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IES URBANO LUGRÍS – A CORUÑA                      CURSO 2020-21 

 

Proxecto de adaptación dos ciclos de Formación 
Profesional á situacion derivada por mor da Covid-19. 
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1. Marco legal 

 Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formati-

vos de formación profesional do sistema educativo no curso 2020/21.  

 Instrucións polas que se incorporan a declaración de actuacións coordinadas en materia de saúde 

pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 

174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao 

protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

 ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso 

académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o 

calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 
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2. Xustificación 

Actualmente estamos a vivir una nova que obriga a cambiar as formas de ensino para garantir tanto 

a saúde do alumnado, como a súa formación académica. 

Seguindo o artigo 3, apartado3 da“ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións 

sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 

pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con 

fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia”: 

o No IES Urbano Lugrís retirouse o mobiliario non indispensable que diminuía a superficie 

útil da aula para tentar obter o máximo distanciamento posible.  

o Na medida do posible vanse empregar aulas alternativas, en concreto para os módulos de 

FOLe EIE habilitáronse os talleres, que teñen una maior capacidade. 

Nembargantes, nalgúns casos, as medidas adoptadas non son suficientes para garantir a seguridade 

do alumnado tal e como se recolle nas “Instrucións polas que se incorporan a declaración de ac-

tuacións coordinadas en materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sis-

tema Nacional de Salud Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomen-

dacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo do 22 de xullo de adaptación ao contexto da 

COVID 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021”. 

Por iso,naqueles casos nos que non se pode garantir a seguridadedo alumnado, optouse pola opción 

á que fai referencia o artigo 3 no seu apartado 4 “Semipresencialidade rotatoria”. 

Para a toma de decisión sobre a semipresencialidade rotatoria, e para cada un dos gru-

pos,valoráronse de forma conxunta os seguintes factores: 

o Distancia existente entre postos de traballo: fixos (conxunto sillase mesas) e tamén móviles 

(paneis, postos de prácticas ou similares). 

o Necesidade de que o alumnado deba acceder a diferentes lugares do taller para o acopio e 

manipulación de materis, ferramentas, acceso aos postos de prácticas, montaxes e proba 

o Ventilación de aulas e talleres: existen moitos talleres sen ventas nos que ademais a porta 

de acceso da a un corredor interior, situación que non garante unha ventilación axeitada do 

taller. 

o Número de sesión continuadas que o grupo debe permanecer no mesmo aula/taller. Tanto 

pola carga lectiva semanal de cada módulo según currículo, como polo carácter propio dos 

módulos na formación profesional, o habitual é que haxa dous ou tres sesiónes lectivas con-

tinuadas do mesmo módulo que permitan un axeitado desenvolvemento do mesmo e una 

progresión continuada no proceso de aprendizaxe. Esta situación non favorece a ventilación 

“cuasiforzosa” dos talleres que si se realiza mentres se produce o cambio de profesorado ao 

deixaren as portas abertas.  

o Número de equipos e postos de práctica dispoñibles para uso individual: equipos de traballo 

e postos que antes se compartían, na situación actual non poden ser manipulados de xeito 

conxunto. 

o O espacio necesario para que o alumnado desenvolva a súa actividadeno seu posto de traba-

llo é maior que o que se necesitaba antes desta situación. Efectivamente, como consecuen-
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cia da necesidade de empregar de xeito individual os equipos, o material e as ferramentas 

de traballo, nalguns casos vai ser o propio alumnado o que aporte ditos equipos, material 

eferramentas, que deberá organizar adecuadamente no seu posto de traballo evitando ubica-

lo de tal xeito que a súa propia manipulación supoña riscos adicionais de contaxio para o 

usuario ouo resto do alumnado. Esto implica unha maior necesidade de espazo dispoñible 

no posto de traballo e arredor do mesmo. 

3. Organización da semipresencialidade 

3.1 Semipresencialidade rotatoria por semanas 

Preferentemente, establecerase rotación por semanas, de forma que a mitade do alumnnado asistirá 

ao centro unha semana e a outra mitadedo alumnado asistirá ao centro a seguinte semana.  

Esta semipresencialidadedecidirase por módulo ou grupodo xeito en que resulte menos perxudicial 

para o proceso global de aprendizaxe, tendo en conta as distintas unidades formativas do módulo eo 

horario do grupo. 

A tal efecto, definirase un calendario trimestral de semipresencialidadepara cada grupo e se dará a 

coñecer ao alumnado afectado. 

3.2 Organizacion de grupos para a semipresencialidade rotatoria 

Realizarase una valoración previa do alumnado para determinar se existe algún alumnado que teña 

que asistir sempre a clase por motivos tales como falta de medios dixitais, carencia de competencia 

dixital ou de baixo nivel, alumnado de necesidades educativas especiais, entorno de procedencia, 

idade... 

Asimismo,e para garantir un equilibrio en canto aonúmero de integrantes de cada subgrupoe a súa 

presencia no centro educativo, terase en conta a posible convalidación de módulos por parte do 

alumnado. 

4. Seguimiento e avaliación 

Todas estas medidas estarán suxeitas a seguimento e avaliación constantes, e polo tanto modifica-

ción das mesmas, en función da situación sanitaria de cada momento e do resultado efectivo de di-

tas medidas. 

Neste proceso de seguimento e avaliación participarán, por parte do centro educativo, os docentes, o 

tutor, o equipo docente no seu conxunto, o propio alumnado (e en FPB e CM para alumnado menor 

de idade as súas familias), e o equipo directivo. 
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5. Semipresencialidade nos ciclos formativos do IES 
Urbano Lugrís no curso 2020-2021 

Réxime ordinario

NIVEL CICLO CÓDIGO
MODALIDADE 

PRESENCIAL

MODALIDADE 

SEMI-

PRESENCIAL

Básica CBELE01 Electricidade e electrónica X

Básica CBIFC02 Informática de oficina X

Medio CMMEM 1 Instalación e mantemento electromecánico X

Medio CMMEM 2 Instalación e mantemento electromecánico X

Medio CMITC 1 Instalacións de telecomunicacións X

Medio CMITC 2 Instalacións de telecomunicacións X

Superior CSSEA 1 Sistemas electrotécnicos e automatizados X

Superior CSSEA 2 Sistemas electrotécnicos e automatizados X

Superior CSSTI 1A Sistemas de telecomunicacións e informáticos X

Superior CSSTI 1B Sistemas de telecomunicacións e informáticos X

Superior CSSTI 2A Sistemas de telecomunicacións e informáticos X

Superior CSSTI 2B Sistemas de telecomunicacións e informáticos X

Superior CSARI 1 Automatización e robótica industrial X

Superior CSARI 2 Automatización e robótica industrial X

Superior CSMEL 1 Mantemento electrónico X

Superior CSMEL 2 Mantemento electrónico X

Réxime de adultos

NIVEL CICLO CÓDIGO
MODALIDADE 

PRESENCIAL

MODALIDADE 

SEMI-

PRESENCIAL

Medio ZMITC 1 Instalacións de telecomunicacións X

Medio ZMITC 2 Instalacións de telecomunicacións X

Superior ZSMEL 1 Mantemento electrónico X

Superior ZSMEL 2 Mantemento electrónico X

 

 

A DIRECTORA 

 

 
 

Asdo.: SUSANA GARCÍA ÁLVAREZ 

Data 22/09/2020 

 


