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1. INTRODUCIÓN 

Este protocolo nace da necesidade de establecer normas para o curso 2020/21, 
de elaborar adaptacións  para o acceso (entrada/saída)  aos distintos recintos 
do Departamento de Automoción, de poder repartir os distintos recintos 
marcados para cada grupo e finalmente, de establecer  regras hixiénico-
sanitarias.  

 
2. OBXECTIVO 

Establecer as normas de funcionamento e accesos aos distintos recintos do  
Departamento de Automoción. 

 

3. ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISTINTOS RECINTOS DO DEPARTAMENTO 
DE AUTOMOCIÓN 

 

TALLER 1  (Ciclo Medio) 

Entrarase polo portalón da dereita, coa máscara posta e sairase pola porta da 
esquerda. Sempre respectando a distancia de seguridade. 

TALLER 2 (Ciclo Básico) 

Entrarase pola porta lateral e sairase polo portalón que da acceso ao patio. 
Sempre respectando a distancia de seguridade. 

 

4. ENTRADA AOS VESTIARIOS E AULAS 

No vestiario do taller 1 o aforo máximo será de  3 persoas para garantir a 
distancia de seguridade e, no do taller 2, nunca poderá haber máis dunha persoa. 
Nestes vestiarios están as taquillas, unha por alumno/a, para poder deixar alí as 
súas pertenzas, sen poder deixar nada fora delas. 

Nas aulas van estar colocadas as mesas e as cadeiras, de xeito que cada 
alumno/a teña un sitio fixo para todo curso e, que deben desinfectar tanto á 
entrada como á saída. 

 

5. CLASES TEÓRICAS 

Lavaranse as mans á entrada e saída das mesmas,  en caso de durar as sesións 
máis de dúas horas teremos que volver a lavalas, así como ventilar as clases 



2 
               PROTOCOLO DO DEPARTAMENTO DE AUTOMOCIÓN. CURSO 2020/21 

abrindo portas e ventás. Á saída o/a profesor/a apagará os radiadores eléctricos 
no caso de que os haxa, abrirá as xanelas no caso de que estiveran pechadas e 
os/as alumnos/as limparán/desinfectarán as súas mesas e cadeiras. 

 

6. CLASES PRÁCTICAS 

Estas clases serán desenroladas nos talleres segundo a táboa seguinte: 
  

TALLER 1 LADO DEREITO 1º  CURSO CICLO MEDIO 

LADO ESQUERDO 2º CURSO CICLO MEDIO  

TALLER 2 LADO DEREITO 1º CICLO MEDIO 

CENTRO (entre o plano 
aspirante e os bancos de 
traballo) 

2º CICLO BÁSICO 

LADO ESQUERDO 
(superior e inferior) 

CICLO MEDIO (ELECTRICIDADE) 

 

Seguiranse as seguintes normas:  

• Os/as alumnos/as terán unha separación de 1´5m, no caso de haber 
prácticas con imposibilidade de respectar esta distancia mínima, os/as 
alumnos/as e os/as profesores/as irán provistos de máscara e pantalla. 

• Utilizaranse en todo momento luvas de  usar e tirar que se botarán no lixo ao 
remate da clase. 

• En todo momento  se intentará non tocar a cara coas mans. 
• Abriranse portas e xanelas sempre que sexa posible.  
• Ao remate das prácticas toda a ferramenta será desinfectada tanto a de uso 

individual como colectiva. 
• O/a encargado/a de vixiar estes procesos será o/a docente. 

 

7. DESCANSOS E TEMPO DE LECER 

En ningún momento pode haber alumnos/as polos talleres nin nas aulas de 
Automoción sen estar o docente a cargo deles.  

   

 

 


