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INTRODUCCIÓN 

Este Plan de actuación é un documento aberto e dinámico suxeito a posibles suxestións e 
modificacións cuxo obxectivo é protexer e previr o risco de contaxio na contorna educativa 
fronte a COVID19. 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1.1.   O CENTRO. 
CIFP FERROLTERRA 

Rúa Ramón y Cajal, s/n Ferrol A Coruña 
Tfno. 981333107 

cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 
  

1.2.  O EQUIPO COVID. 
Membros do equipo COVID: 
 
Nome Cargo 
Enrique Pazo López Director / Coordinador 
Raquel Rodriguez Hernández Vicedirectora 
Jose Antonio Alvite Secretario 
Javier Iglesias Anllo Xefe de Estudos 
Pilar Fontaíña Losada Profesora 
Marta Pérez Durán Profesora 
 

A tarefa principal do Equipo Covid é servir de referencia para o resto do persoal, profesorado, 
alumnado e familias. A persoa directora do centro, ou persoa na que delegue ou a substitúa, terá 
a función coordinadora Covid e a interlocución coa administración. 
 
O equipo Covid deberá ser a quen se chame ao centro de referencia en caso de detectar 
sintomatoloxía compatible coa Covid 19 e non acudir ao centro de formación ou para pasar a 
illamento no caso de atoparse no centro. 
 
Para contactar chamar ao número  981333107 (conserxería) e solicitar a comunicación con 
algun dos integrantes do Equipo. O email do centro é: cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 
 

 

1.3. O CENTRO DE  SAÚDE DE REFERENCIA ( persoa de contacto e 
teléfonos).  

 
Centro: Centro de Saúde Fontenla 

Maristany 
Dirección : Praza de España, 19, 15403 Ferrol 
Persoa de referencia: Pablo Cal Martínez 

Romina Vázquez Golpe 
Teléfonos de contacto: 981336633 
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1.4.  O ESPAZO DE ILLAMENTO COVID NO CENTRO (elementos de 
protección que inclúe)  

Diante dun suposto no que unha persoa con sospeita de síntomas de COVID-19 no centro 
educativo o profesorado con garda de pasillo levara ao alumno ao espazo de illamento do 
centro, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa 
que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado menor 
de idade. 

 
O espazo de illamento habilitado no CIFP Ferrolterra está ubicado na antiga AMPA, un 
espazo illado no lado dereito da cafetería saindo cara ao aparcadoiro. Figura sinalizado. 
O espazo, ademáis de cadeira e mesa axeitada,  conta con ventilación adecuada, xel 
hidroalcohólico, está encargada a papeleira de pedal, panos desbotables, termómetro sen 
contacto e máscaras. 

 

1.5. ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA 

 
Nivel nº de alumnos  
FP BÁSICA  
1º CARPINTERÍA E MOBLE 1 
1º ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA  
2º CARPINTERÍA E MOBLE 11 
2º ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA 8 
CICLOS MEDIOS ORDINARIOS  
1º CARPINTERÍA E MOBLE 15 
2º CARPINTERÍA E MOBLE 11 
1º CARROZARÍA 13 
1º CARROZARÍA 16 
1º ELECTROMECÁNICA VEHÍCULOS 22 
2º ELECTROMECÁNICA VEHÍCULOS 20 
1º INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 8 
2º INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 8 
1º INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS 20 
2º INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS 17 
1º MANTEMENTO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA 2 
2º MANTEMENTO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA 11 
1º MECANIZADO 8 
2º MECANIZADO 7 
1º SOLDADURA E CALDEIRARÍA 21 
2º SOLDADURA E CALDEIRARÍA 19 
CICLOS MEDIOS ADULTOS  
3º ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS 13 
2º INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS  9 
3º INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS  7 
1º SOLDADURA E CALDEIRARÍA 4 
3º SOLDADURA E CALDEIRARÍA 16 
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CICLOS SUPERIORES ORDINARIOS  
1º AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA 18 
2º AUTOMATIZACIÓN E ROBÓTICA 15 
1º AUTOMOCIÓN 20 
2º AUTOMOCIÓN 18 
1º DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 12 
2º DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 11 
1º EDUCACIÓN INFANTIL 29 
2º EDUCACIÓN INFANTIL 23 
1º MANTEMENTO ELECTRÓNICO 8 
1º SISTEMAS TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT 7 
2º SISTEMAS TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT 9 
1º SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS 5 
2º SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMÁTICOS 8 
2º CONSTRUCIÓNS METÁLICAS 5 
CICLOS SUPERIORES ADULTOS  
1º CONSTRUCIÓNS METÁLICAS 10 
3º EFICIENCIA ENERXÉTICA 10 
2º PROGRAMACIÓN DA PROD. EN FAB. MECÁNICA 14 
3º SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS 16 
DISTANCIA  
INSTALACIÓNS DE TELECOMUNICACIÓNS 24 
DUAL  
1º CS CONSTRUCIÓNS METÁLICAS 12 
1º CS DESENV. PROX. INSTAL. TÉRMICAS E FLUIDOS 9 
1º CS DESEÑO E AMOBLAMENTO 11 
2º CS DESEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 20 
2º CS ENERXÍAS RENOVABLES 8 
2º CS MANTEMENTO ELECTRÓNICO  10 
1º CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL 12 
2º CS MECATRÓNICA INDUSTRIAL 12 
2º CS PROGRAMAC. PRODUC. FABRICACIÓN MECÁNICA 7 
3º CM INSTALACIÓNS DE PRODUCIÓN DE CALOR 10 
1º CM ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA 16 
3º CM SOLDADURA E CALDEIRARÍA   4 
 
