
PROTOCOLO INCORPORACIÓN ALUMNADO
 2º BAC-2º CM AO CENTRO EDUCATIVO

As seguintes  normas serán de estrito  cumprimento  e  de vixencia  mentres  duren  as
limitacións acaecidas pola pandemia da COVID-19.

Normas de acceso ao centro educativo:
• Non poderá acceder ao centro o alumnado que presente síntomas compatibles con

COVID-19.
• En caso de presentar síntomas compatibles coa enfermidade, ter a enfermidade ou

ter que manter período de corentena é obrigatorio avisar ó centro educativo.
• NON SE RESTABLECE O SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR, polo que o alumnado

terá que achegarse ao centro polos seus propios medios.
• O alumnado virá ao centro o primeiro día de clase cunha máscara cirúrxica de

casa, para o resto dos días serán proporcionadas polo centro.
• Será  obrigatorio  levar  a  máscara  cirúrxica  posta  durante  todo  o  tempo  que

permaneza no centro.
• A entrada do centro  realizarase pola  cancela  de acceso  ás  pistas.  Nada máis

acceder ás instalación irán, sen formar grupos, á zona cuberta do patio, e farán fila
respectando a distancia se seguridade (estará marcada no chan).

• A porta de acceso ao edificio do IES e de saída para o alumnado, serán as que dan
ao patio.

• Nada máis acceder ao centro educativo:
◦ faráselle unha lectura da temperatura, en caso de ser igual ou superior a 37 ºC

será  levado  a  unha  sala  de  illamento  ata  que  poida  vir  a  buscalo  algún
responsable deste.

◦ Procederase ao lavado de mans cunha disolución hidro alcólica.
• Unha vez entre no centro educativo accederá inmediatamente a aula de referencia

na que se sentará sempre no mesmo sitio.

Normas durante a estancia no centro:
• O alumnado deberá confirmar a súa asistencia ás clases semanalmente, se non se

fai a confirmación entenderase que non asistirá e polo tanto non se lle permitirá o
acceso ao centro educativo.

• En caso de confirmar a asistencia a clase e logo non aparece sen poder xustificar
documentalmente  a  súa  ausencia,  perderá  o  dereito  de  asistencia  as  clases
presenciais.

• A xornada lectiva é de 8:40h a 14:15h. O alumnado durante este período de tempo
NON PODERÁ SAÍR DO CENTRO.

• Non se permitirá a entrada no centro fóra das 8:40h e as horas de saída nunca
serán antes das 11:15.  Unha vez que se saia do centro non se poderá volver a
acceder ata o día seguinte.

• Os únicos  motivos  polos  que se  poderá  saír  do centro  serán  por  unha causa
xustificada e debidamente documentada ou porque xa non se teñen máis clases
por ausencia do profesorado.

• O alumnado ocupará sempre o mesmo sitio dentro da aula. 
• Os pupitres  estarán colocados a unha distancia  un dos outros de 2m.  Non se

poderán mover ao longo da xornada lectiva.



• O material escolar non se poderá compartir e non se poderá deixar nas aulas dun
día para outro.

• O material que quede nas aulas ao rematar a xornada lectiva desbotarase, en caso
de ser algún libro, procederase a gardalo nunha bolsa e terá que pasar o período
de corentena establecido para as bibliotecas escolares de 14 días,  antes deste
prazo non será devolto nin manipulado).

• Durante os cambios de clase e no recreo, o alumnado que se sente ao carón da
ventá deberá abrila para proceder á ventilación da aula e se procede, pechará a
ventá cando empece a clase.

• En caso de ter que saír ao encerado para facer algún exercicio ou manipular algún
dos elementos comúns da aula, procederá a lavarse as mans co xel hidro alcólico,
ao inicio e ao rematar e tanto profesorado como alumnado terán que tratar de
respectar a distancia de seguridade.

• Durante os cambios de clase non se permitirán estancias nos corredores e dentro
da  aula  deberán  permanecer  nos  seus  pupitres  e  manter  a  distancia  de
seguridade. 

• Cando se cambie de aula procederase a limpeza e desinfección do posto ocupado
co material que hai a disposición do alumnado en cada aula.

• Durante os recreos permanecerán na zona das canchas do patio e os grupos que
se formen deberán de respectar as normas de distanciamento social.

• Non haberá servizo de cafetería polo que se recomenda que traian a merenda de
media mañá da casa, pois tampouco poderase saír do centro durante o recreo.

• O alumnado que non respecte estas normas perderá o dereito de asistencia  a
clases presenciais e terá que continuar coas clases telemáticas.


