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1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN BÁSICA 
 
 
 
1.1 DATOS DO CENTRO 
 

 

 

 
 
 
1.2 MEMBROS DO EQUIPO COVID 
 
 

Teléfono de contacto          886120740 

Membro 1 Rubén Otero Caneda Cargo Director 

Suplente: Begoña Delso Sanz Vicedirectora 
 
 
 
 
 
 
Tarefas asignadas 

 
• Nomear aos membros e suplentes do equipo covid 
• Comunicar as incidencias ás administración sanitarias e educativas 
• Interlocución co centro de saúde de referencia 
• Coordinación aos membros do equipo covid 
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario. 
• Comunicación de casos a través da aplicación EduCovid 
• Coordinar as acción educativas e sanitarias que se van levar a cabo no 

centro e informar aos distintos sectores da comunidade educativa das 
actuacións establecidas neste protocolo de actuación 

• Velar polo cumprimento do protocolo  
• Elaborar e adaptar xunto cos demais membros do  equipo covid un 

“Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020 - 2021” 
 

Código Denominación 
36013448 CIFP MANUEL ANTONIO 

Enderezo C.P. 

                           AVENIDA DE MADRID S/N 36214 

Localidade Concello Provincia 

     VIGO VIGO PONTEVEDRA 

Teléfonos                            Correo electrónico 

886120749 / 886120750 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal 

Páxina web 

                             http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpmanuelantonio 
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Teléfono de contacto          886120777 

Membro 2 Rocío Martínez Fuentes Cargo Xefa Dpto. Orientación 

Suplente: Joaquín Matés Pandavenes Xefe de Estudos 
 
 
Tarefas asignadas 

 
• Comunicar a Xefatura de Estudos as inasistencias diarias do alumnado 

e profesorado derivadas do Covid 
• Organizar xunto con Xefatura de Estudos as ausencias do profesorado 
• Informar ao alumnado con NEE sobre os protocolos sanitarios 
• Dispoñer e actualizar as listaxes de alumnado e profesorado 
• Velar polo cumprimento do protocol 
• Elaborar e adaptar xunto cos demais membros do  equipo covid un 

“Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020 - 2021” 
 

 
 
 

Teléfono de contacto          886120738 

Membro 3 Almudena Luque Arbones Cargo Coord. Innovación e formación 

Suplente: Jorge Táboas Muras Secretario 
 
 
Tarefas asignadas 

 
• Xestionar a adquisición de material de protección necesario 
• Xestionar o inventario de material covid 
• Supervisar a reposición de material hixienico-sanitario nas aulas, 

talleres, aseos e espazos comúns do centro 
• Informar sobre os protocolos e a normativa Covid ao alumnado e 

personal docente e non docente 
• Velar polo cumprimento do protocolo  
• Elaborar e adaptar xunto cos demais membros do  equipo covid un 

“Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020 - 2021” 
 

 
 
 
1.3 CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 
 
 

Centro CENTRO DE SAÚDE DE BEMBRIVE Teléfono 986 424 636 
Contacto JULIA BÓVEDA 
Enderezo ESTRADA DE BEMBRIVE, Nº 259; 36214-VIGO 
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1.4 ESPAZO DE ILLAMENTO 
 
 

 No centro establécese un espazo de illamento  no caso de detectar persoas con síntomas 
compatibles coa Covid-19. Os aseos de profesorado situados na zona do hall do Dpto. de 
Química, deste xeito disponemos de un espazo para homes e un espazo para mulleres. Estes 
espazos estarán sinalizados como “Espazo de illamento Covid-19” e terán uso exclusivo para 
esta función.  

 Nestes espazos contaremos con solución hidroalcohólica, papeleira de pedal, panos 
desbotables, máscaras, luvas e pantallas protectoras. 

 

1.5 NÚMERO DE ALUMNADO POR CICLO E QUENDA 
 

 

FP 

NÚMERO DE ALUMNADO POR CICLO, QUENDA E MODALIDADE - CURSO 2021/22 

CICLO FORMATIVO CÓDIGO RÉXIME MODALIDADE QUENDA PLAZAS 

 

 

 

 

HOSTALERÍA 

E TURISMO  

 

 

 

 

 

CS Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos. 1º e 2º  CSHOT02 Ordinario  Presencial  Diurno  60 

ZS Axencias de Viaxes e Xestión de Eventos(3 Módulos) ZSHOT02 Adultos  Distancia  Vespertino  50 

CM Cociña e gastronomía (A). 1º e 2º cursos CMHOT01 Ordinario  Presencial  Diurno  44 

CM Cociña e gastronomía (B). 1º e 2º cursos CMHOT01 Ordinario  Presencial  Vespertino  44 

ZM Cociña e gastronomía. 1º e 2º Itinerarios ZMHOT01 Adultos  Presencial  Vespertino  50 

ZS Dirección de Cociña  1º itinerario ZSHOT04 Adultos Distancia Vespertino 75 

CS Dirección de cociña. 1º e 2º cursos CSHOT04 Ordinario  Presencial  Diurno  44 

CS Dirección de servizos de restauración. 1º e 2º cursos CSHOT05 Ordinario  Presencial  Diurno  25 

CS Guía, información e asistencias turísticas. 1º e 2º CSHOT03 Ordinario  Presencial Diurno  60 

ZS Guía, información e asistencias turísticas. Completo ZSHOT03 Adultos  Distancia  Vespertino  50 

CM Servizos en restauración. 1º e 2º cursos CMHOT02 Ordinario  Presencial  Diurno  40 

ZM Servizos en restauración 1º Itinerario ZMHOT02 Adultos  Presencial  Vespertino  10 

CS Xestión de aloxamentos turísticos. 1º e 2º cursos CSHOT01 Ordinario  Presencial  Vespertino  60 

ZM Comercialización de Produtos Alimentarios MCOM02 Adultos Dual Diurno 12 

Curso de especialización CM Panadaría e Bolaría 

artesanais 

MHOT50 Ordinario C. Esp Vespertino 15 
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FP Básica Cociña e Restauración. 1º e 2º cursos CBHOT01 Ordinario Presencial Diurno 35 

