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REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL NO CURSO 2019-2020. 
  
INSTRUCCIÓNS PARA O QUE RESTA DO PRESENTE CURSO E MEDIDAS DE PREVENCIÓN E 
HIXIENE PARA A REAPERTURA PARCIAL NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO 
DEPENDENTES DA CONSELLERÍA 
 
Dacordo coa RESOLUCIÓN, DO 22-05- 2020, DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN UNIVERSIDADE E 
FORMACIÓN PROFESIONAL  
  
Retornase a actividade lectiva presencial, con carácter voluntario para o alumnado de segundo curso 
de Bacharelato 
  
O primeiro día de reinicio da actividade lectiva presencial será o 25 de maio, o último será o 19 de xuño. 
  
Medidas de prevención na reapertura dos centros educativos para a actividade 
lectiva e académica durante o curso 2019- 2020 
  
Estas medidas teñen por obxecto establecer accións preventivas, colectivas e individuais, que 
deben adoptarse no retorno a actividade lectiva tanto polo persoal docente e non docente como 
polo alumnado e a súas familias co obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de 
contaxio por COVID-19.  
  
Estas medidas de prevención e hixiene fronte ao SARSCoV-2  están emitidas e redactadas  polas 
autoridades sanitarias que as consideran necesarias para o control da COVID-19 na Fase 2. 
  
De conformidade co establecido no na Orde SND/399/2020, do 9 de maio e co documento enviado polos 
Ministerios de Sanidade e Educación:  
  
Comunicamos as familias que:    

• Non poden acudir ao centro os nenos/as con síntomas compatibles co COVID-19 o 
diagnosticados de COVID19, o que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter tido 
contacto con algunha persoa con síntomas o diagnosticado de COVID-19.  

• Para tal fin as familias vixiarán o estado de saúde e realizarán toma de temperatura todos os 
días antes de saír da casa para ir ao centro educativo. Si o alumno/a tivera febre ou síntomas 
compatibles con COVID-19 non deberá asistir ao centro debendo chamar ao seu centro de 
saúde ou ao teléfono 900 400 116 e avisando simultaneamente ao centro educativo. 

• Dado que a incorporación é voluntaria, o alumnado que presenta condicións de saúde que os 
fai máis vulnerables para COVID-19 (como, por exemplo, enfermidades , cardiovasculares, 
diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), 
poderá acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e 
mantendo medidas de protección de xeito rigoroso. 

• As familias solo poderán entrar ao edificio escolar no caso de necesidade ou indicación do 
profesorado ou do equipo directivo, cumprindo sempre las medidas de prevención e hixiene. 

• Descártanse as actividades grupais ou eventos no interior dos centros educativos 
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Medidas xerais sobre distancias de seguridade.  
  

• Na ocupación das aulas e outros espazos a distancia interpersoal mínima será de 2 metros.  
• No caso de que non se poida cumprir o uso da máscara sanitaria é obrigatorio. 
• Utilizaranse preferentemente escaleiras.  
• Cando exista un elevador, o seu uso será limitado ao mínimo e mantendo a distancia de 

seguridade interpersoal, excepto naqueles casos de persoas que poidan requirir asistencia, nese 
caso tamén se permitirá o uso do seu acompañante sempe con mascara sanitaria obrigatoria.  

• O desprazamento de grupos de estudantes polo centro reducirase ao mínimo, facilitando, na 
medida do posible, que os profesores acudan á aula de referencia.  

• Organizaranse as saídas e entradas das aulas e outros espazos con distancia interpersoais de 2 
metros e escalonada.  

Medidas xerais de prevención persoal 
  

• Debe realizarse unha hixiene cotiá e minuciosa de mans, durante polo menos 40 segundos con 
xabón e auga ou, no seu defecto, con xel hidroalcohólico. Debe considerarse que cando as mans 
teñen sucidade visible o xel hidro alcohólico non é suficiente, e é necesario empregar auga e 
xabón. 

• Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. 
• Cando tose ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 
• Debe manterse unha distancia interpersoal de 2 metros. 
• Deben usarse tecidos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e arroxalas despois de 

usar. 
• Debe evitarse estreitar as mans. 
• O uso de luvas non e recomendable con carácter xeral 
• No caso de que non se poida asegurar unha distancia interpersoal de 2 metros, debe 

utilizarse máscara preferentemente cirúrxica ou hixiénica, a poder ser reutilizable, por parte 
do persoal dos centros educativos, así como polos estudantes a partires da etapa de 
educación primaria, na medida do posible, en todos os espazos do colexio sempre que se 
use correctamente. 

• A máscara deberá ter un uso correcto xa que o mal uso pode implicar máis risco de transmisión. 
• O alumnado ou persoal dos centros educativos que inicien síntomas no centro debería ser retirado 

o máis axiña posible a un lugar separado e colocarse unha máscara cirúrxica. 
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Medidas específicas de protección individual  
  

• Tendo en conta a imposibilidade de manter a distancia nos movementos de entrada e saída e nos 
de circulación polo centro, o alumnado e profesorado ten a obriga de usar máscaras nos 
movementos que discorran polo centro. 

• Nas aulas poderase prescindir do uso obrigatorio de máscara atendendo a que existen 
distancias de seguridade que resultan inalterables. 

• A hixiene de mans é obrigatoria en cada cambio de aula, a estes efectos na porta de entrada de 
cada unha das aulas existira un dispensador de solución hidro alcohólica. 

• O profesorado lembrará ao alumnado antes e despois das saídas e retornos do recreo, a 
• necesidade de hixiene de mans e de evitar tocar a faciana e os ollos. 
• Farase un especial esforzo en gardar en todo momento a distancia de seguridade co demais 

persoal e alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto, así como 
nos tempos de descanso. 

• Nas aulas os pupitres ou mesas estarán na disposición mais separada que permita o tamaño da 
aula.  Tendo en conta que o alumnado estará sentado colocarase na disposición máis óptima 
gardando unha distancia mínima de 2 metros entre cada posto escolar ocupado.  

• Extremárase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección 
individual do posto, se fose necesario. 

• O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. 
• As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, 
• os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán únicamente usadas polo profesorado, 

coas medidas de seguridade e hixiene que procedan. 
• Aínda que se considera pouco recomendable pola falsa seguridade que pode transmitir, no caso 

de uso de luvas debéranse lavarse con frecuencia cunha solución hidroalcólica ou auga e 
xabón. 

  
  
Medidas específicas de protección colectiva 
  
Regulación de entradas e saídas 
  
  

• Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o profesorado velará pola orde 
dos movementos e fluxos do alumnado. 

• Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios ou que 
xogue nos mesmos, polo que se regularán as saídas directamente ao exterior do recinto. 
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Consideracións xerais na aula ordinaria. 
  

• Cada alumno/a tera asignada unha aula de grupo e un pupitre especifico de traballo 
asignado polo Equipo Directivo e que será fixo ata a finalización do presente curso.  

• Nas primeiras horas da xornada ou no caso de cambio de aula dedicáranse uns minutos á 
desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos 
desbotables e solución desinfectante)  

• Aproveitáranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e contacto social e 
permitir que lave as mans si non o fixo previamente. 

• Evitárase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá levantarse para 
realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non implique moverse do posto de 
traballo nos casos nos que a sesión lectiva supere unha hora. 

 Cambios de clase 
  

• Na medida do posible, mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o 
alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. 

• Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 
No caso de ter que trasladarse a outra aula, o profesor afectado comunicarao ao profesor anterior 
para que finalice a súa clase 5 minutos antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e 
paulatina do alumnado. 

• A saída será ordenada e continua, dun en un, deixando a distancia de seguridade. Agardarán 
polo profesor á entrada da nova aula en ringleira de un gardando a distancia de seguridade. 

• Si houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de 
entrar. Entrárase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado durante a 
espera, ventilárase a aula e o grupo entrante desinfectará pupitres ou mesas e cadeiras. 

   
Medidas específicas no uso dos aseos 
  

• O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O 
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

• Priorizarase o uso dos aseos da planta baixa.  

 