Non se contabilizan nesta táboa os alumnos que están en FCT 
 

1.6. PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO (número de efectivos).  
Grupo número 
Persoal docente 98 
Persoal de servizos 12 
        administrativos 3 
        limpeza 6 
        conserxería 3 
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 COMUNICACIÓN (Sintomatoloxía antes de acudir ao 
centro) 

Ante a aparición de sintomatoloxía de calquera persoal docente, non docente e alumnado: 

Non acudir ao centro educativo.  

Informar ao centro educativo, para o cal empregaranse canles telefónicas o de correo 
electrónico do centro 

Esta ausencia habitualmente será recollida por teléfono en conserxería, quen no caso do 
alumnado, informará ao titor do grupo, que será o encargado de comunicarllo ao 
equipo docente e facer o seguimento do alumno e avisará ao Equipo COVID só no caso 
de positivos confirmados. 

No caso do profesorado a ausencia se notificará ao Xefe de Estudos, que notificará ao 
Equipo COVID só os casos de positivos confirmados. 

Contactar co seu médico (centro sanitario, consulta particular, pediatra, centro de saúde ou 
mutua ( Adeslas, Sanitas…) etc)  
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       O tlfno do SERGAS de atención a dúbidas relacionads coa Covid19 é o 900400116 

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

Xefatura de estudos levará un control das ausencias do profesorado derivadas do COVID 
según modelo interno. 

O profesorado e titor levará o control das ausencias do alumnado derivadas do COVID na 
pestana de faltas do caderno de aula o según modelo electrónico propio. O equipo COVID 
levará ademais un rexitro interno do número casos positivos. 

1.8. Procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias 
e educativas a través da aplicación informática. 

Dende a Consellería de Educación habilitouse unha canle informática, denominada 
“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos dos posibles 
casos confirmados. 

No caso de comunicación ao centro educativo por parte do persoal do centro de seguimento 
e control (CSC) o equipo COVID do centro incluirá a información dos contactos do 
afectado/a (compañeiros/as de aula, profesorado que imparte clase nese grupo…) na 
aplicación.  

O equipo COVID de cada centro e os docentes teñen a obriga de confidencialidade dos casos 
detectados. 

 MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

En ningún caso poderán acceder ao centro persoas con síntomas compatibles coa COVID-
19, aquelas a quen se lles diagnostique a enfermidade e que non rematen o seu periodo de 
illamento ou as que se atopen en periodo de corentena por ter tido contacto con algunha 
persoa con sintomas ou diagnosticada de COVID.  

A tal efecto, todo o persoal e o alumnado realizará unha autoenquisa diaria (ANEXO I) antes 
da chegada ao centro. Se presenta algún dos síntomas da enquisa:  

- Non acudirá ao centro e comunicará a sua ausencia ao Xefe de Estudos e aos membros do 
Equipo Covid. 

Os pais, nais e outras figuras parentais, ou o alumnado maior de idade, deberán asinar unha 
Declaración Responsable según modelo que deberán entregar no centro a maior brevidade ou 
primeiro día de clase ao titor. 

Distancia de seguridade: De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo 
menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo e cando non sexa 
posible estableceranse outros sistemas de protección nas aulas e talleres. 
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Máscaras : O uso da mesma é obrigatorio en todo momento. Será obriga do alumnado levar 
unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso 
necesario. 

