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Probas convocatoria extraordinaria  

Setembro 2019/20 

INSTRUCIÓNS ALUMNADO 
 

Realizará a auto enquisa diariamente antes de acodir ao centro  

Agardará para acceder ao centro ao chamamento do profesorado responsable 

da proba. 

O profesorado indicará o acceso que utilizará, o espazo no que se realizará a 

proba e o lugar que ocupará dentro da aula. 

Accederá ao centro con máscara, empregará hidroxel e manterá nos 

espazos comúns a distancia de 1,5 mts 

Traerá ao centro só o material necesario para a realización da proba. 

 

Dentro da aula: 

 Manterá o uso da máscara 

Permanecerá no posto que se lle asigne 

Evitará o contacto e non compartir material cos compañeiros 

 Seguirá as indicacións do profesorado na entrega e recollida das probas  

Saída da aula:  

Rematada a proba o alumnado sairá da aula seguindo as indicacións do 

profesorado e non poderá permanecer no interior do centro. 

Se ten que permanecer no recinto, para realizar a seguinte proba, deberá 

manter a distancia mínima de 1,5 mts. e facer uso da máscara. 

 

O profesorado impedirá o acceso á proba ao alumnado que non siga as 

instrucións anteriores 
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ALUMNADO 

Auto enquisa diaria 
 

 

“Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán 

unha un auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son 

compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica que se 

describe no Anexo I que debe realizarse antes da chegada ao centro”  

“No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá ao 

centro e el/ela ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do 

alumno/a. Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, 

abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais” 

 

PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS 

DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 

VERSION 22-07-2020 

 
 

 
 

Contacto Equipo Covid IES Muralla Romana 
 

 
 

 

982 82 80 81 
 

 

 
 
 

 


