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PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19

NO CURSO 2020-21. CIFP COROSO

1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
Denominación do centro, enderezo e teléfonos:

CIFP Coroso

Rúa dos Estudantes, 5

15 960 - Ribeira (A Coruña)

Teléfonos: 881 866 874 (Centro Novo) - 881 866 878 (Centro Vello) - 881 866 865 (Secretaría) - 

881 866 885 (Fax)

eMail: cifp.coroso@edu.xunta.es

Membros do equipo COVID:

Antonio Teira Rivas

Víctor M. Álvarez Pérez

Ramón Creo González

Centro de Saúde de referencia:

1. Como centro de referencia para consultas e apoio ao equipo COVID, contamos coa axuda

dun médico e enfermeira :

Centro de saúde de Ribeira

Avda. do Malecón, s/n

15 960 - Ribeira (Sta. Uxía de)

981 83 52 02

Os dous profesionais atenderán no teléfono 981 83 56 51 durante o horario de atención 

ao público do centro de saúde.

2. Para a eventualidade de aparecer un caso diagnosticado de COVID19, deberemos pornos

en contacto coa Xefatura Territorial de Sanidade, no teléfono 981 15 58 61 en horario de 

oficina. Fora do horario de oficina (sábados, domingos, festivos ou calquera día laborable 

entre as 15:00 e as 8:00) deberemos chamar ao Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de 
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Galicia (SAEG), no teléfono 649 829 090 ou ben ao 061 para solicitar que nos poñan en 

contacto coa persoa de garda en dito servizo.

5. Espazo de illamento COVID e elementos de protección que inclúe:  

1. Aula 008 do centro novo cunha superficie de 30 m2.

2. Aula con ventilación natural mediante fiestras, dispón de hidroxel para limpeza de mans e 

de superficies, así como papel de celulosa suficiente e papeleira con tapa.

3. Na conserxería, secretaría e dirección custodiaranse cadanseu termómetro dixital para ser

empregado particularmente polo profesorado de garda para a toma de temperatura dos 

casos sospeitosos que teñan lugar durante a xornada escolar.

6. Número de alumnos por nivel e etapa educativa  

Ciclo 1º 2º

FPB Mantemento de vehículos 18 13

Mantemento de embarcacións 

deportivas e de recreo
18 11

Industrias alimentarias 13 14

CM
Electromecánica de vehículos 

automóbeis
22 13

Carrozaría 22 12

Instalacións eléctricas e automáticas 20 14

Instalacións frigoríficas e de 

climatización
16 16

Instalacións de produción de calor 

(Dual)
0 9

Elaboración de produtos alimentarios

(Ordinario)
13 --

Elaboración de produtos alimentarios

(Dual)
11 4

Total FPB

CM
238 132 106

CS Automoción 22 20

Sistemas electrotécnicos e 12 16
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automatizados

Procesos e calidade na industria 

alimentaria
21 16

Mantemento de equipos térmicos e 

de fluídos
12 9

Total CS 128 67 61

Modular Ciclo 1º 2º

CM
Electromecánica de vehículos 

automóbeis
-- 7

Instalacións eléctricas e automáticas -- 13

Instalacións frigoríficas e de 

climatización
-- 11

Total

Modular
31 -- 31

FCT Ciclo 1º 2º

FPB Industrias alimentarias -- 2

CM
Electromecánica de vehículos 

automóbeis
-- 2

Carrozaría -- 1

Instalacións eléctricas e automáticas -- 1

Instalacións frigoríficas e de 

climatización
-- 1

Instalacións de produción de calor -- 2

Elaboración de produtos alimentarios -- 1

Total FCT

CM
10 10

CS Automoción 8

Sistemas electrotécnicos e 

automatizados
-- 3
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Procesos e calidade na industria 

alimentaria
-- 8

Total FCT

CS
19 19

TOTAL ALUMNADO CENTRO 426

6. Cadro de persoal  

Conserxería 3

Administración 2

Limpeza 4

Profesorado 51

7. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado  

Existe un rexistro informatizado ao que ten acceso o persoal do equipo COVID e o equipo 

directivo, no que queda constancia de:

1. Data e hora da comunicación

2. Apelidos e nome da persoa que fai a comunicación

3. Apelidos e nome do alumno ou persoal do centro que se ausentará

4. Data estimada de reincorporación ao centro

5. Teléfono de contacto

Farase un seguimento telefónico de cada caso, até o momento en que a alumna ou alumno estea

en condicións de poder incorporarse ás actividades lectivas presenciais.

8. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía   

compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das 

familias co equipo COVID para comunicar incidencias e ausencias.

    En casos de sintomatoloxía compatible coa COVID durante a xornada escolar, deberase 

empregar o formulario habilitado no libro de garas, para informar aos membros do equipo COVID.

No caso de persoal do centro, comunicará directamente con algún dos membros do equipo 

COVID. Para comunicacións desde o exterior do centro, deberase contactar telefonicamente coa 

conserxería, quen por súa vez comunicará a incidencia ao equipo COVID.

9. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas  
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    A comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas farase a través da 

aplicación informática “EDUCOVID” habilitada para isto, e será realizada polos membros da 

comisión COVID.

Para a eventualidade de aparecer un caso diagnosticado positivo de COVID19, 

deberemos contactar coa Xefatura Territorial de Sanidade, no teléfono 981 15 58 61 en horario 

de oficina. Fora do horario de oficina (sábados, domingos, festivos ou calquera día laborable 

entre as 15:00 e as 8:00) deberemos chamar ao Servizo de Alertas Epidemiolóxicas de Galicia 

(SAEG), no teléfono 649 829 090 ou ben ao 061 para solicitar que nos poñan en contacto coa 

persoa de garda en dito servizo.

2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1. O acceso a aulas, talleres e en xeral espazos de uso compartido estará limitado ao aforo 

reducido (aforo COVID) establecido polo protocolo da consellería, que será o resultado de 

multiplicar o aforo legal de cada local pola porcentaxe de reducción asignada no protocolo para 

cada tipo de local. En calquera caso, na porta de acceso de cada local indicarase mediante un 

cartel cal é o aforo máximo permitido (aforo COVID).

2. Nas aulas e laboratorios, asignarase un pupitre ou posto de traballo a cada alumno, que estarán 

separados unha distancia mínima de 1.5 m, medidos entre os centros dos mesmos e haberá un 

plano na mesa do profesor onde se indicará a ubicación de cada alumno.

3. Cando o tamaño da aula non permita a distancia mínima de 1.5 m entre alumnos, pero si 1 m, 

disporanse mamparas protectoras entre os mesmos.

4. Para acceder aos servizos de orientación do centro, entrevistas co equipo directivo, etc, deberase

facer con cita previa, no horario establecido a este efecto e nos espazos habilitados para o 

mesmo. A sala habilitada para entrevistas en xeral é a Aula C008, que dispón de ventilación 

natural mediante fiestras, dispensadores de hidroxel, papel e papeleira con tapa.