Medidas hixiénicas: 

Hixiene de manos: Todos os espazos dispoñen de xel hidroalcoholico e nos aseos hai 
dispensadores de xabrón e indicacións para unha correcta hixiene de mans, portapanos 
desbotables e están encargadas papeleiras con tapa e pedal. 

Hixiene respiratoria: Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se 
desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre 
aloxándose do resto das persoas, e realizar a hixiene de mans ao final. 

 MEDIDAS DE LIMPEZA  

Realizarase unha limpeza polo menos unha vez ao día de todos os espazos, e de dous veces 
ao día nos aseos e sala de profesores (por ter alta rotación). Terase especial atención nas zonas 
de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, 
mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e outros elementos de similares características así como 
de billas elementos das cisternas e outros dos aseos, así como as papeleiras (todas con bolsa 
interior e tapa). Os materiais empregados para a limpeza son os recomendados e autorizados 
polas autoridades sanitarias. Comprarase un virudica de uso xeral para poder diluir en auga. 

Revisarase o nivel dos dispensadores de hidroxel para recheo cando sexa necesario. 

O persoal de limpeza cubrirá un checklist cando se realice a limpeza para garantir as frecuencias 
establecidas. 

Ventilación de espazos: Deberán realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e 
por espazo de polo menos 15 minutos:  

 ao inicio da xornada, 

 durante os recreos e  

 ao  finalizar as clases, sempre que sexa posible entre clases  

Ademais: 

Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas 
o maior tempo posible. 

O profesorado colaborará nas tarefas de ventilación e para garantila colocouse en cada espazo 
un checklist que deberá cubrise cando se realice a ventilación. 

O profesorado será o encargado de abrir e pechar portas, ventás e interruptores da luz ou cando 

non sexa posible pola disposición da aula, unha mesma persoa designada.  
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Extremarase a orde en todo o centro para facilitar a limpeza. 

Limpeza do espazo de illamento: Será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou 

outros produtos usados polos usuarios deste espazo. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e 

colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche. Realizarase a debida limpeza e ventilación 

do espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que a persoa presentou 

síntomas durante a xornada lectiva e teña abandonado o centro educativo. 

 MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Xa están instalados dispensadores de hidroxel en todos os espazos do centro, papel desechable 
nos aseos e encargadas as papeleiras con tapa e pedal. 

Colocaranse infografías e cartelería en todo o recinto escolar coas medidas de seguridade, uso 
de mascarilla, distancias de seguridade…Tamén estarán sinalizadas as circulacións do centro, 
que serán sempre pola dereita. 

A secretaría do centro levará conta nunha partida especifica para o control do custe. 

 XESTIÓN DOS GROMOS. Sintomatoloxía no centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que facer en caso de ter síntomas compatibles 
coa Covid-19 no centro educativo? 

 

1. Trasladarase á sala de illamento específica da COVID-19 aos menores de idade ou 

adultos que pola súa gravidade precisen axuda.Os adultos que que non presentan 

sintomatoloxía grave deberán abandonar o centro polo seu propio pe. 

 Ambos (persoa afectada e acompañante) usarán a máscara cirúrxica 

 O acompañante de persoas que teñan exención da utilización de máscara 

usarán máscara N95 e pantalla. 

2. Avisarase á familia no caso dos menores de idade para que o leven á casa. En caso 

de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

3. Será o propio afectado ou a súa familia que solicitará consulta telefónica co seu 

médico de cabeceira.  

4. A persoa con síntomas permanecerá no seu domicilio ata decartar a infección e 

seguirá as instrucións das autoridades sanitarias. 
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O profesor avisará en conserxería do incidente. Conserxería avisará ao profesorado de garda 
de pasillo que será o encargado de acompañar ao alumno ao espazo de illamento e permanecer 
con el, Será informado tamén o equipo COVID 
  

 

 XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 
VULNERABILIDADE  

Os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 
condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma 
rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a 
existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe 
sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no 
Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á 
exposición ao SARS-CoV-2. 

O traballador deberá cubrir o ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A 
DETERMINACIÓN DE PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE das instruccións de 
31/09/2020 para a súa consideración como persoa sensible 

 MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO  

Establécense 3 entradas e saídas diferencias para as familias profesionais sinalizadas con cores 
nas horas pico (8:30, 15:00, 16:00 e 18:15): 

 Entrada principal para ELI-ELO, SSC (sinalización cor verde) 

 Entrada polo portal de automoción para TMV, IM e EA; (sinalización cor vermello) 

 Entrada pola porta de emerxencia cercana a cafetería FM e Carpintería con circulación 
hacia a cafetería e polo exterior do centro. (sinalización cor amarelo) 

No resto das horas a entrada será a principal. 