INDUSTRIAS 

ALIMENTARIA 

CM Panadería, Repostaría e confitería (A). 1º e 2º curso CMINA01 Ordinario  Presencial  Diurno  44 

CM Panadería, Repostaría e confitería (B). 1º e 2º curso CMINA01 Ordinario  Presencial  Vespertino  44 

Elaboración de productos alimentarios 1º itinerario ZMINA03 Adultos Dual Diurno 12 

Elaboración de productos alimentarios 2º itinerario ZMINA03 Adultos Dual Vespertino 9 

QUÍMICA 

CM Operacións de Laboratorio  1º e 2º cursos CMQUI02 Ordinario  Presencial  Diurno  44 

CS Laboratorio de análise e control de calidade. 1º e 2º  CSQUI01 Ordinario  Presencial  Diurno  44 

ZSLaboratorio de análise e control de calidade.Completo ZSQUI01 Adultos  Presencial  Vespertino  60 

CS Química e Saúde Ambiental 1º e 2º CS18002 Ordinario  Presencial  Vespertino 45 

CS Química industrial. 1º e 2º cursos CSQUI02 Ordinario Presencial Diurno 44 

ZS Fabricación Produtos Farmacéuticos, biotecnolóxicos 

e afíns. 1º Itinerario 

SQUI03 Adultos Dual Diurno 16 

ZS Fabricación Produtos Farmacéuticos, biotecnolóxicos 

e afíns. 2º Itinerario 

SQUI03 Adultos Dual Vespertino 12 

SANIDADE 

CS Anatomia patolóxica e citodiagnóstico 1º e 2º cursos CSSAN06 Ordinario Presencial Diurno 44 

ZS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico (4º módulos) ZSSAN06 Adultos Presencial Vespertino 22 

ZS Audioloxía protésica. Completo ZSSAN01 Adultos  Presencial  Vespertino  30 

CS Laboratorio clínico e biomédico. 1º e 2º cursos  CSSAN05 Ordinario Presencial Diurno 44 

ZS Laboratorio clínico e biomédico. Completo ZSSAN05 Adultos  Presencial  Vespertino  44 

CS Próteses dental. 1º e 2º cursos CSSAN02 Ordinario Presencial Diurno 44 

CS Hixiene Bucodental 1º e 2º cursos CSSAN09 Ordinario  Presencial  Diurno  44 

ZS Hixiene Bucodental CSSAN09 Adultos  Presencial  Vespertino 22 

TÉXTI 

CM Confección e moda. 1º e 2º cursos CMTCP01 Ordinario  Presencial  Diurno  44 

ZM Confección e Moda (1º e 2º) Itinerario MTCP01 Adultos  Presencial Vespertino        30 

CS Patronaxe e moda. 1º e 2º cursos CSTCP01 Ordinario  Presencial  Vespertino  44 

FP Básica Tapizaría e cortinaxe. 1º e 2º cursos CBTCP02 Ordinario Presencial Diurno       35 
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1.6 CADRO DE PERSOAL 
 

Persoal Docente 131 
Persoal non Docente                                                      14 
Outro Persoal                                                       20 

 

1.7 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 incidencia e ausencias. 
Contará cos teléfonos de contacto do co centro 886120749 / 886120750, e a coa conta de correo 
corporativa do centro cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal
 

1.8 REXISTRO DE AUSENCIAS DE PERSOAL E DE ALUMNADO 

Centralizarase na conserxaría do centro e recollerase as incidencias do profesorado e alumnado e 
comunicarase a Xefatura de estudos e aos membros do equipo Covid do centro. Levarase un 
rexistro de alumnado e outro de profesorado. 

PERSOAL DOCENTE 

A xefatura de estudos encargarase do rexistro de faltas do persoal docente co sistema habitual 
establecido no centro. 

PERSOAL NON DOCENTE 

A secretaria do centro encargarase do rexistro de faltas do persoal non docente co sistema 
habitual establecido no centro.
ALUMNADO 

 Cada titor/a rexistrará no XADE as ausencias do alumnado
 As faltas por sintomatoloxía compatible quedarán eximidas de xustificación. Para os efectos 

do protocolo do número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias 
comunicadas derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre 
xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación.

 No caso de que un alumno/a amose sintomatoloxía e teña que abandonar o centro 
comunicarase a un membro do equipo Covid e quedará constancia no rexistro da 
Conserxaría.
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1.9 COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS DE ALUMNADO E PROFESORADO 

O procedemento de comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas 
realizarase a través da aplicación informática EduCovid. 

 O coordinador do equipo Covid será o encargado de poñer en coñecemento das autoridades 
sanitarias e educativas as incidencias a través da canle informática “EduCovid”. 

 Na súa ausencia será responsabilidade dos outros membros do equipo Covid.  
 O procedemento realizarase do seguinte xeito:  

 
• Chamada telefónica á familia do afectado/a 
• Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia 
• Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade 
• Carga de datos na aplicación “EduCovid” 

 

2. MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

2.1 ORGANIZACIÓN XERAL DO ALUMNADO EN AULAS 

 Cada grupo terá a súa aula de referencia. 
 Dentro da aula os postos manterán unha distancia de 1,5 metros medidos dende o centro da 

cadeira. Se fose preciso retirarase o mobiliario que limite o espazo disponible. 
 Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 
 Cando o tamaño da aula non permita a distancia entre postos buscaranse espazos 

alternativos onde sexa posible gardar a distancia de 1,5 metros. 
 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPAZOS ALTERNATIVOS 

O centro dispón de cinco espazos alternativos ás aulas, que están habilitados e a disposición dos 
departamentos para a impartición de clases: 

 Aula Hexagonal: 22/24 postos 
 Salón de actos: 24/30 postos 
 Sala de conferencias da Biblioteca: 22/24 postos 
 Espazo central Viveiro de Empresas: 10 postos 

 

2.3 TITORÍAS COAS FAMILIAS 

Evitaranse as titorías presenciais. A comunicación dos titores e titoras coas familias terán lugar 
preferentemente por vía telefónica,a través de videoconferencia, por correo electrónico, ou 
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empregando a aplicación Abalar movil. No caso de comunicación telefónica o videoconferencia, as 
familias pedirán cita previa.  

