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PROBAS PRESENCIAIS DE ACCESO AO 1.º CURSO DE GRAO PROFESIONAL 

Instrucións para os aspirantes e as súas familias 

O presente protocolo ten por obxecto establecer as medidas preventivas que deben adoptarse nas probas presenciais de acceso ao 
1.º curso de Grao Profesional do CMUS Manuel Quiroga polos aspirantes e as súas familias co obxectivo de protexer e previr no 
máximo posible o risco de contaxio por COVID-19, seguindo as medidas de prevención e hixiene da resolución do 22-05-2020 da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 

Non poderán acudir ao centro as persoas con síntomas compatibles co COVID-19 ou diagnosticados de COVID-19, ou que se atopen 
en período de corentena domiciliaria por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnosticado de COVID-19. Para 
isto, os aspirantes e as súas familias vixiarán o estado de saúde e realizarán toma de temperatura antes de saír da casa para acudir á 
proba. Se o aspirante tivera febre ou síntomas compatibles con COVID-19 non deberá asistir á proba debendo chamar ao seu centro 
de saúde ou ao teléfono 900 400 116 e avisando simultaneamente ao centro educativo. 

Os aspirantes que presenten condicións de saúde que os fagan máis vulnerables para COVID-19 (como, por exemplo, enfermidades 
cardiovasculares, diabetes, enfermidades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión ou hipertensión arterial), poderán acudir 
ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo medidas de protección de xeito rigoroso. 

O aspirante deberá presentarse co seu DNI ou documento fidedigno que acredite a súa identidade, no horario no que estea convocado, 
no exterior da porta principal do centro, sita na avenida Xoán Carlos I. 

O aspirante agardará fóra a ser chamado polo profesor que o acompañará ao espazo onde se desenvolverá a proba. As familias só 
poderán entrar ao edificio no caso de necesidade ou indicación do profesorado, cumprindo sempre as medidas de prevención e 
hixiene.  

Cada aspirante será convocado en chamamento único para a realización conxunta das dúas partes da proba. A primeira parte da 
proba consistirá na execución de dúas obras no instrumento da especialidade a que opta, e seguidamente pasará a segunda parte 
da proba, na que realizará un único exercicio de lectura e entoación. Dito exercicio será publicado o venres 12 na web do centro. 

O aspirante deberá seguir en todo momento as indicacións do profesorado e respectar as seguintes normas: 

 Debe levar sempre posta a súa máscara, agás durante a realización da proba. 
 Debe evitar tocarse o nariz, os ollos e a boca. 
 Cando tosa ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 
 Debe manter unha distancia interpersonal de 2 metros. 
 Debe evitar estreitar as mans. 
 O uso de luvas non é recomendable con carácter xeral. 

Unha vez rematadas as dúas partes das que consta a proba, o aspirante será acompañado por un profesor á porta lateral, sita na rúa 
Diego Sarmiento Acuña. 
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