5. As titorías coas familias deberanse facer de xeito prioritario por medios telemáticos. No caso de 

non ser posible, poderase concertar unha entrevista a realizar na Aula C008, que disporá de 

ventilación natural mediante fiestras, dispensadores de hidroxel, papel e papeleira con tapa. 

Neste caso, o acceso ao centro (familias, proveedores, visitantes, etc), farase acompañado de 

persoal do centro, para asegurar que se segue o protocolo.

6. O uso de máscara é obrigatorio en todo momento en todo o centro, tanto nos espazos exteriores 

como nos interiores, agás puntualmente na cafetería mentres se está inxerindo alimentos ou 

bebidas. O instituto proporcionaralle máscaras ó persoal do centro e na medida do posible ó 

alumnado. O profesorado tamén disporá de material hixiénico-sanitario propio para o 

desenvolvemento das actividades lectivas.Tanto o alumnado como o persoal do centro deberá 

dispor dun reposto de máscara.
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7. O plan de adaptación á situación COVID comunicarase ao principio de curso a todo o persoal do 

centro e ao alumnado na xornada de acollida. Este plan quedará dispoñible en papel na 

biblioteca do centro e colgarase na páxina web no apartado COVID.

3. PROTOCOLO DE LIMPEZA

1. O persoal de limpeza repartirase en dúas quendas: mañá e tarde. Na quenda de mañá haberá 

unha persoa e na de tarde tres. O reparto das zonas do centro será o seguinte:

1. Limpadora 1   (en horario de 7:30 a 15:00): Encargarase da limpeza das zonas definidas 

nos planos do anexo correspondente (planta baixa, plantas primeira e segunda do centro 

novo, así como a primeira planta do centro vello), ademais de todos os aseos do centro.

Empezarase a limpeza das aulas por aquelas que estiveron ocupadas o día anterior até 

as 22:00 horas e que van ser ocupadas ás 8:30.

2. Limpadora 2   (en horario de 14:00 a 21:30): Encargarase da limpeza das zonas definidas 

nos planos do anexo correspondente (planta primeira do centro novo, talleres de 

electricidade, talleres da zona de mecanizado do centro vello e planta primeira do centro 

vello), así como os aseos correspondentes a estas zonas.

3. Limpadora 3   (en horario de 14:00 a 21:30): Encargarase da limpeza das zonas definidas 

nos planos do anexo correspondente (planta baixa e planta segunda do centro novo, 

talleres de alimentaria, taller novo de automoción), así como os aseos correspondentes a 

estas zonas. 

4. Limpadora 4   (en horario de 14:00 a 21:30): Encargarase da limpeza das zonas definidas 

nos planos do anexo correspondente (taller novo de automoción e planta baixa do edificio 

vello), así como os aseos da planta baixa do centro vello.

3. O persoal de limpeza manterá as súas tarefas habituais, prestando especial atención ás 

superficies de uso compartido máis usadas (pasamáns, pomos de portas, teclados, etc). 

Deberase realizar como mínimo unha limpeza dos aseos en cada unha das quendas.

4. O material de protección do persoal de limpeza consta de máscara, líquido desinfectante 

(solución ao 50% de auga e lixivia) e luvas.

5. O persoal de limpeza vixiará de forma especial a limpeza diaria das papeleiras, con bolsa interior 

e protexidas con tapa e accionadas con tapa.

6. Na medida do posible, o persoal de limpeza ventilará con regularidade as dependencias do 

centro ao longo da súa xornada de traballo.

7. Todos as persoas da comunidade educativa depositarán o material de hixiene persoal (máscaras,

luvas de látex ou nitrilo,  refugallos de papel de celulosa empregados para a limpeza do posto ou 

da ferramenta, etc) nas papeleiras con tapa accionada por pedal dispostas en cada aula, taller ou

espazo de convivencia. A súa vez o  persoal de limpeza deberá depositar estes refugallos 

dacordo cs normas de separación de residuos.
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8. O alumnado e profesorado colaborará na limpeza do seu posto individual conforme ás guías 

resume (alumnado e profesorado) que se achegan como anexo.

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN

1. O centro destina parte do orzamento a dotar ao persoal do centro e alumnado de material de 

protección individual (EPIs) como máscaras, luvas, etc., así como de outros elementos de 

protección xenéricos (dispensadores de hidroxel, mamparas, termómetros dixitais, etc).

2. O secretario do centro será o encargado do aprovisionamento do material, así como da súa 

recepción, inventario e control do gasto. A relación de material de protección do que se vai dispor 

é o seguinte:

• Termómetros dixitais en todos os departamentos, dispoñibles para o profesorado, 

dirección, equipo COVID, conserxería e secretaría.

• Máscaras de protección hixíenicas e cirúrxicas

• Xel hidroalcohólico e xabrón,  para a hixienización de mans

• Líquido desinfectante para a limpeza do posto de traballo na aula ou no taller

• Papel desbotable para a limpeza dos postos de traballo e superficies de uso compartido

• Papeleiras de pedal

5. XESTIÓN DOS BROTES (persoal ou alumnado que presenten síntomas 

compatibles co COVID 19)

1. Canto á xestión dos brotes, o equipo COVID comunicará as incidencias á consellería de 

educación xunto coa de sanidade, a través da aplicación disposta a tal efecto, sendo 

responsabilidade das mesmas determinar a maneira de proceder no caso de que se declare un 

caso positivo de COVID no centro.

2. Antes de acudir ó centro e durante as actividades lectivas, para previr a aparición de brotes, o 

profesorado prestará atención a posibles síntomas que presente o alumnado durante a xornada 

escolar e en caso de apreciar un sospeitoso, activarase o seguinte protocolo que tamén figura na 

guía-resumo do profesorado dispoñible no anexo. 

Apartado da guía-resumo do profesorado “Se se detecta un alumno ou persoal do centro con 

sintomatoloxía”:

• Tanto se un alumno declara encontrarse mal, como se detectamos un alumno con algún síntoma 

compatible coa COVID19 (febre, tose seca ou dificultade respiratoria, ou unha combinación 

doutros síntomas como fatiga severa ou cansazo, falta de olfato ou gusto, dores musculares, 

diarrea, etc.), deberemos enviar aviso por mediación dunha alumna ou alumno ao profesor de 

garda, que estará na biblioteca, ou de non localizarse, dirixirse ao equipo directivo.
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• O profesor de garda acompañará ao afectado á aula 008 (sala de reunións) do centro novo, 

porase unha máscara cirúrxica tanto o afectado como o coidador, tomará a temperatura cun 

termómetro dispoñible en conserxería do centro novo e contactará coa familia.

• Unha das persoas autorizadas da familia recollerá ao afectado e contactará telefónicamente co 

seu centro de atención primaria, para solicitar consulta. Ó abandonar o centro a persoa 

responsable do afectado asinará a saida do centro no modelo que está dispoñible na secretaria 

do centro.

• Débeselle recordar familiar responsable que ten a obriga de comunicar ao equipo COVID do 

CIFP Coroso, o resultado (diagnóstico, proba ou recomendación) do informe médico.