Os desprazamentos de todas as persoas reduciránse na medida do posible e se respectarán as 
indicacións de circulación nos pasillos, que será sempre pola man dereita e estarán diferenciadas 
por cores según familia profesional. Estableceranse gardas de pasillos para verificar o 
cumprimento das normas e as circulacións. 

O alumnado ocupará sempre o mesmo posto na aula o taller sen rotacións. Cando se utilice 
material común o usuario deseinfectará as mans e o posto de traballo. Estanse a modificar os 
espazos para garantir a distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros e cando non sexa posible 
estableceranse outros sistemas de protección nos aulas e talleres. Asemade estanse a elaborar 
croquis de todos os espazos coa disposición das mesas ou postos que estarán dispoñibles na 
páxina web e nas entradas das aulas. 

Ventilaranse todos os espazos segundo se indicou no punto 3 e limparanse segundo as frecuncias 
establecidas e cubriranse os checklist. 
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Xa están instalados dispensadores de hidroxel en todos os espazos do centro, papel desechable 
nos aseos e as papeleiras con tapa e pedal están encargadas. 

Colocaranse infografías e cartelería en todo o recinto escolar coas medidas de seguridade, uso de 
mascarilla, distancias de seguridade… 

Está prohibida a entrada ao centro de xente allea ao mesmo en ningún momento, agas citas 
previas, proveedores, formadores o outras citas do persoal docente ou non docente. 

O servizo de fotocopias en conserxería só está operativo dende “pen drives” (non papeis). 

8.1. Profesorado nas gardas de pasillo: 

O profesorado de garda, ainda que en xeral todo o persoal docente en calquera momento, 
será o encargado de velar polo cumprimento destas medidas nas estancias comúns do 
centro ( hall de entrada, pasillos, aseos, entradas e saídas ao mesmo ….): 

 Que non se formen aglomeracións nos espazos interiores e nas entradas e saídas. 
 Que o alumnado manteña a distancia de seguridade nas esperas ,nos cambios de 

clase, etc 
 Que se respetan os aforos nos aseos do centro.  
 Que non se fai un uso incorrecto da mascarilla.  
 Será tamén o encargado de acompañar a calquera persoa que precise ir a o espazo 

de illamento. 
 
MEDIDAS NAS AULAS ORDINARIAS. 

O alumnado ocupará sempre o mesmo posto na aula o taller sen rotacións e manteráse o 

distanciamento de 1,5 m entre persoas en todo momento. Nos planos achegados figuran os  

sitios habilitados na aula para cada alumno e o docente. Non está permitido o cambio de 

configuración da aula salvo consenso e comunicación previa ao equipo COVID. 

Cando se utilice material común o usuario deseinfectará as mans e o posto de traballo 

( teclado, mesa, silla...) antes e despois do uso. 

Para os teclados de ordenadores utilizarase un pano desbotable con disolucion desinfectacte 

diluida no citado pano. 

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles, o 

alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as 

compañeiros/as e accederá ao mesmo en ringleiras. 

Nas perchas ou taquillas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible. 

Se nun aula ou espazo educativo cambiase o grupo no medio da mesma xornada , agardarase 

(sen formar aglomeracións ) a que saia por completo o grupo que estaba e logo entrarase en 

ringleira  mantendo a distancia de seguridade e procedendo á limpeza do posto como se indicou 

arriba. 
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 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E 
TALLERES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  

O alumnado ocupará sempre o mesmo posto na aula o taller sen rotacións. Cando se utilice 
material común o usuario deseinfectará as mans e o posto de traballo ou ferramentas antes e 
despois do uso. 

Estanse a modificar os espazos para garantir a distancia interpersonal de polo menos 1,5 metros 
e cando non sexa posible estableceranse outros sistemas de protección nos aulas e talleres. 
Asemade estanse a elaborar croquis de todos os espazos coa disposición das mesas ou postos 
que estarán dispoñibles na páxina web e nas entradas das aulas. Nos planos achegados figuran 
os  sitios habilitados na aula para cada alumno e o docente. Non está permitido o cambio de 
configuración da aula salvo consenso e comunicación previa ao equipo COVID. 