Se é necesaria unha reunión presencial, respectaranse todas as medidas de prevención e hixiene, 
como máscara e utilización de xel hidroalcohólico para a hixiene de mans. Existe un espazo para 
as titorias que será debidamente desinfectada tras a reunión. 

 

 

2.4 CANLES DE INFORMACIÓN DO CENTRO 

As canles de información e comunicación coa comunidade educativa, realizaranse 
preferentemente a través da web do centro, onde estará disponible toda a información de 
relevancia a nivel xeral. 

Como sistema de comunicación dixital empregaremos Abalarmóbil, é moi importante que todas 
as familias e alumnado descarguen a aplicación. 
 
Para as familias que non poidan ter a aplicación, empregarase unha vía alternativa, que será o 
correo electrónico ou, en último lugar, a chamada telefónica. 
 

2.5 USO DA MÁSCARA NO CENTRO 

O uso da máscara será obrigatorio con independencia do mantemento da distancia 
interpersonal. 
A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo facultativo do alumno/a ou da 
persoa obrigada. 

O alumnado, o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras 
durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra 
coa distancia de seguridade. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de 
recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario. 

 
2.6 INFORMACIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA 

O centro informará a todos os membros da comunidade educativa sobre as medidas de 
prevención e de protección que se deben empregar, destacando o correcto uso da máscara. 
Estas indicacións, así como o protocolo do centro, difundiranse a través da web do centro, e 
darase publicidade a través das pantallas de información do centro e a través das redes sociais, 
para concienciar da importancia das medidas de prevención. Para dar a coñecelo, enviarase ao 
alumnado e ás familias una ligazón mediante Abalarmóbil. 
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3. MEDIDAS DE LIMPEZA 
 

3.1 ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE 

PERSOAL DE LIMPEZA DE MAÑAN 

 Realizarase una limpeza xeral das instalacións, aulas, talleres e zonas común antes da chegada do 
alumnado. 

 Limpeza/desinfección dos baños duas veces ao longo da mañan, a primeira antes da chegada do 
alumnado e outra despois do recreo 

 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 

 Durante a xornada de mañan unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 
superficies de uso frecuente  

 
PERSOAL DE LIMPEZA DE TARDE 

 Realizarase una limpeza xeral das instalacións, aulas, talleres e zonas común antes da chegada do 
alumnado. 

 Limpeza/desinfección dos baños duas veces ao longo da tarde, a primeira antes da chegada do 
alumnado e outra despois do recreo 

 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 

 Durante a xornada de tarde unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de superficies 
de uso frecuente  
 

3.2 DISTRIBUCIÓN HORARIO DO PERSOAL DE LIMPEZA 

O equipo de limpeza está formado por 14 persoas que realizan as tarefas de limpeza no CIFP Manuel 
Antonio e no Centro Residencial Docente, nunha porcentaxe do 50% para cada centro. O horario é na 
quenda de mañan, de 07:00 a 14:00 h e en quenda de tarde de 14:00 a 21:00 h. 

3.3 MATERIAL E PROTECCIÓN PARA AS TAREFAS DE LIMPEZA 

 Todo o persoal de limpeza empregará luvas e máscara. 
 Cada unha terá o seu propio equipamento cos utensilios básicos. 
 Empregaranse distintivos móbiles para indicar a presenza de persoal de limpeza na dependencia 

que estea a ser desinfectada, debendo esperar a que estea o labor feito antes de ser posible o seu 
novo uso. 
 



 

12 

 
 

3.4 CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DE ASEOS 

O sistema de supervisión da limpeza do centro, realizase mediante o control a través de checklist, por 
parte da empresa concesionaria e por parte da dirección do centro. Polo que a limpeza dos aseos pode 
comprobarse diariamente nas listas que existen detrás das portas de cada aseo. 
 
3.5 MODELO DE CHECKLIST PARA AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 

 En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas, que estará 
no taboleiro de clase 

 A primeira ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada polo 
persoal de limpeza 

 Ao longo do día, antes de cada cambio de clase o delegado ou persoa responsable do grupo deberá 
facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. 

 

3.6 DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), 
para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras). 
O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral. 
 

4. MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 

4.1 REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO 

A secretaría do centro será a responsable de inventariar todo o material de protección que dispón o 
centro. Crearase un apartado específico dentro do inventario denominado “material covid- 19” . 
O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e contabilización dos custos 
deste material sexan individualizables respecto das restantes subministracións do centro, co obxecto 
de coñecer con detalle os sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o COVID- 19 
e vixiar o consumo axeitado do mesmo. 
Un membro do equipo Covid, colaborará co secretario nas tarefas de rexistro e inventariado deste 
material. 
 
4.2 DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN 

Unha vez recibida a dotación inicial por parte da consellería, o centro garantirá a existencia de máscaras 
suficientes como para as posibles continxencias que poidan xurdir. O aprovisionamento de máscaras 
para o profesorado e resto de persoal non docente será individual, e poderá facerse uso das existentes 
no centro. 
En canto ao xel hidroalcohólico, dende o centro valorarase a empresa que presente a mellor oferta co 
obxeto de ter dispoñibilidade constante deste produto..  
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4.3 PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA SÚA REPOSICIÓN 

Cada aula contará cunha dotación de xel hidroalcohólico e os seu dispensador, panos desbotables, 
materiais de limpeza e desinfección. A reposición farase a medida que sexa necesario. 
Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do centro do 
material enviado pola consellería. A secretaria do centro levará un rexistro de todo o material 
entregado. 
Corresponde ao equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro distribuír ou organizar a 
distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar os consumos e 
gastos producidos. 
 