• En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria, o profesor de garda 

chamará ao 061, ademáis de contactar coa familia.

• O profesor de garda rexistrará inmediatamente a incidencia no formulario dispoñible no 

enlace http://reduziu.com/NcZ (introducindo o contrasinal que está na portada do libro de 

gardas ubicado na sala de profesores). Este rexistro será de vital importancia para que o 

EQUIPO COVID do cifp faga o seguimento e rastrexo do brote.     

• En caso de ser persoal docente ou non docente, debe abandoar o centro con seguridade, 

protexido por máscara cirúrxica e seguir as instrucións do centro de saúde até que a súa 

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.

6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE

Considéranse persoas vulnerables ó COVID 19 as seguintes:

1. Persoas maiores de 60 anos

2. Persoas con enfermidades cardiovasculares e hipertensión arterial

3. Persoas con enfermidades pulmonares crónicas, diabetes e inmunodeficiencia

4. Persoas con insuficiencia renal crónica

5. Persoas con cáncer en fase de tratamento activo

6. Persoas con enfermidade hepática crónica severa

7. Persoas con obesidade mórbida

8. Embarazadas.

Estas persoas realizarán o seu traballo sempre que a súa condición clínica estea controlada e permita 

dito traballo, mantendo as medidas de protección de forma rigorosa. 

Será o servizo de prevención de riscos laborais o que avalíe estes traballadores e emita un informe 

sobre as medidas a tomar. 

As funcións do servizo sanitario de prevención de riscos laborais serán asumidas polo persoal sanitario 

da inspección médica da Consellería de Educación, Universidades e Formacion Profesional nas 

Xefaturas Territoriais. 
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O modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible é o Anexo III das 

“Instrucción..” D.G.G Nº 174 Bis do 28/08/2020.

Dende o centro enviarase o Anexo III acompañado de Anexo IV (certificación de condicións de 

seguridade no centro educativo asinado polo Director) á 

 Inspección Médica da Consellería de Educación, Universidades e Formacion Profesional.

7. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO

1. Horarios do centro  :

1. Como primeira medida para minimizar contactos dentro da comunidade educativa, 

decidíuse asignar xornada de mañán para o alumnado de FPB e CMs, pasando para 

xornada de tarde ao alumnado de CSs, xunto cos de réxime modular, que xa estaban de 

tarde. Deste xeito queda repartido o 58% do alumnado pola mañá e o 42% pola tarde.

2. Como segunda medida decidíuse facer dous recreos escalonados, un de 11:00 a 11:30 e 

outro de 11:30 a 12:00, durante a xornada de mañán a fin de minimizar contactos entre o 

alumnado.

3. En terceiro lugar elaborouse un novo plan de gardas, de modo que hai un ou varios 

docentes de garda en todos os tramos lectivos e especialmente reforzadas nas horas de 

entrada en quenda de mañán e nos recreos, con cinco profesores de garda nas entradas 

e nos recreos, cubrindo os distintos espazos do centro (vestíbulo, andar 1 e 2, biblioteca, 

aulas de convivencia e patios).

4. Tamén se habilitaron tres aulas (Biblioteca, C111 e C204) con zona WiFi para 

esparcimento do alumnado durante os recreos, supervisadas por un docente de garda, 

que velará polo cumprimento do protocolo COVID do centro. A maiores habilitouse unha 

zona de patio cuberto co mesmo fin. Esto cobra especial relevancia nos días de choiva.

2. Sinalización de aforos e percorridos  

1.  As entradas e saídas faranse por percorridos diferentes, tanto no centro novo como no 

vello. Para entrar no centro novo, usarase a porta principal e seguirase o percorrido 

pintado en azul no solo.

2. Do mesmo xeito, nos pasillos respetarase o percorrido azul para a entrada nas aulas e 

talleres e o verde para saída dos mesmos.

3. Non se permiten aglomeracións de alumnos nos pasillos. As aulas deberán estar abertas 

no momento de entrada, de maneira que o alumnado realice as actuacións de acceso á 

aula (hixienizado de mans e limpeza do posto de traballo) de xeito fluído.

4. Para o acceso e uso e aulas, talleres, laboratorios e outros espazos de uso compartido, 

incluída a cafetería seguiranse os roteiros marcados no solo e en calquera caso, sempre 

respectando o aforo da mesma. Na entrada de todos os locais disporase da sinalética 

referente ao aforo máximo.
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3. Ventilación  

1. Para asegurar a ventilación das aulas, o profesorado deberá abrir as fiestras ao empezar 

e ao finalizar, prestando especial atención aos períodos de recreo, en que deben quedar 

abertas, a fin de asegurar a total renovación do aire.

2. Nas aulas máis concurridas (de maior aforo) instalaranse medidores de calidade de aire, 

con alarma de aviso, para asegurar a correcta ventilación do local.

4. Medidas hixiénico-sanitarias en relación coas entradas nas aulas, desenvolvemento da   

actividade lectiva, recreos e actividades en espazos comúns.

1. As instruccións están resumidas no anexo guía-resume do protocolo (profesorado), 

apartados “Entradas ao instituto”, “Durante as actividades lectivas do CIFP” e “Recreos e 

actividades en espazos comúns”, dispoñible nos anexos.

2. Proporcionouse ao alumnado e ao profesorado na xornada de acollida unha guía  en 

forma de lista de cotexo coas indicacións protocolarizadas para actuar en cada situación 

(accesos ao centro, estancia nas aulas e espazos comúns, saídas e entras ao recreo, 

modo de actuar ante un caso sospeitoso, etc). A versión alumno é un pouco máis 

resumida para facilitar a comprensión e memorización, a versión do profesorado inclúe os 

protocolos de actuación no caso de aparición dun caso sospeitoso durante a xornada 

lectiva. Estas guías-resumo están dispoñibles tamén no apartado COVID da web do 

centro. Así mesmo, forman parte dos anexos deste plan de adaptación.

3. O profesorado de garda velará porque se cumplan as medidas de distancia mínima de 1.5

m, obrigatoriedade de máscara e no caso das aulas de convivencia e biblioteca, dos 

aforos reducidos.

5. Semipresencialidade  

No marco da orde do pasado 16 de Setembro (DOG 17/09/2020) pola que se dictan instruccións 

sobre o comezo do curso académico 2020-21, e de forma excepcional na ensinanza presencial, poderán

impartirse semipresencialmente de xeito rotatorio as ensinanzas de FP, cando no se poida manter a 

distancia de 1.5 m. 

Establecerase ensinanza semipresencial nos módulos solicitados polo profesorado, co acordo dos Dptos

das familias profesionais e supervisado e xustificado pola Dirección do centro, para posteriormente 

sometelo a aprobación de inspección educativa. Isto permitirá o distanciamento e minimizará o risco de 

contactos. 

No Anexo IX móstranse os datos sobre semipresencialidade rotatoria do CIFP Coroso para o 

curso 2020-21.
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8- MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS

1. Con carácter xeral, non se permite a entrada ao centro escolar a persoas alleas á comunidade 

educativa, se non van acompañadas por persoal do centro que lles poida indicar a maneira de 

actuar no interior do mesmo, respectando o protocolo.

