biblioteca permanecerá pechada. Se alguén precisa algún libro dirixirase a algún membro do equipo directivo.
8. Na sala de profesores manteranse as distancias de seguridade e se hai máis de 8 persoas será obrigado o uso de 

mascarilla.
9. Nos aseos do profesorado o aforo reducirase a 1 persoa.
10.Nos aseos do alumnado o aforo reducirase a 2 persoas.