5. XESTIÓN DOS GROMOS 
 

5.1 MEDIDAS XERAIS 

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outro persoal que teñan síntomas compatibles 
con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID- 19, ou en 
período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou 
diagnosticada de COVID-19. 
 
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de actuación previsto 
con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, 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. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 
ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas 
de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe 
abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de 
saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 
 
No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro educativo tanto sexa 
do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-
19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. 
Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do 
centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) 
quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a 
consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu 
domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 
 
O alumnado ou as suas familias con sospeita de contaxio, deberán solicitar unha consulta telefónica co 
seu médico para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita  



 

14 

 
para as ese mesmo día, acudirá ao PAC, previa chamada telefónica, para a valoración polo médico de 
atención primaria. Antes de acudir ao PAC, daranlle as indicacións oportunas para o desprazamento e 
acceso á instalación. 
 
Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura Territorial 
de Sanidade, sendo posible que o centro teña que estar illado nunha parte (aula ou grupo de aulas) 
mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contactos 
identificados en cada abrocho. 
 
A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou varias 
aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade cos seguintes 
supostos: 

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da 
totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo. 

 
• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase 

acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o 
caso, da totalidade do centro educativo. 

 

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración obrigatoria 
que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo menos 10 días 
no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a 
consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente 
protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade 
sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR2 para os supostos de consideración de 
vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 
 
Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase un proceso de 
reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. 
 
As fases establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto 
a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluídos en cada fase. O modelo a aplicar 
correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. 
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O modelo proposto establece catro fases: 

 
     Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana. Nesta 
primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as  
 
 
actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas. 
o Realizar tarefas de desinfección profundas no centro. 
o Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se estimen 

oportunas. 
o Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases. 

 
    Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

Formación de pequenos grupos (30%) de modo alterno para que todos acudan ao centro nesa 
semana. 

o Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización 
de máscara e de hixiene de mans. 

o Combinar o ensino presencial e a distancia. 
o Revisar as actividades realizadas no período de ensino telemático. 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 
    Formación de pequenos grupos (50%) en días alternos. 
 Comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo 
 Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en práctica os contidos expostos na 

aula virtual, 

  Fase 4 (Fase de reactivación) 
Asistirá o (100%) no horario habitual. 
o Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases. 
o Comprobar o grao de adquisición do traballado. 
o Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período. 
o Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego da aula virtual para as 

tarefas e para complementar as aprendizaxes na casa. 
 

5.2 RESPONSABLES DAS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E 
EDUCATIVAS 

O responsable de realizar as comunicacións será a persoa que exerza a dirección do centro, e na súa 
ausencia, outro membro do equipo Covid ou os membros suplentes. 
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6. XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE 
VULNERABILIDADE 

 

6.1 PETICIÓN DE SOLICITUDES 

 A persoa interesada presenta a súa solicitude ante a dirección do centro (anexo 
III). Esta documentaciónpoderá entregarse de xeito presencial ou enviándoa ao 
correo do cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal 

 A dirección do centro educativo emitirá un informe (anexo IV) 
 A dirección do centro remitirá cada día unha relación das peticións de valoración 

da sensibilidade do/a traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á 
Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación. 

 A inspección médica determinará as medias a adoptar: no caso de que se precise 
unha adaptación do posto de traballo seguiranse as recomendacións establecidas 
no informe. 

 Se procede, tramitarase a solicitude de persoal substituto na aplicación persoal 
centros reflectindo no apartado observacións a casuística. 

  

7. MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 

7.1 ENTRADAS E SAÍDAS 

O centro abre as 08:00 h polo persoal de conserxería, ás 08:30 h o alumnado poderá 
acceder ás aulas teóricas que terán as portas abertas, ás 08:40 comezan as clases. A 
saída será para a maioría dos grupos ás 15:00 h. e realizarán a saída de xeito ordenado. 

Nos cambios de clase o alumnado antes de acceder á outra aula, agardará a que saian 
os alumnos, e procederá a desinfectarse as máns e á desinfección do seu espazo. 

Pola tarde o comezo de clases é ás 15:20 h, para o réxime ordinario é ás 16:20 h para o 
Réxime de adultos ás saídas serán ás 21:40 para a mayoría dos grupos. 

7.2 PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA E CIRCULACIÓN NO CENTRO 

As portas principais de acceso ao centro teñen accesos  separados de entrada e saída. 
Nas zonas de acceso aos departamentos, aulas e talleres onde só hai una porta 
priorizarase primeiro a saida do alumnado. 

A circulación realizarase no sentido que está sinalizado o centro, tanto nas zonas 
común exteriores e interiores como nos corredores, respetando a distancia de 
seguridade. 
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7.3 CARTELERÍA E SINALECTICA 

 Para a colocación de cartelería relativa ao COVID reservaronse os espazos máis 
visibles para que primen por riba de calquera outra cartelería. 

 Nos accesos ao centro e corredores exteriores, colocaronse carteis relativos ás 
normas de distancia e obriga do uso daa máscara. 

 Nos acceso sinalanse os itinerarios de entrada e saída con frechas no chan á 
distancia de seguridade recomendada de modo que sirvan para regular os accesos 
ao centro e evitar aglomeracións. 

 Ao longo de todos os corredores colocaronse frechas direccionais coa distancia de 
seguridade recomendada. 

 Sinalaronse os puntos de espera na zona de administración e conserxaría 
 Na biblioteca e sala do profesorado estarán estableceranse os postos que se 

poidan empregar, así como no Salón de actos. 
 

7.4 FUNCIÓNS DO PROFESORADO DE GARDA 

 

1. Antes de iniciar a GARDA, con puntualidade o profesorado reunirase na SALA DE 
PROFESORADO para organizar a supervisión de todo o Centro, tanto os espazos 
interiores como o recinto escolar. Nese momento reflectirase, no LIBRO DE GARDAS, 
se hai alguna ausencia do profesorado de garda. 

2. Avisar, ao alumnado implicado, das ausencias previstas do profesorado; de ser o 
caso, detectar, canto antes, a ausencia de profesorado nalgunha aula. 