2. Priorizarase a atención por correo electrónico, teléfono ou videoconferencia, deixando as 

reunións presencias para aqueles casos nos que non sexa posible usar eses medios de 

comunicación e sempre con cita previa.

9- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS

1. Calquera cambio de aula ou taller deberá facerse de xeito ordenado e contínuo, respectando a 

distancia de seguridade e seguindo o camiño máis curto entre ambas. Como en todos os 

accesos, o alumnado deberá hixienizar as mans e desinfectar o seu posto, tanto ao entrar como 

o saír.

2. O alumnado fará uso do aseo que estea máis cerca da súa aula ou taller de referencia, non 

superando nunca o 1/3 do aforo dos mesmos e respectando a distancia de seguridade.

3. Haberá no centro novo unha aula de convivencia por andar, ademais da bibilioteca, para o uso do

alumnado durante os recreos. Cada un destes espazos comúns estarán supervisados por un 

profesor de garda, que atenderá tamén ao pasillo e aseos. Respectarase o aforo reducido así 

como a distancia mínima de 1.5 m.

4. Nos patios ao redor das instalacións do instituto, o alumnado poderá reunirse respectando a 

distancia míninma de 1.5 m e o uso obrigatorio de máscara.

5. Para acceder á cafetería deberase respectar o aforo reducido, o percorrido de entrada e saída, o 

tempo de permanencia que estableza o persoal da mesma e as mesas dispoñibles. O alumnado 

poderá estar temporalmente sen máscara para a inxesta de alimentos ou líquidos, sempre baixo 

a supervisión e indicacións do persoal da cafetería.

10 - MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE LABORATORIOS E TALLERES

DE FORMACIÓN PROFESIONAL

1. Ao inicio da actividade, o profesor de taller deberá informar ós alumnos  sobre a dinámica de

funcionamento no taller e as normas de seguridade física e sanitaria a seguir no mesmo.

2. As prácticas programaranse de maneira que non se formen grupos para a súa realización. Os

alumnos non traballarán encarados a menos de 1.5 m de distancia.

3. En  caso  de  non  poder  manterse  a  distancia  interpersoal  de  1.5  m empregaranse  pantallas

separadoras manténdose en todo caso unha distancia mínima de 1 m. 
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4. Se resulta imposible o cumplimento de estas distancias recurrirase ao ensino semipresencial

rotatorio no que se establecerían subgrupos que estarían alternativamente no taller e na casa. 

5. Para  o  caso  de  que  non  existan  equipamentos  en  número  suficiente  para  que  os  alumnos

realicen as prácticas de maneira individualizada,  programaranse estas de maneira alternativa

tendo en conta os equipamentos dispoñibles.

6. Será obrigatoria a hixiene de mans á entrada e saída do taller. 

7. O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da

práctica  supoña  a  mínima  manipulación  posible  de  elementos  comúns;  estes  deberán  ser

hixienizados antes e despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo ou alumno/a.

8. Os equipos de protección individual EPI´s, que non sexan específicos de cada alumno deberán

estar hixienizados para o seu uso, ou deberán tomarse as medidas para evitar o contacto directo

co EPI como luvas, gorros hixienicos ou similares.

9. Canto a aqueles talleres que teñan acceso dende o exterior priorizarase o uso deste para limitar

a circulación polos espacios interiores do centro.

10.En relación ás medidas hixiénico-sanitarias, o alumnado e profesorado ocuparase da sua zona

de traballo atendendo tamén as indicacións dadas nas guias resumo.

11. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ACCESO E USO DA BIBLIOTECA

1. A biblioteca terá un aforo máximo de 37 persoas. Sendo este o aforo reducido obtido de limitar ao

50% o aforo legal do local.  As distintas áreas de utilización da biblioteca estarán sinaladas e

respectarán a normativa Covid en canto a distancias e limpeza das mesmas. O aforo máximo

dispoñible variará segundo as restricións necesarias en cada momento en función da evolución

da situación sanitaria e poderá ser consultado nun cartel posto a tal efecto na porta da biblioteca. 

2. A efectos de controlar os aforos previstos, o profesorado de garda na biblioteca terá a obriga de

controlar o acceso mediante anotación previa realizada polo propio alumnado nunha táboa para

este  fin.  Para  poder  acceder  o  profesorado  co seu grupo  á  biblioteca,  deberá  ter  solicitado

previamente o seu uso. A solicitude farase mediante a cumprimentación do documento adxunto

(táboa) que estará dispoñible na propia biblioteca do centro.

3. O protocolo de acceso   á biblioteca será o seguinte:

1. Os usuarios deberán hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala

2. Permitirase a entrada de usuarios en tanto o aforo non esté completo. O acceso farase de

xeito escalonado, respectando as distancias de seguridade previstas, e coa anotación dos

alumnos/as presentes. Os usuarios poderán consultar a táboa de reservas de grupos para

coñecer as horas en que a biblioteca estará libre de grupos de alumnado acompañados

do/a seu profesor/a, así como o seu número.
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3. Dentro da sala, só poderán ocuparse as mesas e outros postos de traballo sinalizados a

tal efecto, e evitaranse os desprazamentos innecesarios. A distancia interpersoal mínimina

será de 1,5 metros.

4. Ao  rematar,  os  usuarios  da biblioteca hixienizarán  os  postos  que teñan ocupado  coa

dotación  de  desinfección  existente  na  biblioteca  (panos  desbotables  e  solución

desinfectante).

5. Cando se empreguen equipos informáticos, o alumnado deberá desinfectar o teclado, rato

e botón de acendido (CPU, monitor, etc), para o cal estará á súa disposición spray ou

atomizador hidroalcohólico e papel desbotable.

6. Os usuarios gardarán o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co do

resto dos usuarios. Cada usuario deberá empregar o seu propio material.Os xogos de

mesa e materiais semellantes non poderán ser utilizados. 

7. Os  residuos  xerados  desbotaranse  na  papeleira  con  tapa  habilitada  ao  efecto  na

biblioteca.

8. O préstamo de libros para uso exclusivo en biblioteca farase por parte do profesorado de

garda  na  biblioteca.  Todos  os  libros  utilizados  depositaranse  na  zona  habilitada  de

corentena, e non poderán ser utilizados novamente ata o día seguinte. Para o préstamo

de  libros  que  saian  da  biblioteca,  será  necesaria  a  súa  solicitude  previa  ao  correo

electrónico corosobiblio@gmail.com. Os libros solicitados recolleranse os mércores de 9 a

10:30 e os venres de 12:00 a 13:00. En caso de urxencia, poderase concretar un horario

de recollida excepcional. A devolución dos libros farase dentro do horario de utilización da

biblioteca. 

9. O profesorado de garda da biblioteca   controlará o cumprimento dos aforos e medidas de

seguridade previstas. No caso de incumprimento por parte dos usuarios,  atenderase ás

normas reguladas no NOF do centro. Así mesmo, serán funcións do profesorado de garda

da biblioteca as seguintes:

1. Indicarlle ó usuario/a de biblioteca que debe limpar as mans á entrada á biblioteca

coa solución hidroalcohólica e ónde se atopa o limpador de superficies e papel

desbotable.

