
Información de inicio do curso 2020-2021 para o alumnado  

por mor da COVID-19 
 

Medidas básicas de prevención 

 En todo momento, levarase a máscara correctamente 

posta. Ademais, contarase cunha segunda máscara de 

reposto e unha bolsa hermética/ estoxo para gardala.  

 Cómpre levar un paquete de panos desbotables.  

 Recoméndase ter un xel hidroalcólico para uso persoal.  

 É preciso realizar unha correcta e frecuente hixiene de 

mans.  

 

 

 

 

 Manterase en todo momento a distancia de 

seguridade de 1,5 metros.  

 Só se poderá comer en espazos exteriores. 

 Os materiais propios deberán manterse dentro 

da mochila cando non se estean a utilizar.  

 Limitarase o uso de taquillas e percheiros.  

 

 

Entradas e saídas do centro. Outros desprazamentos.  

 Cada grupo ten asignada unha porta de entrada e saída que deberá usar obrigatoriamente no 

seu acceso ó centro.  

 Ata 15 minutos antes do inicio da primeira hora (entre 8.15 e 8.30) o alumnado poderá entrar 

nas aulas directamente sen agardar no exterior, pola porta correspondente e realizando a 

hixiene de mans e pés prevista.  

 Prohíbese a permanencia inxustificada en espazos comúns do centro.  

 Por norma, non se permite o acceso ás instalacións das familias e persoas alleas ó centro.  

 Os desprazamentos deberán seguir os fluxos de dirección sinalados no chan e  nas paredes, 

tomando como man de referencia habitual a dereita.  

 



Cambios de clase 

 

 Non está permitido saír da clase no cambio de materias nin desprazarse inxustificadamente 

pola aula: só se permitirá a realización de estiramentos no posto de traballo.  

 No caso excepcional de ter que cambiar de aula, o alumnado agardará no seu sitio a ser recollido 

polo profesor responsable. A volta á aula de referencia producirase, como norma, baixo a 

supervisión do profesorado de garda. 

 

Uso dos aseos 

 

 Realizarase respectando o aforo establecido (2 persoas). No caso de que estea completo, 

agardarase fóra, en ringleira única e baixo a supervisión do profesorado de garda.  

 Só se empregarán os postos sinalizados nos lavabos correspondentes ó andar no que nos 

atopemos.  

 Deberá baixarse a tapa antes de tirar da cadea.  

 Lavaranse as mans con abundante auga e xabón despois do seu uso.  

 

Recreos 

 

 Seguirase obrigatoriamente o plano de distribución de entradas e saídas por grupos.  

 A saída da aula realizarase de xeito ordenado, mantendo a distancia de seguridade e seguindo 

as pautas do “Plan de evacuación” (comezarase polos grupos máis próximos á porta), sempre 

baixo a supervisión do profesorado encargado.  

 Cada grupo permanecerá durante o recreo no espazo asignado para esa xornada, sen 

posibilidade de pasar ás zonas reservadas para outros niveis.  

 Non está permitido o uso de balóns. 

 Para a inxesta de alimentos, aumentaranse as distancias de seguridade e o alumnado evitará 

desprazamentos innecesarios.  

 

Acceso á cafetería e á biblioteca 
  

 A biblioteca conta cun aforo máximo de 12 persoas e ós servizos de cafetería só se poderá 

acceder durante os recreos nos postos exteriores habilitados a tal fin. Ambos espazos contan 

con protocolos específicos dos que se informará nas sesións de titoría e a través da cartelería 

dispoñible. 

 

Normas de aulas xerais 

 

 Non se permite compartir materiais e, naqueles casos nos que sexa indispensable, garantirase a 

desinfección antes e despois do seu uso acompañada da hixiene de mans co xel hidroalcólico 

dispoñible.  

 Desinfectarase o posto de traballo mediante a aplicación directa do desinfectante –sen 

aclarado- sempre e cando o alumnado o abandone para trasladarse a outra aula e non exista 

garantía de que vai permanecer sen ocupar. A desinfección na primeira e  última hora da xornada 

lectiva será realizada polo persoal de limpeza. En cada sesión comprobarase que o pupitre se 

mantén limpo e recollido, na medida do posible. 

 A manipulación de fiestras, interruptores e pomos será realizada exclusivamente polos docentes.  



 

 

Uso de aulas específicas (laboratorios, talleres, aulas de música…) 
  

 Cumprirase coa normativa das aulas xerais e calquera outra medida de uso específico será 

comunicada polo profesorado responsable en cada momento.  

 

Conserxería 
 

 O aforo de conserxería limítase a unha persoa. Está habilitado un servizo de impresión a 

través do enderezo electrónico conserxeria@iesmontecastelo.onmicrosoft.com: identificándose 

previamente (nome e grupo), o alumnado pode enviar un correo co documento en formato PDF e 

coas características de impresión  que desexe (B/N, dobre cara...) para, logo, pasar 

directamente a recoller as copias.  

 

IMPORTANTE! Calquera docente poderá sancionar de xeito inmediato os comportamentos en 

contra das normas hixiénico-sanitarias establecidas.  
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