3. No caso de ausencia do profesorado na aula, o profesor de garda dará indicacións 
claras e concisas ao alumnado: 

 * Evitar as alteracións e ruídos no vestíbulo, corredores, aulas, biblioteca e baños . 

 * Recomendar ao alumnado que se achegue á biblioteca, sempre baixo supervisión   
dun profesor de garda. 

 * Realizar en silencio na aula as tarefas pendentes. 

4. Colaborar e apoiar ao profesorado de aula que durante esa hora de garda poida 
necesitar a súa axuda, recomendando previa coordinación ante actuacións programadas. 

5. O profesorado de garda, despois de percorrer as instalacións do centro, deberá estar 
LOCALIZABLE NA SALA DE PROFESORADO. 
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6. Vixilancia e control dos alumnos durante os períodos de lecer. Durante os recreos, tanto en 
diúrno como en vespertino, o profesorado de garda encargarase de: 

* Supervisar corredores e aulas cando se detecten alteracións e ruídos. 

* Velar para que se cumpran as Normas Básicas de Convivencia, subliñando o respecto de 
tódolos membros da comunidade educativa e a prohibición de consumo de tabaco dentro do 
recinto escolar. 

* Vixiar os espazos exteriores, de forma que se poida atender de inmediato calquera incidente 
que se produza no mesmo. 

7. No caso de accidente ou indisposición dun/ha alumno/a ou profesor/a, seguir o protocolo 
de actuación, para EMERXENCIA DE ACCIDENTE ESCOLAR, Organigrama do PLAN DE 
AUTOPROTECCIÓN (taboleiro sala profesores). 

8.  Observar as distancias de seguridade entre o alumnado e vixiar que non se produzan 
aglomeracións de alumnado nos corredores e zonas común do centro. 

 

8. MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS 
 

8.1 PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 
priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Cando a xuízo do titor/a 
sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección. 

Para eso o titor/ acordará una data e hora determinada, a reunión terá lugar na Aula 
de Titoría.  

Na comunicación coas familias utilizarase como mecanismo de comunicación xeral a 
páxina web do centro, e a aplicación Abalar. 

8.2 NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS 

Como norma xeral para este curso, non se realizarán eventos ou actividades con 
grande afluencia de alumnado e profesorado. No caso de ter que realizarse 
cumpriranse estritamente as medidas de prevención e aforos de cada espazo, sempre 
que se permita manter a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas. No caso 
de realización de actividades no Salón de actos o aforo é de 90 persoas. 
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9. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 

9.1 PREVISIÓNS QUE SEXAN PRECISAS NOUTROS ESPAZOS DO CENTRO 

Tendo en conta a diversidade de espazos existentes no centro, requirese que en todo 
momento o alumnado manteña a distancia de seguridade. 
 Salón de actos: o aforo limítase a 90 persoas, as entradas e saidas deberán 

realizarse en fila de un e mantendo as distancias. 
 Secretaría: a atención ao público sempre que o indique o persoal de secretaría, 

será por chamamento das persoas, ben a través de sistema de números ou de viva 
voz. Nos momentos de puca afluencia de público, agardarase na entrada interior 
de secretaría. 

 Conserxería: Para calquera consulta ou solicitude, deberase respetar a distancia de 
seguridade establecida no chan, para a atención co persoal de conserxería. 

 Cafetaría: Estableceranse as normas de utilización por parte da empresa 
concesionaria, que deberán estar dispostas na entrada. 

 Espazo Lecer: (zona de máquinas de vending) deberase respetar a distancia de 
seguridade, así como a atender as indicacións de uso das máquinas. 

 Espazo lector: (acceso á biblioteca) limitase o aforo co obxeto de cumplir coa 
separación de 1,5 m. 

 
 
9.2 REGULACIÓN DO CAMBIO DE AULA POLO ALUMNADO 

Na medida do posible, a norma xeral é que o alumnado realice os mínimos cambios de 
clase. 

Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de 
clase ata a chegada do profesor/a. 

Os cambios de clase ou taller, realizaranse do seguinte xeito: 

 Unha vez que soe o timbre o profesor/a, indicara a saida de clase 
 A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a distancia de seguridade 
 O alumnado drixirase á nova aula ou taller e agardarán a chegada do profesor/a 
 Se houbera outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o grupo 

anterior antes de entrar 
 Entrarase gardando a distancia evitando que se formen agrupacións de alumnado 

durante a espera, ventilarase a aula e o grupo entrante hixienizará pupitres ou 
mesas e cadeiras, e calquera outro material necesario como tegrados ou ratos de 
ordenador 
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9.3 NORMAS DE USO DA BIBLIOTECA 

Como norma xeral, redúcese o aforo da biblioteca ao 50%. Excepcionalmente, o 
equipo directivo poderá ampliar ou reducir o aforo sempre que se cumpran as 
condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. 

Este curso una das zonas de biblioteca, o espazo de conferencias, será empregado 
como aula para impartir docencia, polo que os suarios/as terá que ter en conta esto á 
hora da utilización da mesma. Informarase á entrada da biblioteca dos grupos que 
utilizarán a biblioteca do día e da hora. 

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala, o 
profesorado de garda, velará polo cumprimento das normas de hixiene e de 
seguridade para os usuarios da biblioteca.  

A persoa responsable da biblioteca, xunto coa dirección, establecerá un protocolo de 
acceso á biblioteca, que estará visible á entrada da mesma. 

O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que 
poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen 
os postos dispoñibles. 

Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado. 

O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o 
devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo catro horas 
antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes 
cando implique un uso compartido mentres dure a situación excepcional. 

Este curso una das zonas de biblioteca, o espazo de conferencias, será empregado 
como aula para impartir docencia, polo que os suarios/as terá que ter en conta esto á 
hora da utilización da mesma. Informarase á entrada da biblioteca dos grupos que 
utilizarán a biblioteca do día e da hora. 