2. Devolucións: poñer en corentena no espazo previsto a tal efecto os materiais antes

de  volver  ós  andeis  (  recomendación  actual  do  Consello  de  Cooperación

Bibliotecaria)

3. Anotar na folla que se facilita os libros devoltos.

4. Indicarlle  ao  alumnado  que  ao  rematar  deberá  hixienizar  os  postos  que  teña

ocupado.
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12- NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE

1. O equipo COVID, en colaboración co Departamento de Orientación, establecerá as medidas 

concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. As medidas serán obxecto 

de seguimento contínuo para a súa adaptación a cada circunstancia.

2. O persoal que preste atención ao alumnado con NEE valorará o emprego de pantallas no caso 

de que o alumnado non poida facer uso das máscaras, así como outras recomendacións, caso 

fosen precisas, que arbitará Departamento de Orientación.

3. O protocolo a seguir acompáñase como anexo deste plan de adaptación.

13- PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO

1. Para as as reunións de profesorado (calidade, departamentos, equipo docente, avaliacións, etc), 

priorizarase o uso de medios telemáticos, podendo tamén ser presenciais sempre que se 

aseguren os criterios de aforo e distancia de 1.5 m nos locais de reunión.

2. Priorizarase a entrega de cualificacións mediante a aplicación Abalar.

3. Para as reunións dos órganos colexiados (claustro e consello social) priorizarase tamén o uso de 

medios telemáticos, podendo asistir por estes medios todos ou parte dos integrantes. Aqueles 

que por diversas razóns non se poidan conectar telematicamente, poderán asistir de xeito 

presencial respectando o protocolo COVID.

14- MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO

1. Ante a posible aparición dun brote no centro educativo,  que obrigue a continuar a formación

prevista  de  forma  non  presencial  ou  a  distancia,  así  como  nos  supostos  de  ensinanza

semipresencial  e corentenas dalgun membro da comunidade educativa,  estanse a deseñar e

implementar actividades formativas para o profesorado e alumnado relativas ao uso das aulas

virtuais. O acceso ás mesmas está na páxina web do centro educativo.

2. Os titores  dos grupos cotexarán as listaxes co administrador  das aulas virtuais  para que as

alumnas e alumnos da súa titoría se automatriculen de maneira sinxela nas mesmas.

3. O  equipo  COVID  debe  asegurar  que  a  información  sobre  os  protocolos  de  actuación  e  as

medidas de prevención,  hixiene e promoción da saúde implantadas no centro chegan e son

comprendidas por toda a comunidade educativa. Proporcionarase información sobre as medidas

de prevención e hixiene aos traballadores/as e alumnado do centro educativo, que á súa vez

facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa.

4. Deseñaranse e implementaránse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas

de prevención,  hixiene e promoción da mesma fronte á  COVID-19,  para  facer  do alumnado

axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades
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débense incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción

da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo. 

5. Este Plan de Adaptación do CIFP Coroso á situación COVID, estará dispoñible e accesible para a

súa consulta e futuras modificacións de mellora na Web do centro.

CIFP COROSO
Rúa dos Estudantes nº5, CP:15960, Ribeira, A Coruña

Tfnos: 881866874/881866878  Fax: 881866885
cifp.coroso@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcoroso

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el 
programa Erasmus +
de la Unión Europea

Páxina 17 de 26

mailto:cifp.coroso@edu.xunta.es


ANEXOS

ANEXO I: Guía-resumo do protocolo para o alumnado

ANEXO II: Guía-resumo do protocolo para o profesorado

ANEXO III: Limpeza do centro: planos de distribución de zonas por limpadora

ANEXO IV: Protocolo para o alumnado de NEE

ANEXO V: Declaración responsable das familias

ANEXO VI: Enquisa de autoavaliación clínica do COVID19

ANEXO VII: Autorización para recoller unha alumna ou alumno

ANEXO VIII: Enquisa para a detección de necesidades informáticas e de comunicación
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ANEXO I: Guía-resumo do protocolo para o alumnado
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ANEXO II: Guía-resumo do protocolo para o profesorado
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ANEXO III: Limpeza do centro: planos de distribución de zonas por limpadora
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ANEXO IV: Protocolo para o alumnado de NEE
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PROTOCOLO PARA A PREVENCIÓN DA TRANSMISIÓN DA COVID-19
NO ALUMNADO DE NEE PARA O ÁMBITO EDUCATIVO.

CURSO 2020-2021

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

No CIFP Coroso non hai aula de apoio nin aulas especiais, só se vai contemplar no documento  o
espazo  do  Dpto  de  orientación  e  unhas  normas  específicas  para  o  alumnado  con  necesidades
educativas especiais ( ACNEE) que o presente curso está matriculado no centro.

O alumnado con NEE formará o grupo de convivencia estable coa aula á que pertence.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  :  

O Departamento contará cos materiais de desinfección do espazo e coas medidas de protección
individual establecidas no centro.

As formas de contactar con orientación xa se colgaron na web o primeiro día lectivo priorizando a
atención telefónica ou telemática.

Para levar a cabo as tarefas específicas da xefatura de orientación, será preciso extremar as
medidas  de  hixiene  e  desinfección  de  materiais  e  superficies  e  as  que  se  propoñen  a
continuación:

Titorías coas familias:
• Será necesario contactar co DO para acordar unha cita previa.
• Priorizarase a consulta telefónica ou telemática na medida do posible.
• Nas titorías presenciais:

• Intentarase manter unha ventilación natural axeitada.
• Acudirá un só membro familiar.
• Procurarase  que  o  tempo  de  permanencia  no  departamento  se  reduza  ao  mínimo

imprescindible.
• Eliminación  de  todo  obxecto  e  material  innecesario,  evitando  fontes  potenciais  de

contaxio e facilitar a desinfección de superficies.

Realización de avaliacións psicopedagóxicas e atención individualizada ao alumnado:
Debido ás características propias desta función (contacto máis próximo co alumno,  maior tempo de
permanencia na estancia) será preciso extremar as medidas de hixiene e protección.

Reunións de coordinación (reunións de orientación, titorías...):
• Levaranse a cabo naquel espazo que garanta a distancia interpersoal dun metro e medio.

• O finalizar a reunión procederase a realización da limpeza dos obxectos e superficies utilizadas
durante a mesma e a ventilación do espazo.

• Tentarase facer as reunións mensuais do departamento a través de videoconferencia.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE NEE.
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O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as medidas
concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE.

O alumnado  con  NEE  e/ou  enfermidades  crónicas  forman  parte  dos  grupos  especialmente

vulnerables a efectos do COVID-19. As medidas educativas a adoptar estarán acordes cos principios de

inclusión e seguridade sanitaria.

