
 

 

 
CIFP FERROLTERRA 

Rúa Ramón y Cajal, s/n Ferrol A Coruña 
Tfno. 98133310 

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 

 

          
Fondo Social Europeo 

Programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente 

 

 

Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa 
CIFP DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA 
 

 

 

 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO AULAS 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN 
COVID 19 NO CURSO 2020-2021 

Versión 01_ 05/10/2020 

 

CIFP FERROLTERRA 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FOTOS AULAS E TALLERES PARA PROTOCOLO COVID19 

POSTOS E CADEIRAS SINALIZADOS 



 

 

 
CIFP FERROLTERRA 

Rúa Ramón y Cajal, s/n Ferrol A Coruña 
Tfno. 98133310 

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 

 

          
Fondo Social Europeo 

Programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente 

 

FAMILIA PROFESIONAL ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 

 

TELO1: Están sinaladas cunha numeración as cadeiras e o posto de traballo. Só se poden usar os 

postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai separación sobrada entre os 

postos de traballo 
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TELO2: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións. Hai separación entre a 

maioría dos postos de traballo hai mamparas transparentes de separación no resto dos casos. 

 

TELO3: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación sobrada entre os postos de traballo 
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TELO4: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións. Hai mamparas 

transparentes de separación entre os postos. 

 

TELO5: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións. Hai distancia entre os 

postos e hai mamparas transparentes de separación cos postos centrais. 
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TELO6: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións. Hai mamparas 

transparentes de separación entre os postos. 

 

TELO7: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación > 1.5m entre os postos de traballo 
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TELO8: Só se poden usar os postos sinalados e habilitados e non se permiten rotacións como en todo 

o centro. Hai separación sobrada entre os postos de traballo 
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TELI1: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación > 1.5m entre os postos de traballo 
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TELI2: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación > 1.5m entre os postos de traballo ou mamparas transparentes. 
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TELI3: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación con mamparas transparentes entre os postos. 
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TELI4: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación con mamparas transparentes entre os postos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

TELI5: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 
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separación entre os postos.

 

TELI6: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación entre os postos e mamparas transparentes na liña central. 
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TELI7: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións. Hai separación entre a 

maioría dos postos de traballo e hai mamparas transparentes de separación no resto dos casos. 
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TELI8: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións. Hai mamparas 

transparentes de separación entre os postos. 

FAMILIA PROFESIONAL ENERXÍA E AUGA 
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AENA1: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. 

Hai separación > 1.5m entre os postos de traballo. 

FAMILIA PROFESIONAL FABRICACIÓN MECÁNICA 

 

AFM01: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

mamparas transparentes entre os postos de traballo 
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AFM02: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación > 1.5m entre os postos de traballo. 

 

AFM03: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación > 1.5m entre os postos de traballo. 
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AFM04: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación > 1.5m entre os postos de traballo. 

 

 

TFM 1-2-3: Hai separación > 1.5m entre os postos de traballo 
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TFM 4-5: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. 

Hai mamparas transparentes entre os postos de traballo. 

 

TFM 6-7-8: Hai separación > 1.5m entre os postos de traballo 
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FAMILIA PROFESIONAL INSTALACIÓN E MANTEMENTO 

 

AMI1: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación entre os postos. 

 

AMI2: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación entre os postos. 
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FAMILIA PROFESIONAL MADEIRA, MOBLE E CORTIZA 

 

AMMC01: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. 

Hai separación entre os postos. 

 

TMMC01: Hai separación entre os postos. 
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TMMC02: Hai separación entre os postos. 
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TFPBM: Hai separación entre os postos. 

 



 

 

 
CIFP FERROLTERRA 

Rúa Ramón y Cajal, s/n Ferrol A Coruña 
Tfno. 98133310 

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 

 

          
Fondo Social Europeo 

Programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURAIS E Á 

COMUNIDADE 
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ASSC: Só se poden usar os postos sinalados e habilitados e non se permiten rotacións como en todo 

o centro. Hai separación entre os postos de traballo ou mamparas transparentes. 

 

TSSC01: Non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai separación > 1.5m entre os postos de 

traballo. 
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TSSC02: Non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai separación > 1.5m entre os postos de 

traballo. 

FAMILIA PROFESIONAL TRANSPORTE E MANTEMENTO DE 

VEHÍCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTMV02: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. 

Hai separación entre os postos de traballo >1.5m. 
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TTMV04: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. 

Hai separación entre os postos de traballo >1.5 m. 

 

TTMV05: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. 

Hai separación entre os postos de traballo >1.5 m. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL 
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AFOL01: Só se poden usar os postos sinalados e habilitados e non se permiten rotacións como en 

todo o centro. Hai separación entre os postos de traballo >1.5 m. 

AULAS POLIVALENTES 
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API4: Só se poden usar os postos sinalados e habilitados e non se permiten rotacións como en todo o 

centro. Hai separación entre os postos de traballo >1.5 m e mamparas transparentes. 

 

API5: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación entre os postos de traballo >1.5. 
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API3: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

mamparas transparentes entre os postos de traballo. 

 

 

API4: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación entre os postos de traballo >1.5. 
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APII5: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación entre os postos de traballo >1.5. 
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APII8: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación entre os postos de traballo >1.5. 

OUTROS 

 

AFPB: Só se poden usar os postos sinalados e non se permiten rotacións como en todo o centro. Hai 

separación entre os postos de traballo >1.5. 

 



 

 

 
CIFP FERROLTERRA 

Rúa Ramón y Cajal, s/n Ferrol A Coruña 
Tfno. 98133310 

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 

 

          
Fondo Social Europeo 

Programa de acción en el ámbito del 
aprendizaje permanente 

 

 

 