9.4 UTILIZACIÓN DE ASEOS 

O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado 

unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á conserxería do centro. 

ASEOS DE ALUMNADO 

Como norma xeral, os aseos redúcense a un terzo da súa capacidade, esta información 
do aforo de cada aseo, estará visible na entrada dos mesmos. 



 
 

CIFP Manuel Antonio  
Avda. de Madrid s/n. 36214 Vigo- Pontevedra 

 Telf.: 886 120 749 / 886 120 750 
 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal 

CIFP Manuel Antonio 
Avd.Madrid , s/n 
CP: 36214 Vigo – Pontevedra 

 886120750  886120776 
cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es 
 

21 

No centro existen suficientes aseos en cada zona de aulas e talleres, para evitar o 
desprazamento de alumnado polo centro. 

ASEOS DE PROFESORADO 

Como norma xeral, os aseos redúcense a un terzo da súa capacidade, esta información 
do aforo de cada aseo, estará visible na entrada dos mesmos. 

Este curso redúcense os aseos existentes, xa que na zona do Hall de Química, vaise 
reconvertir os aseos (homes e mulleres) na “zona de illamento covid”. 

 

10.  MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 

10.1 HORARIOS DE RECREO 

Os horarios de recreo xerais do centro, son: 

 Diurno:         11:40-12:00 h 
 Vespertino: 18:20-18:40 h 

En base á organización horaria dos distintos departamentos, establecerase una franxa 
horaria na quenda de diurno, de 11:20 a 11:40 h. 

O alumnado preferentemente utilizará as zonas exteriores do centro e manterá a 
distancia de seguridade en todas as zonas. 

10.2 PROFESORADO DE GARDA NOS RECREOS 

O profesorado de garda, vixiará especialmente as normas de seguridade e indicará ao 
alumnado as zonas mais desconxestionadas do centro. O profesorado prestará 
especial atención nos accesos á cafetería, así como nas zonas habilitadas con máquinas 
de “vending”. Na conserxería estará disponible o horario de gardas do profesorado e 
dende xefatura de estudos reorganizarase as ausencias do profesorado. 
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11.  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DE LABORATORIOS E 
TALLERES 

 

11.1 PREVISIÓNS DE USO E ACCESO 

11.1.1 DEPARTAMENTO DE TÉXTIL, CONFECCIÓN E PEL 

- Medida de auto-protección: o alumnado e profesorado non acudirá ao centro se ten 
algún síntoma asociado coa covid-19 (tose, febre, dificultade para respirar, perda de 
olfacto e/ou do gusto, diarrea, dor de gorxa, dor muscular, dor de peito ou cansazo 
xeneralizado). Esta medida aplicarase ao longo de todo o curso académico. 

- En todo momento será obrigatorio o uso da máscara. 

- Recoméndase adicionalmente a lectura do Protocolo COVID da Xunta 
http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus 

- O desprazamento de grupos de estudantes polo centro é inevitable xa que os 
alumnos teñen clases en diferentes Talleres aos que teñen que acudir. Nos 
desprazamentos se seguirán as indicacións e os sentidos de circulación marcados no 
chan, e manterase en todo momento a distancia mínima de 1,5 m. entre persoas. 

- Os alumnos que acudan ao Laboratorio, Taller de Patronaxe e Taller de Tapizaría, 
accederán ao Centro educativo e dirixiranse cara estas aulas, seguindo as frechas do 
chan e respectando a distancia de seguridade entre eles. Se as aulas non están abertas 
esperarán no hall de conserxería mantendo a distancia de seguridade entre eles, ata 
que chegue o profesor/a. A saída se realizará polo mesmo pasillo, en silencio e 
respectando a distancia de seguridade. 

- Os alumnos que acudan ao Taller de Confección, entrarán pola porta principal do 
pavillón de Téxtil e dirixiranse ao Taller respectando a distancia de seguridade entre 
eles. Se o taller non está aberto esperarán fora do pavillón, mantendo a distancia de 
seguridade entre eles, ata que chegue o profesor/a. A saída se realizará pola mesma 
porta, en silencio e respectando a distancia de seguridade. 

- Os alumnos que acudan ao Taller de Corte, entrarán pola porta principal do pavillón 
de Téxtil e dirixiranse ao Taller respectando a distancia de seguridade entre eles. Se o 
taller non está aberto esperarán fóra do pavillón, mantendo a distancia de seguridade 
entre eles, ata que chegue o profesor/a. A saída se realizará pola mesma porta, en 
silencio e respectando a distancia de seguridade. 
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- Na entrada de cada aula atoparase un dispensador con hidroxel para as mans, un 
dispensador de papel acorde ao material proporcionado polo Centro educativo e un 
dispensador de solución desinfectante. O alumnado entrará na aula dun en nun, 
provisto do material de aula, unha máscara posta, outra dentro dun estoxo e un bote 
de solución hidro alcohólica, mantendo como mínimo un metro e medio de distancia 
entre eles. 

- En todos os casos, ao entrar nas aulas, desinfectarán as mans con solución hidro 
alcohólica, collerán papel suficiente e o humedecerán con solución desinfectante para 
limpar a mesa, a cadeira ou posto de traballo.  

- Os alumnos/as irán entrando nas aulas de forma ordenada ocupando primeiro os 
postos situados mais ao fondo. Para saír da aula, a orde de saída será comezando pola 
zona mais próxima á porta. Tentarase que os alumnos/as ocupen sempre o mesmo 
asento nas aulas ás que asistan. 

- Os pupitres, mesas ou postos de traballo estarán na disposición mais separada que 
permita o tamaño da aula. A distancia interpersoal mínima na ocupación das aulas e 
outros espazos será de 1,5 metros como mínimo. 