No noso centro existen diversidade de casuísticas  que presentan necesidades que conlevan

intervencións  diferenciadas  atendendo  a  múltiples  factores  (factores  de  protección  individual,

colaboración e protección familiar, recursos familiares dispoñibles...etc..):

• Alumnado incluído dentro do programa de Alerta Escolar 
• Alumno TEA
• Alumnado TDAH
• Alumnado con problemas de conduta
• Dificultades de mobilidade
• Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo asociadas a condicións familiares

desfavorables.

Medidas xerais para todo este alumnado:
• Uso das máscaras dentro e fóra da aula e manterase unha distancia de 1,5 metros.

• O alumno colaborará na desinfección e limpeza dos espazos e materiais usados tanto na aula

ordinaria como nos talleres e laboratorio.

• Realización  dun  seguimento  máis  continuado  das  medidas  de  seguridade  no  centro  en

colaboración co profesorado e o coordinador do COVID-19 no centro.

Ademais  das  medidas  xerais  contempladas  para  todo  o  alumnado,  teranse  en  conta  as  seguinte

MEDIDAS ESPECÍFICAS para o seguinte colectivo:

A) ALUMNADO INCLUÍDO DENTRO DO PROGRAMA DE ALERTA ESCOLAR.

• Ubicación estratéxica dentro da aula ordinaria para facilitar as saídas de ser necesario.

• Informar ao equipo docente das necesidades deste alumnado.

• Realización dun seguimento máis continuado da súa enfermidade en colaboración coa familia.

(titor/a-orientación).
• No caso do alumno con problemas dérmicos: Si fose necesario, debido ao número de horas que

debe ter posta a máscara, facilitarlle un espazo baleiro, para poder permanecer uns minutos sen

ela.

B) ALUMNADO TEA. Trastorno do Espectro Autista.

• Ubicación dentro da aula: lugar preto da mesa do profesor e libre de distraccións.
• Informar ao equipo docente das necesidades deste alumnado.

• O profesorado dará instrucións claras e concisas cando se dirixan a este alumno, sendo de

gran relevancia reforzar as explicacións con apoios visuais. 

• Informar ao alumno de calquera cambio que se vaia producir dentro da aula ordinaria ou centro,

con antelación suficiente.

C) ALUMNADO CON TDAH:
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• Ubicación dentro  da  aula  nun espazo  que  favoreza  a  concentración,  e  a  ser  posible  que  a
distancia  de  seguridade  cos  seus  compañeiros/-as  sexa  algo  maior  que  a  establecida  nas
normas do centro, para que o/a alumno/a teña oportunidade de moverse e poida liberar a enerxía
acumulada, respectando a distancia mínima de seguridade cos seus compañeiros/-as.

• Anticipación das tarefas a realizar na clase.
• Lembrarlle as normas nos desprazamentos.
• Realización  de  entrevistas  individuais,  no  caso  de  ser  necesarias,  para  dar  resposta  aos

problemas de falta de autocontrol.
• Contacto  telefónico  cos especialistas externos ao centro que interveñen na súa enfermidade

( pediatras, psicólogos, pedagogos..)
 

D) ALUMNADO CON PROBLEMAS DE CONDUTA:

• Realización  de  entrevistas  individuais,  no  caso  de  ser  necesarias,  para  dar  resposta  aos
problemas de falta de autocontrol.

• Recordaráselle a importancia de cumprir coas normas de hixiene  e coidado e tentarase adquirir
un compromiso de modificación da súa conduta.

E) ALUMNADO CON PROBLEMAS DE MOBILIDADE:

• Este alumnado terá prioridade nas entradas e saídas do centro educativo enos primeiros días
será acompañado por persoal do centro.

• Prestarase especial atención a hixienización dos agarres das cadeiras de rodas e do ascensor
que vai empregar diariamente.

• Axudáraselle na desinfección do seu posto de traballo, si non é capaz de facelo.

F)  ALUMNADO  CON  NE  DE  APOIO  EDUCATIVO  ASOCIADAS  A  CONDICIÓNS  FAMILIARES
DESFAVORECIDAS.

• Estreitar os mecanismos de coordinación coas diferentes institucións do entorno, especialmente
con Servizos Sociais.

• Establecemento de mecanismos de comunicación máis fluídos coas familias deste alumnado,
cara  concretar  con  máis  precisión  as  actuacións  a  realizar  ante  a  detección  de  síntomas
compatibles coa COVID-19.

• Coñecer con que recursos conta no fogar, para poder traballar no caso de que se produza un
confinamento.

CIFP COROSO
Rúa dos Estudantes nº5, CP:15960, Ribeira, A Coruña

Tfnos: 881866874/881866878  Fax: 881866885
cifp.coroso@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcoroso

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el 
programa Erasmus +
de la Unión Europea

Páxina 3 de 3



ANEXO V: Declaración responsable das famílias
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DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª _____________________________________, con DNI número ___________, no seu 

propio nome ou como pai/nai/titor legal do alumno/a _________________________________, 

matriculado no curso 2020-21, do centro educativo CIFP Coroso.

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará a Enquisa de Autoavaliación clínica do 

COVID e que se compromete a NON asistir ao centro e manterse en illamento preventivo 

domiciliario nos seguintes supostos:

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, deberá porse en contacto co seu 

médico de cabeceira e con algunha das persoas membros do equipo COVID do CIFP 

Coroso.

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non 

poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa 

afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do CIFP 

Coroso.

En Ribeira, a ___ de __________ de 2020.

ASDO. Nai/Pai/Titor/a legal ___________________________________
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ANEXO VI: Enquisa de autoavaliación clínica do COVID19
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ENQUISA DE AUTOAVALIACI/N CL0NICA DO COVID-19

Esta enquisa pretende ser ?til para que a comunidade educativa poida identificar s&ntomas cl&nicos de 

sospeita de ter infecci'n por coronavirus. De presentar calquera destes s&ntomas solicite consulta no seu

centro de sa?de.

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON

S&ntomas respiratorios

Febre maior de 37.5 ºC

Tose seca

Dificultade respiratoria

Outros s&ntomas

Fatiga severa (cansazo)

Dor muscular

Falta de olfato

Falta de gusto

Diarrea

Ten actualmente alg?n dos s&ntomas? Sinalar cales e cando comezaron

SI NON

CONVIV0U nas ?ltimas 2 semanas?

Cunha persoa COVID19 positivo 

confirmado?

Cunha persoa en illamento por 

sospeita de infecci'n pola COVID19?
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ANEXO VII: Autorización para recoller unha alumna ou alumno
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AUTORIZACIÓN PARA  RECOLLER A UN ALUMNO/A  NO CENTRO EDUCATIVO DURANTE O

HORARIO  LECTIVO  POR  MOR  DUNHA  POSIBLE  INCIDENCIA  COVID  OU  OUTRAS

CIRCUNSTANCIAS.