Este protocolo darase a coñecer aos departamentos para que se poidan incluir as necesidades 
específicas de cada familia profesional, como: 

 rotacións nas prácticas en grupos que permitan a distancia 

 uso de proxectores para mostrar a práctica sen aglomeracións 

 Uso de máscara e pantalla simultaneamente cando as distancias non se poidan 
manter ou o traballo o requira 

 etc. 

Cando haxa que coller ferramentas ou materiais almacenados nun lugar común, ou para o uso 
das taquillas o profesorado garantizará que se colle ordeadamente en ringleiras respectando as 
normas de seguridade (ou ben no caso das taquillas asignaranse separadas para os alumnos que 
as usen simultaneamente a criterio dos docentes).  

            

 MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS 
ESPAZOS  

O salón de actos: Limítase o uso do salón de actos que necesitará unha autorización previa do 
equipo COVID. A separación entre asistentes será de 1, 5 metros, entrarase pola porta de entrada 
dianteira e sairase pola traseira e desinfectarase tras o seu uso. 

A biblioteca: poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo e sinalaranse os postos operativos. O 
alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala e o posto utilizado tras o 
uso. Os prestamos deberán permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo catro 
horas antes de volver aos andeis 

Aseos: O uso dos mesmos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu 
aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. Durante os recreos e nas 
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entradas e saídas do centro haberá profesorado de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo 
que se cumpre a distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

A cafetería :Establecerase una ringleira de circulación para coller a consumición e marchar e 
poderanse usar os postos habilitados dentro do recinto para sentarse ate completar o aforo non 
podendo quedar de pé.  

Sinalizaranse nas entradas os aforos máximos de: baños, biblioteca, salón de actos, sala de 
profesores e sala de reunións. 

 MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

Estableceranse por familias profesionais en quendas de recreos para evitar aglomeracións na 
mañá. As circulacións hacia a cafetería ou o exterior serán as normais (anteriores a pandemia 
pola man dereita) 

 A primeira quenda terá os recreos de 9:40 a 9:55 e 12:00 a 12:15 para as familias de 
MAD e ELI-ELO 

 A segunda quenda terá os recreos de 10:05 a 10:20 e 12:25 a 12:40 para as familias 
de SSC, TMV. 

 A terceira quenda terá os recreos de 10:30 a 10:45 e 12:45 a 13:00 para as familias 
de FM, EA e IM 

Cada familia ten a sua quenda e non pode ir noutra. 

Está prohibido a permanecia na entrada do centro e tamén fumar na mesma. 

Pola tarde en principio manteñense os horarios habituais de uso da cafetería. 

Está prohibida a entrada ao centro de xente allea ao mesmo en ningún momento, agas citas 
previas, proveedores, formadores o outras citas do persoal docente ou non docente. 

 MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS para a 
realización de eventos. 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro. 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a 
comunicación por teléfono ou videochamada. 

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. No caso 
de ter que realizarse cumpriranse estritamente asi medidas de prevención (usos obrigatorio 
de máscara) e aforos (50 por cento da capacidade) sempre que se permita manter a distancia 
de seguridade de 1,5 metros entre persoas 
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  MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO  

Non procede 

  MEDIDAS DE USO DE COMEDOR  

Non procede 

  NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE  

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades 
de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

O alumnado que por prescripción médica non poda usar máscara mantendrá unha distancia de 
2 metros ou maior de seguridade e usará pantalla o viseira. 

  PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO  

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto por panos 
desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará 
en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do 
profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de 
limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo. 

O profesorado responsabilizarase do cumprimento das normas e hixiene por parte do seu 
alumnado. 

As reunións de profesores garantizarán o distanciamento ou realizaranse de xeito telemático 

 MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E 
PEDAGÓXICO 

23.1. PLAN DE FORMACION DO PROFESORADO NA 
PREVENCIÓN FRONTE  A COVID19. 
Realizárase  no mes de Setembro unha sesión informativa da presentación deste Plan  para 
todo o profesorado que  incluirá e reforzará  os puntos mais importantes en materia de 
prevención fronte ao coronavirus Sars-Cov-2 

23.2. PLAN DE FORMACION DO ALUMNADO NA PREVENCIÓN 
FRONTE  A COVID19 
 
 As  actividades previstas para intensificar a información na prevención fronte ao Covid 
para o alumnado son as seguintes: 

- Información na primeira sesión de acollida por parte do director do centro nos 
días previstos para cada grupo. 
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- Información contida no apartado específico das guías de acollemento 
entregadas ao alumno polos titores no primeiro dia de clase. O profesor titor fará 
énfase  neste apartado da guía reforzando e aclarando os puntos importantes . 