- Nas aulas asignadas ao Departamento Téxtil, non existe a posibilidade de habilitar 
diferente percorrido para entrada e saída posto que solo contan con unha porta de 
entrada. Os cambios de clase deben ser vixiados polos profesores implicados en cada 
caso. En primeiro lugar abandonarán a aula os/as alumnos/as que xa se atoparan 
dentro, con orde, e gardando unha distancia de 1,5 m. entre eles/as. Os/as alumnos/as 
que vaian entrar, agardarán nos pasillos ou corredores (zonas amplas, a ser posible) 
mantendo igualmente a distancia de seguridade e non entrarán na aula ata que o seu 
profesor non llo indique. Sempre que sexa posible, organizaranse as saídas e entradas 
das aulas e outros espazos de maneira escalonada. 

- Antes de saír da aula, desinfectarán o seu posto de traballo, mesa, cadeira, ... 

- Antes e despois de cada cambio de aula abriranse as fiestras durante, a lo menos, 15 
minutos e abriranse, polo menos, 5 minutos cada hora nas clases de máis dunha hora 
seguida. 

- O alumnado só poderá ir ao baño dun en nun. O aforo do baño é dun alumno por iso, 
en caso de atoparse con algún alumno dentro, debe esperar fóra e manter a distancia 
de seguridade. En todo momento deberá hixienizar as mans antes e despois de entrar 
no baño. 

- Non está permitido comer dentro das aulas 
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- As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, 
os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo 
profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.  

- Os equipos de traballo de cada aula (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, 
teléfonos ou material de oficina) deberán ser usados só polo profesor/a titular do 
posto e, de non ser posible, desinfectaranse adecuadamente antes de ser empregados 
por outra persoa.  

- O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia, 
debe de ser desinfectado ao inicio da actividade, cada vez que teña que ser utilizado e 
unha vez terminada a clase. Implicarase ao alumnado na concienciación social que ten 
a limpeza dos elementos comúns de uso privativo. Dispoñer solución desinfectante nas 
inmediacións de cada posto. 

 - O profesor proporcionará os tecidos e adobíos ao alumnado. Ningún/ha alumno/a 
poderá ir ao almacén. Solo os/as profesores/as terán acceso a este departamento, 
para evitar que os tecidos poidan ser manipulados por diversas mans. Tamén debemos 
limitar o uso de tecidos en cada clase para minimizar o contacto dos mesmos con 
moitas persoas.  

- Os tecidos que sexan empregados por un grupo, non poderán ser empregados por 
outro, para iso colocaranse distintivos nos rolos empregados para que cada profesor 
teña diferenciados os seus. 

- O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus 
compañeiros.  

- Entregarase un cono de fío e unha canilla ao comezo de curso, previo pago dunha 
fianza de 5 € que se devolverá ao finalizar o curso si se devolve o material en perfecto 
estado.  

- O alumno deberá vir provisto do seguinte MATERIAL DE USO INDIVIDUAL PARA OS 
TALLERES:  

1. Tesoiras para cortar tecido  

2. Tesoiras para cortar papel  

3. Cinta métrica  

4. Xogo de regras  

5. Xaboncillo de xastre  

6. Agullas  
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7. Dedal  

8. Alfinetes  

9. Escalímetro 

10. Desaparafusador plano mediano 

11.- Bote de hidroxel 

Recoméndase comprar máquina de coser para o seu uso en casa. 

- Nos MÓDULOS TEÓRICOS deben vir provistos de: 

1. Regra de 30 cm. 

2. Escuadra ou cartabón 

3. Algunha técnica de coloreado 

4. Calculadora 

- No caso de novas adquisicións, de ferramenta, tecidos, fíos, ... deberán poñerse en 
corentena durante o tempo estipulado polas autoridades sanitarias. 

- Toda a maquinaria que sexa de uso común debe ser desinfectada coa solución 
desinfectante despois de cada uso.   

- Para os equipos informáticos da aula de Patronaxe, colocarase film plástico sobre os 
teclados de xeito que poidan ser desinfectadas cada vez que cambien os alumnos. Para 
o rato empregarase un anaco de film plástico que o alumno/a desbotará ó finalizar a 
clase nas papeleiras con tapa. 

- O profesorado a quen corresponda a ultima hora lectiva previa á saída velara porque 
o material estea recollido e desinfectado polo alumnado. 

- Evitárase o desprazamento do alumnado pola aula aínda que si se permitirá 
levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que non 
implique moverse do posto de traballo, nos casos nos que a sesión lectiva supere unha 
hora. 

- En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación 
de grupos e minimizando o contacto con materiais. 

- As medidas e recomendacións a seguir deben ser comunicadas ao alumnado e, serán 
debidamente sinalizadas mediante carteleira ou dispositivos visuais tanto no chan 
como nos paramentos. 
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- Limitarase ao máximo posible o emprego de documentos en papel e a súa 
circulación. Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por 
simulacións virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co 
material. 

- Recoméndase realizar un par de probas co alumnado:  

 Para coñecer o funcionamento do sistema de videoconferencia, Cisco webex.  
 Para entender o funcionamento básico da aula virtual Moodle 

- Recoméndase utilizar a aplicación Radar-covid do Ministerio de Sanidade ou a Pass 
covid da Xunta de Galicia. 

 

11.1.2 DEPARTAMENTO DE INDUSRIAS ALIMENTARIAS 

Distinguense tres talleres: 

 Pastelaría quente: o acceso a este taller así como a saída realizarase pola entrada 
principal da aula, evitando o cruzamento cos outros grupos do departamento. 
O alumnado distribuirase nos mesados, evitando na medida do posible a 
mobilidade na aula. 
 

 Taller de panadaría: o acceso realizarase a través da porta secundaria que da 
acceso ao Dpto de Téxtil. O alumnado cumple coa distancia establecida, situando 4 
alumnos en cada mesa. Os alumnos que se dan a espalda entre mesa e mesa non 
cumplen a distancia. O cupo é de 22 alumnos. Adxúntase plano coa colocación dos 
alumnos nas mesas. 

