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Protocolo para a realización dos exames presenciais e revisións da 
primeira oportunidade do segundo cuadrimestre nas titulacións da 

Escola Politécnica Superior 
  

Estas indicacións para a realización de exames presenciais actualizaranse seguindo as medidas 
de prevención específicas que se diten como consecuencia da situación epidemiolóxica 
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.  Debido á situación 
epidemiolóxica e ás limitacións no número de aulas dispoñible establécese as siguientes pautas 
de actuación:  

O uso correcto da máscara será obrigatorio en todo momento, agás nos supostos establecidos 
na normativa vixente, que deberán estar debidamente xustificados cun mínimo de 48 horas 
antes do inicio do exame, para poder organizar o espazo.  

O alumnado en illamento por COVID-19, en corentena por contacto estreito ou por calquera 
outra enfermidade, debidamente certificada, non se poderá presentar ao exame e 
comunicaralle esta situación ao profesorado responsable, co fin de articular as accións que 
correspondan para o desenvolvemento da proba. Neste suposto son de aplicación as 
previsións do art. 12 Solicitude de realización de probas de avaliación en datas distintas da 
ordinaria das Normas de avaliación, revisión e reclamación das cualificacións dos estudos de 
grao e mestrado universitario.  

Se un alumno/a ou examinador/a mostra síntomas de contaxio da COVID-19 durante a proba, 
trasladarase ao local COVID, mantendo en todo momento a distancia interpersoal de 
seguridade. Deberase contactar co 900 400 116 e seguir as súas instrucións e, se os síntomas 
semellan de gravidade, comunicarase no 112.  

Garantirase unha limpeza e desinfección anterior ao uso da aula e unha vez rematada a proba 
antes de que se use de novo. Esta limpeza realizarase utilizando os desinfectantes virucidas 
autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.  

Débense realizar tarefas de ventilación periódica nas instalacións e, como mínimo, de forma 
diaria e durante o tempo necesario para permitir a renovación do aire. Recoméndase unha 
ventilación contínuo durante todo o exame, as aulas contan con medidores de CO2 e deberá 
ventilarse co obxetivo manter a concentración por debaixo de 800 ppm.  

O alumnado con probas accederán e saldrán do edificio da EPS pola porta mais próxima a sua 
aula. 

ACCESO O CENTRO 
 

• Cada exame ten no calendario de exames unha hora de inicio que debe ser 
respetada. 

• Non se accederá ao edificio ata 5 minutos antes do inicio da proba marcado no 
calendario. 
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• Non se poderá permanecer nos corredores do edificio polo que o alumnado 
accederá directamente á aula asinada para o exame. 

• Dispoñerase de toalliñas hixienizantes na aula para o alumnado que queira 
limpar a súa mesa. 

• Cada alumno/a levará todo o material necesario para o desenvolvemento da proba 
que estea autorizado pola persoa responsable do exame (bolígrafo, lapis, goma, 
ordenador, calculadora etc.), así como a documentación identificativa e o material de 
prevención necesario, de ser o caso (máscara de reposto, xel hidroalcohólico, panos de 
usar e tirar etc.). Non se pode compartir material durante a realización das probas.  

ACCESO Á AULA  

• O/a alumno/a poderá ter na aula unha mochila, que levará en todo momento 
consigo e que situará ao seu carón nun sitio visible. Non se poderá acceder á 
aula co teléfono móbil, reloxo dixital (smartwatch) nin ningún outro dispositivo 
electrónico activado. 

• Para evitar demoras no acceso ás aulas, pedirase a documentación oportuna 
durante a realización dos exames, debendo indicar ao alumnado que poña sobre 
a mesa a súa tarxeta Universitaria o, no seu defecto, o DNI ou NIE.   

• Recoméndase que, antes do inicio do exame, a persoa responsable coloque as 
probas e o material necesario nas mesas habilitadas, co fin de evitar a 
circulación innecesaria do alumnado.  

• Unha vez iniciada a proba non se poderá abandonar a aula sen a autorización 
do/a docente.  

• O alumnado accederá ás aulas segundo vaia chegando, respectando en todo 
momento a distancia interpersoal. A entrada nos exames realizarase de xeito 
ordenado seguindo os grupos establecidos durante o cuadrimestre e ocupando 
primeiramente os postos máis afastados das portas de acceso. 

DISTRIBUCIÓN E PERMANENCIA NA AULA 

• Ocuparanse unicamente as mesas sinaladas cun punto verde.  

• A permanencia no centro será a mínima imprescindible, accedendo ao mesmo 
só 5 minutos antes da hora de acceso ao exame. Unha vez finalizado o mesmo 
non poderase permanecer formando grupos nas entradas e saídas do centro. 

• Logo de que remate a proba, o/a alumno/a levantará a man e seguirá as 
instrucións do/a docente para entregar o exame e abandonar a aula, co fin de 
manter en todo momento a distancia persoal de seguridade.  

REVISIÓN DE EXAMES 

• O profesor reservará en conserxaría unha o dúas aulas, dependendo de si a 
revisión realizase con carácter individual o colectivo. Durante o período de 
exames as revisións comezarán despois das 10:30 ou  17:00. 
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• Accederase ao edificio so a hora indicada na revisión e o alumnado 
permanecerá na aula de espera, ocupando os postos marcados cun punto verde. 
Rexistrarase o acceso ao mesmo mediante o código QR da entrada. 

• Se a revisión realizase noutra aula accederase a mesma según as quendas 
designadas. 
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