 

23.3. DIFUSION DAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN E PREVENCIÓN 
Empregaranse todas as canles de comunicación xa descritas ao longo deste Plan con familias, 
alumnado e persoal do centro, para a difusión de toda a información de relevancia con 
respecto á Covid, en especial a todas aquelas enviadas polas Consellerías de Educación e de 
Sanidade. 
No centro disporase de Cartelería  que recorden a importancia de manter e respectar a 
distancia de seguridade, sintomatoloxía da Covid 19 e medidas de hixiene social e 
individual. 

En función da dispoñibilidade do persoal do centro de referencia ,intentarase organizar unha 
charla formativa como Actividade Complementaria Á formación para todo o alumnado nos 
meses iniciais do curso.  

 

23.4. COORDINACIÓN E XESTIÓN DAS AULAS VIRTUAIS  E 
FORMACIÓN EN FERRAMENTAS DIXITAIS. 

Xestión das Aulas Virtuais :  
Atendendo ás directrices que marca a Instrución de 31 de agosto: 
 

 Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos 
grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que se 
matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase 
a aula de informática do centro para estas tarefas. (29.5 da Instrución do 31 /08/2020). 

 A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que estar 
plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É 
recomendable que os/as do alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos cursos 
e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase tamén un usuario na aula 
virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a todos os cursos virtuais 
e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave. (29.7 de la Instrución do 31 
/08/2020) 

 Os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de 
conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de 
ensino a distancia, e o notificarán ao equipo directivo. (29.8 da Instrución do 31 
/08/2020) (segundo un modelo que se facilitará) 

A tal efecto convocarase una sesión formativa obrigatoria para todo o profesorado. 

As persoas designadas para este apoio na implantación e manexo das Ferramentas dixitais 
son : 
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 -Carlos Casal Pita : Coordinador TIC do CIFP Ferrolterra 
- Adolfo Figueroa 
- Antonio González 

Durante os primeiros dias, todo o profesorado fará simulacros de uso de ferramentas 
dixitais e rexistrarán todos os incidentes e listaxes de alumnado con posibles 
desconexións. 

 Simulacro de uso de impartir unha clase a través de Cisco Webex (con xeración de 
listaxe de asistentes) (establecendo previamente unhas normas de uso, de non 
grabación, difusión…) 

 Simulacro de tarefas pola aula virtual 

Formación en Ferramentas dixitais: O coordinador de formación do profesorado, 
Santiago Otero , será o encargado de informar ao profesorado dos cursos  e outras 
actividades  formativas dispoñibles  nesta materia. 

Ao inicio de curso hai ofertadas dúas actividades de 10 horas, desenvolvidas en liña, e 
organizadas polo Centro de Fomación e Recursos de Ferrol, que permitirán afrontar con 
máis soltura se cabe un posible ensino a distancia: 

- Curso incial de formación en ferramentas dixitais. 
- Curso avanzado de formación en ferramentas dixitais. 

 

23.5. DIFUSION DO PLAN 
Unha vez rematado e aprobado este “Plan de adaptación á situación COVID-19” pola 
dirección do CIFP FERROLTERRA, será publicado na páxina web e posto a disposición 
de toda a comunidade educativa así como das autoridades sanitarias e informado ao 
consello social e remitido á Inspección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no 
cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades 
do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a 
concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do 
cumprimento das normas 
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ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO  COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar síntomas clínicos de 

sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar  calquera destes síntomas solicite consulta no seu 

centro de saúde. 
 
 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NON 

 
 
 
 

Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

 
 
 
 
 
 
 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

 
Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 

 
 
 

 
SI NON 

 
 
 
 

CONVIVIU nas últimas 
2 semanas? 

 
cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

 
cunha persoa en illamento por 
sospeita de infección pola COVID- 
19? 
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MODELO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
 

D./Dª 

número 

 
 
 
 
 

, do centro educativo 

_, con DNI 

 como    pai/nai/titor     legal    do    alumno/a 

matriculado       no       curso 

_

 

 
 
 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a a Enquisa de Autoavaliación 

clínica do COVID e que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento 

preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 
 

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

seu pediatra e con algunha das persoas  membros  do equipo COVID  do centro 

educativo. 
 

 
- 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 centro.  
 
 
 
 

En ________________________, a ___ de _____________ de 2020 
 
 
 
ASINADO ________________________________________________ 