 Pastelaría Fría: o acceso realizarase a través da porta secundaria que da acceso ao 
Dpto de Téxtil. O cupo de alumnado é de 18 alumnos. Adxúntase plano coa 
colocación dos alumnos nas mesas. Entre mesa e mesa hai 2 alumnos que se dan a 
espalda e non cumplen a distancia. 
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11.1.3 DEPARTAMENTO DE HOSTALARÍA E TURISMO 

Pendente de elaborar 

 

11.1.4 DEPARTAMENTO DE SANIDADE 

Pendente de elaborar 

 

11.1.5 DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

Pendente de elaborar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIFP Manuel Antonio  
Avda. de Madrid s/n. 36214 Vigo- Pontevedra 

 Telf.: 886 120 749 / 886 120 750 
 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal 

CIFP Manuel Antonio 
Avd.Madrid , s/n 
CP: 36214 Vigo – Pontevedra 

 886120750  886120776 
cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es 
 

29 

 

12.  NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE N.E.E 
 

12.1 MEDIDAS ESTABLECIDAS POR PARTE DO DPTO. DE I.O.P 

Entendemos por alumnado con necesidades educativas especiais (ACNEE) a aquel que 
requira, por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados 
apoios e atencións específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves da 
conduta. 

Destacamos as seguintes medidas específicas de prevención da transmisión da Covid-
19: 

1. O/a alumno/a con necesidades especiais utilizará máscara cirúrxica ou hixiénica, que 
cumpra coa normativa UNE 0064 (para as dun só uso) ou UNE 0065 (para as 
reutilizables). 

2. Naqueles casos nos que o alumno/a poida facer uso de máscara e nos que non sexa 
posible que os profesionais que interveñen con el garden a distancia de seguridade 
para as diferentes actuacións precisas (reforzos individuais) hai que extremar as 
precaucións de hixiene de mans, e utilización de máscara cirúrxica ou textil co marcado 
UNE 0065, xunto coa recomendación da utilización da pantalla. 

3. Nos restantes casos manterase unha distancia de 1,5 metros de forma xenérica nas 
iteracións co resto do persoal e alumnado. 

4. Garantirase a accesibilidade comunicativa e cognitiva da información relevante para 
o alumnado mediante a utilización dos Sistemas Aumentativos e Alternativos de 
Comunicación, e das modalidades comunicativas que utilice o alumnado. 

5. Ante unha persoa que desenvolva síntomas compatibles con Covid-19 no centro 
educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

1. Ó alumnado que deberá portar a máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid 
destinada ao efeito ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de 
adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será 
necesario contactar coa persoa responsable do manexo do COVID-19 no centro 
educativo e cos familiares ou titores legais. 

2. A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de 
protección adecuado: 
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          1. Obligatoriedade de utilización de máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a   
leva. 

   2. De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha 
exención para o uso da máscara por xustificación médica e non usa máscara, a persoa 
acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial e 
unha bata desechable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de 
máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da 
utilización da pantalla. 

O centro deberá dispoñer dun stock deste material de protección para as situacións 
nas que se requira para a atención dun caso sospeitoso. 

 

13.  PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 

13.1 REUNIÓNS DE PROFESORADO E USO DA SALA DE PROFESORES/AS 

O rexistro telemático de presenza no centro, realizarase a través do rexistro coa 
pegada dixital ou con una tarxeta, que será facilitada pola dirección do centro ao 
persoal docente e non docente. 

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. 

O profesorado disporá 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. 

En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e 
do material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar 
as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de protección e o 
aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

O aforo da sala de profesores/as é de 20 persoas, cumprindo coa distancia de 
seguridade de 1,5 metros. Lembrase a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe 
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en cada cambio de profesor/a e dos elementos de uso común como teclados ou 
pantallas. 

13.2 REUNIÓNS DE ORGANOS COLEXIADOS 

De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, de 
Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, 
convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia. 

Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos membros 
que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes 
efectos considérase validamente emitido o voto formalizado na propia sesión da 
videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos 
perentorios, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a 
través de medios electrónicos, facendo constar na mesma a orde do día, a 
documentación da mesma e un documento no que se poida formalizar para cada un 
dos puntos por separado o senso das votacións. 

 

14.  MEDIDAS DE CARACTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 

14.1 PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO NA PREVENCIÓN COVI-19 

O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e 
as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros 
educativos chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa 

Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as 
medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, que á súa 
vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa. 

Dende a Coordinación de Innovación e Formación, recolleranse as peticións de 
formación do profesorado en saúde e medidas hixienico sanitarias. 

A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais 
no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación suficiente para os 
centros educativos sobre as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da 
oferta formativa do Plan de formación do profesorado para o curso 2020/2021 
incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios. 
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14.2 INFORMACIÓN DAS MEDIDAS HIXIENICO-SANITARIAS 

A difusión de todas as medidas de prevención e protección realizarase a través das 
canles habituais que xa se empregan no centro: 
 Páxina web do centro 
 Abalamóbil 
 Cartelería 
 Infografías 
 Aulas virtuais 

Comunicarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible 

para a solución de dúbidas que poidan xurdir. 

Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e 

comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información 

sexa actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 

 

14.3 AULAS VIRTUAIS E NAS FERRAMENTAS DIXITAIS 

As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, 
cando menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e para o 
alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista 
suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras 
opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería. O 
seu uso en primeiro e segundo de Educación Primaria quedará a discreción do centro 
educativo. Nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación como foros 
ou vídeochamadas para manter contacto coas familias e, de ser posible, fornecer 
contidos educativos para este tipo de alumnado. 
 
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. 
 
Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado 
coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético 
caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de 
informática para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual. 
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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. 
 

14.4 DIFUSIÓN DO “PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID-19” 

A difusión do Plan, realizarase preferentemente a través da web do centro: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpmanuelantonio/ 

A través das redes sociais do centro, Abalar movil, e correo electrónico, comunicarase 
calquera novidade ou cambio na normativa hixienico-sanitaria., ás familias, alumnado 
profesorado e PAS. 

Ao tratarse de un Plan que pode sufrir modificacións e cambios, quedará constancia 
das revisións na primeira páxina e informarase dos cambios a través dos mesmos 
procedementos. 