Don/a ___________________________________________________  con DNI ___________________

pai/nai/titor/a legal do ALUMNO/A ________________________________________

que está matriculado no curso de ___________________________________

AUTORIZA as seguintes persoas para recoller no centro educativo a ese alumno/a ( mínimo 2 persoas)

1º autorizado/a:  ( nome, apelidos e DNI) __________________________________________________

Teléfono: _________________

2º autorizado/a: ( nome,  apelidos e DNI) __________________________________________________

Teléfono: _________________

3º autorizado/a: ( nome, apelidos e DNI) __________________________________________________

Teléfono: _________________

En Ribeira _______ de ____________ de 2020

Asdo,: pai/nai/ titor/a legal
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ANEXO VIII: Enquisa para a detección de necesidades informáticas e de comunicación
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ENQUISA SOBRE OS RECURSOS TECNOLÓXICOS NO TEU FOGAR

Esta enquisa é moi importante para coñecer con que recursos tecnolóxicos contas no teu fogar,
para poder traballar dende a casa e poder comunicarte co centro educativo.

Por favor, cubre todos os apartados xa que o equipo docente precisa obter estes datos para
xestionar  e poder proporcionarche os recursos necesarios.

NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A: _______________________________________________

NOME E APELIDOS DO PAI/NAI/ TITOR: ____________________________________________

(Só os menores de idade) 

TELÉFONO DE CONTACTO: __________________________________   (podes indicar varios)

CORREO ELECTRÓNICO:  ________________________________________

1.- Tés un ordenador? Rodea a resposta que máis se axeita

- Si. - Non. - Compartido.

2.- Se é así, rodea o tipo ou tipos de equipo que tés.

- Portatil. - Sobremesa.

3.-  Se contas con ordenador  que accesorios  ten? Rodea o que corresponda e indica  outros
periféricos relevantes.

- Cámara. - Micrófono. - Impresora. - Escáner.

- Outros periféricos (indicar): ___________________________________________________

4.- Tés conexión a Internet?

- Si. - Non.

5.- Si tés  conexión, de que tipo é?

- ADSL sobre liña telefónica. - ADSL sobre fibra óptica. - Uso os datos do móbil.

- Outra diferente (indicar): _____________________________________________________

6.- Tés límite de datos? En caso afirmativo indica o límite.

- Non. - Si. - Límite: ________

En Ribeira ______ de ____________ de 2020

Asdo: Pai/Nai/titor/a legal
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ANEXO IX: Datos sobre semipresencialidade rotatoria
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CICLO FORMATIVO MODULO PROFESIONAL CURSO
Nº
ALUMNOS

Nº
QUENDAS PLANIFIC

TIPO FORM A 
DISTANCIA

DOCENTE 
VULNERABLE

CB MANTEMENTO DE VEHÍCULOS
Mecanizado e Soldadura 1º 18 2 Semanal Correo e + aula

virtual

Amovibles 1º 18 2 Semanal Correo e + aula
virtual

Preparación de superfícies 1º 18 2 Semanal Correo e + aula
virtual

Mecánica do vehículo 2º 13 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Electricidade do vehículo 2º 13 2 Semanal Correo e

CB  MANTEMENTO DE EMBARCACIÓNS DE RECREO
Mecanizado e Soldadura 1º 18 2 Semanal Correo e

Reparación estructural 1º 18 2 Semanal Correo e
Embelecemento de superficies de 

embarcacións

1º 18 2 Semanal Correo e

Mantemento básico de aparellos 2º 11 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

Mantemento básico da planta 
propulsora

2º 11 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Mantemento básico de sistemas 

eléctricos

2º 11 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

CM ELECTROMECANICA DE VEHICULOS AUTOMOBILES
Sistemas de carga e arranque 1º 22 2 Semanal Correo e + aula

virtual
Sistemas de transmisión e freada 1º 22 2 Semanal Correo e

Formación e Orientación Laboral 1º 22 2 Semanal Correo e
Mecanizado básico 1º 22 2 Semanal Correo e

Circuitos de fluidos, suspensión e 
dirección

1º 22 2 Semanal Correo e

Motores 1º 22 2 Semanal Correo e
Circuitos eléctricos auxiliares do 

vehículo

2º 13 2 Semanal Aula Virtual

Sistemas auxiliares do motor 2º 13 2 Semanal Correo e

Empresa e iniciativa emprendedora 2º 13 2 Semanal Correo e + aula
virtual

Sistemas de seguridade e 
confortabilidade

2º 13 2 Semanal Correo e

CM CARROZARIA
Elementos amovibles 1º 21 2 Semanal Correo e + aula

virtual
Elementos fixos 1º 21 2 Semanal Correo e 

Mecanizado básico 1º 21 2 Semanal Correo e 
Elementos metálicos e sintéticos 1º 21 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

Formación e Orientación Laboral 1º 21 2 Semanal Correo e + aula
virtual

CS DE AUTOMOCION
Motores térmicos e os seus 

sistemas auxiliares

1º 22 2 Semanal Correo e + aula

virtual
Sistema Eléctricos de Seguridade e

Confortabilidade

1º 22 2 Semanal Aula virtual

Elementos amovibles e fixos non 

estructurais

1º 22 2 Semanal Correo e + aula

virtual
Empresa e iniciativa emprendedora 2º 18 2 Semanal Correo e + aula

virtual

SI
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Sistemas de transmisión de forza e 
trens de rodaxe

2º 18 2 Semanal Correo e

CM INSTALACIONS ELECTRICAS E AUTOMATICAS
Automatismos Industriais 1º 20 2 Semanal Correo e + aula

virtual
Instalacións de interior 1º 20 2 Semanal Correo e + aula

virtual

SI

Formación e Orientación Laboral 1º 20 2 Semanal Correo e +

Videoconferenc
ia

Máquinas Eléctricas 2º 14 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.

SI

Instalacións Domóticas 2º 14 2 Semanal Correo e + aula

virtual
Infraestructuras comúns de 

telecomunicacións

2º 14 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

Instalacións solares fotovoltaicas 2º 14 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Empresa e iniciativa emprendedora 2º 14 2 Semanal Correo e +

Videoconferenc
ia

CS SISTEMAS ELECTROTECNICOS E AUTOMATIZADOS
Tecnicas e procesos en Instalacións

automáticas

1º 14 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

SI

Procesos en infraestructuras de 
telecomunicacións

1º 14 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Técnicas e procesos en 

Instalacións eléctricas

1º 14 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

SI

Sistemas eléctricos e automáticos 1º 14 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Formación e Orientación Laboral 1º 14 2 Semanal Aula Virtual SI

Configuración de instalacións 
domóticas e atomat.

2º 16 2 Semanal Correo e + aula
virtual

Xestión da montaxe e do 
mantemento

2º 16 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Documentación técnica 2º 16 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

Configuración de instalacións 
eléctricas

2º 16 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Desenvolvemento de redes 

eléctricas e CTs

2º 16 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

Empresa e iniciativa emprendedora 2º 16 2 Semanal Aula Virtual SI
Z CM INSTALACIONS ELECTRICAS E AUTOMATICAS (ADULTOS-MODULAR)

Instalacións eléctricas interiores 13 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.

