
 

PASOS   A   SEGUIR   PARA   IR   O   CENTRO  
 

1. NA   CASA  
1.1.   Facer    a   enquisa   de   autoevalución   clínica:  

 
En   caso   de   presentar   algún   destes   síntomas,    avisar   ao   centro   educativo  
(881930055),    quedar   en    illamento    na   súa   casa   e   chamar   ao    seu   centro   de  
saúde.  

 
1.2.     Poñer   a   máscara   e   coller   un   estoxo   cunha   de   reposto.   

 
   2.   ENTRADA   E   SAÍDA   DO    CENTRO  
 

2.1.   Se   é   alumnado   transportado,   baixarse   na   porta   correspondente   o  
seu   curso.  
 

2.2.   Se   non   é   alumnado   transportado,   o   chegar   entrará   pola   porta   correspondente  
o   seu   curso:  

- 1º   e   2º   ESO :   Cancela   principal   +   porta   central   do   edificio   +   escaleiras  
centrais.  

- 3º   e   4º   ESO   e   Ciclo   formativo :   Cancela   anexa   ao   IES   Castro   da   Uz   +   porta  
secundaria   do   edificio   +   escaleiras   secundarias.  

- Bacharelato:    Cancela   do   edificio   de   ampliación   +   porta   do   edificio   de  
ampliación.  

 



 
2.3.   Subirá   a   aula   pola   escaleira   asignada,   na   entrada   da   aula   fará   hixiene   de   mans  

e   sentarase   no   seu   posto.  
 
2.4   Para   sair   da   aula   esperar   no   seu   posto   a   que   o   profesorado   lle   mande   saír,  

dirixirase   a   escaleira   indicada   e   abandonará   o   centro   pola   porta   correspondente.  
 

Queda   prohibido   agruparse   nas   entradas,   saídas   e   corredores   polo   ben   de  
todas   e   todos.  

 
3.   CAMBIOS   DE   CLASE  
 
3.1.Nos   cambios   de   clase   non   se   pode   abandonar   o   posto   asignado.  
3.2.No   caso   de   ter   que   cambiar   de   aula    circularase   pola   dereita   do   pasillo  

seguindo   as   marcas,   en   fila   de   1   e   mantendo   a   distancia   de   seguridade.   Si   hai   un   grupo  
na   aula   esperarase   en   fila   e   mantendo   a   distancia.   
 
4.   RECREOS  

● O   alumando   sairá   directamente   da   súa   clase   de   un   en   un   pola  
escaleira   correspondente   seguindo   as   marcas   do   chan   e   non   poderá  
quedar   nos   corredores   nin   no   patio   esperando   aos   seus   compañeiros/as.  

● Haberá   zonas   asignadas   a   cada   ciclo,   exteriores   e   interiores   en  
función   da   metereoloxía,   cada   grupo   deberá   ocupar   a   súa   e   manter   sempre   as  
distancias   de   seguridade.  

● É   obrigatorio   o   uso   da   máscara.  
● O   alumnado   evitará   as   aglomeracións,    os   xogos   nos   que   haxa   contacto   e  

procurará   estar   sempre   co   mesmo   grupo   de   amigos/as   para   evitar   contactos   non  
habituais.  

● NO   PATIO   non   poderán   usarse   porterías   nin   canastras.  
● Deberá   respectar   as   normas   dos   espazos   comúns:   biblioteca,   cafetería,   aula  

informática,   etc.  
● Seguirá   sempre   as   indicacións   do   profesorado   de   garda.  
● O   rematar   o   recreo   voltarase   as   aulas   en   fila   de   un   mantendo   as   distancias   de  

seguridade.  
 
 
5.   ASEOS  

 
● Cada   grupo   usará   os    aseos   da   planta   correspondente,   mentres   estea   na  

súa   aula   de   referencia,   só   poderá   usar   eses.   
● Nas   aulas   específicas   usará   os   máis   próximos.  

 
 