SI

CB INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Operacións auxiliares de 

almacenaxe

1º 13 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

Operacións auxiliares na industria 
alimentaria

1º 13 2 Semanal Correo e + aula
virtual +
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videoconf.
Elaboración de produtos 

alimentarios

1º 13 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

Limpeza e mantemento de instalac.
E equipos

2º 14 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Operacións básicas de laboratorio 2º 14 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

CM INSTALACIONS FRIGORIFICAS E DE CLIMATIZACION
Máquinas e equipamentos térmicos 1º 16 2 Semanal Correo e + aula

virtual +

videoconf.
Técnicas de montaxe de 

instalacións

1º 16 2 Semanal Correo e + aula

virtual +
videoconf.

Instalacións eléctricas e 
automatismos

1º 16 2 Semanal Correo e + aula
virtual +

videoconf.
Formación e orientacion laboral 1º 16 2 Semanal Correo e +

Videoconferenc
ia
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ANEXO X: Cuestionario de prevención dos centros educativos
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Aspectos a considerar
Realizado

SI NON NP
Id. Procedementos sanitarios relativos ao control da enfermidade.

1.1. Informouse aos traballadores de non acudir ao centro de traballo 
en caso de síntomas da enfermidade e as medidas para tomar se 
se presentan estes síntomas?

✅

1.2. Informouse aos pais/nais/titores dos alumnos de non envialos ao 
centro educativo en caso de síntomas da enfermidade e as 
medidas para tomar se presentan estes síntomas?

✅

1.3. Estableceuse no centro o procedemento para seguir se algún 
traballador ou alumno presenta síntomas da enfermidade no 
centro educativo?

✅

Id. Medidas organizativas

2.1. Establecéronse quendas ou procedementos de acceso para 
garantir que non se producen aglomeracións no acceso e 
mantéñense as distancias de seguridade? En caso necesario, 
establecéronse entradas e saídas diferenciadas que garantan a 
distancia entre persoas?

✅

2.2. Dimensionáronse os espazos de traballo seguindo as indicacións 
dos procedementos da consellería de Educación? ✅

2.3. Asegúrase que tanto os alumnos como os docentes teñen fácil 
acceso a auga e xabrón, así como papel desbotable para secado 
e papeleiras no centro educativo? Se é necesario, disponse de 
dispensadores xabronosos ou de solución alcohólica desinfectante
ao dispor dos traballadores e dos alumnos?

✅

2.4. Colocáronse pantallas protectoras de metacrilato ou similar para 
zonas de atención a público como na área de administración, etc? 
Definíronse adicionalmente os equipos de protección a utilizar?

✅

2.5. Estableceuse en caso necesario, un fluxo controlado na entrada e 
saída dos alumnos, evitando o cruzamento duns e outros? ✅

2.6. Definíronse sentidos de circulación nas zonas de maior 
confluencia, diferenciando ambos os sentidos mediante cintas de 
separación ou vinilo adhesivo no pavimento?

✅

2.7. Limitáronse as visitas e contactos con visitas 
(pais/nais/provedores) ao mínimo posible? ✅

2.8. Para as aulas, axeitáronse ás pautas marcadas pola Consellería 
de Educación? ✅
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2.9. Limitáronse as reunións presenciais? En caso de realizalas 
mantense a distancia de seguridade de 1.5 m, así como as 
medidas hixiénicas e distanciamento social?

✅

2.10. Habilitáronse zonas de recepción de mercadorías que respecten 
as distancias de seguridade?

✅

2.11. Establecéronse normas específicas para o uso de aseos? ✅

2.12. Establecéronse normas específicas para o uso de vestiarios? ✅

2.13. Establecéronse normas específicas para as salas de reunións? ✅

2.14. Establecéronse normas específicas para o comedor segundo o 
procedemento da Consellería de Educación? ❌

2.15 Conta con papeleiras ou contentores protexidos con tampa e 
accionados por pedal?

✅

2.16. Disponse de bandexas ou similares para o intercambio de papeis 
na área de administración?

✅

2.17. Evítase compartir obxectos ou equipos de traballo, en caso 
necesario, hixienízanse antes de cada uso?

✅

2.18. Limitouse o uso de ascensores a unha única persoa, agás forza 
maior (limtacións de mobilidade)?

✅

Id. Formación e información dos traballadores

3.1. O persoal é informado dun xeito fiable e actualizado das 
recomendacións sanitarias que se deben seguir de xeito 
individual?

✅

3.2. Formouse aos traballadores na prevención do contaxio e as 
medidas a adoptar, específicas para o lugar de traballo, así como 
o equipamento de protección da empresa?

✅

3.3. Informouse aos traballadores sobre as medidas preventivas que 
deben se deben adoptar cando viaxan ao lugar de traballo?

✅

3.4. Informouse ao persoal sobre como eliminar o material de uso de 
hixiene persoal? (máscaras, luvas de látex, panos, etc.)

✅

3.5. Valorouse e adquiríuse un stock suficiente de equipos de 
protección segundo o marcado pola consellería?

✅

Id. Limpeza e desinfección das instalacións

4.1. Dispuxéronse os produtos de limpeza e proteccións necesarias 
para poder emprender e manter a actividade e limpeza requirida?

✅

4.2. Realízase unha correcta limpeza das instalacións, en relación coa 
súa periodicidade?

✅
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4.3. Informouse ao persoal de limpeza sobre os aspectos necesarios 
para limpar os cuartos, en especial nas superficies especialmente 
aquelas que son tocadas con máis frecuencia como as fiestras ou 
os tiradores das portas, os dispositivos que usan habitualmente o 
alumnado e persoal, mesas e ordenadores?

✅

4.4. Déronselle instruccións aos traballadores para depositar o material
de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc) na fracción de 
resto (agrupación de resíduos domésticos que se obtén unha vez 
relizadas as recollidas separadas)?

✅

4.5. Estableceuse un mecanismo para a eliminación de resíduos 
procedentes dunha persoa que presentou síntomas de 
enfermidade e os elementos de limpeza empregados neste caso.

✅

4.6. Establecéronse directrices para reforzar a ventilación periódica 
nas instalacións, diariamente e adicionalmente con ventilación 
natural durante máis de 15 minutos?

✅

Id. Sinalización

5.1. Indicáronse as normas hixiénicas básicas que hai que observar 
(lavar as mans, non tocar a cara, tusir en papel desbotable ou no 
cábado, ec.)?

✅

5.2. Sinalizáronse as normas de acceso relativas aos alumnos. ✅

5.3. Sinalizáronse mediante marcas no chan ou similar as distancias 
de seguridade a manter durante o acceso ao centro educativo e 
no resto de zonas necesarias (zona de comedor, biblioteca, etc.), 
segundo o marcado pola Consellería de Educación?

✅

5.4. Sinalizouse no acceso ao centro de traballo, a prohibición de 
acceder a calquera persoa que presente síntomas da 
enfermidade?

❌

5.5. Sinalizáronse as normas de uso en zonas comúns (sás de 
reunións, vestitarios, comedor, etc)?

✅
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ANEXO XI: Lema do CIFP Coroso para facilitar o recordo das medidas de autoprotección
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