Plan de Adaptación á situación covid-19 no curso 2021/22
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DATOS DO CENTRO E MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICAS
O centro integrado de formación profesional Valentín Paz Andrade está situado no número 160 da estrada vella
a Madrid da cidade de Vigo (C.P. 36201).
O seu teléfono de contacto é o 886.110.857 e o seu email:

cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal
 Membros do equipo COVID.
O equipo Covid do centro está integrado por:
1. Coordinador: Alfonso Silva Solla (Director)
2. Membro do profesorado 1: Félix Martínez García (Secretario)
3. Membro do profesorado 2: Juan José Corral López (profesor da familia profesional de Transporte
e Mantemento de vehículos)
 Centro de saúde de referencia.
Para o caso de presentarse no centro sintomatoloxía compatible coa Covid, deberase contactar co centro de
saúde de Bembrive, situado no número 259 da estrada a Bembrive da cidade de Vigo. O seu teléfono de
contacto é o 986.424.636 e o seu email:
centro.saude.bembrive@sergas.es
A persoa de contacto será Julia Bóveda.
 Espazo Covid.
Para o caso de que o persoal ou o alumnado presente sintomatoloxía compatible coa Covid neste centro,
habilitouse un espazo para proceder ao illamento da persoa. Este espazo disporá de termómetro dixital sen
contacto, dun dispensador de xel hidroalcólico situado á carón da porta de entrada e dunha mesa que terá
ademáis un bote de xel hidroalcólico, desinfectante de superficies con acción virucida, panos desbotables e
papeleira. Haberá tamén máscaras FPP2, pantalla facial e bata desbotable.
A estancia dispón de fiestras correderas que permiten a ventilación do espazo e estará perfectamente
desinfectado polo persoal de limpeza do centro.

CIFP Valentín Paz Andrade
Estrada vella de Madrid, 160. 36214 VIGO
Tfno. 886110857, Fax 886110878
cifp.paz.andrade@edu.xunta.es www.cifpvalentinpazandrade.es/gl

[2]

 Alumnado do centro.
O alumnado do centro debe coñecer o conxunto de normas e recomendacións contidas no protocolo da
Xunta e nos documentos preventivos elaborados polo centro.
No acto de presentación do centro, a comezos de curso, subministrarase información (a través da titoría)
das medidas e obrigas que debe respectar o alumnado para minimizar as posibilidades de transmisión e
contaxio da Covid dentro deste centro educativo. Este conxunto de directrices e normas a cumprir polo
alumnado e polas súas familias estarán accesibles na web do centro e conterán os seguintes apartados:
o Acceso ao centro.
o Actuación ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid.
o Medidas xerais para combater a transmisión da Covid.
o Medidas organizativas do centro.
O alumnado do centro de acordo coa matrícula deste curso 2020/21 distribúese do seguinte xeito:
Ciclos formativos de EA

Titoría
José A. Rguez. Glez.

CS de Enerxías Renovables

CS de Eficiencia enerx. e enerxía solar térmica

ZS de Eficiencia enerx. e EST a distancia

Ciclos formativos de IM

Denis Abreu Maza de Lizana

2º

Leticia Álvarez Rivas

1º

César Saá Estévez

2º

Mª José Vieira López

-

Titoría
Paula Fdz. Bahamonde

CM de Instal. frigor. e de climatización

CS de Mantem. de instalac. térmicas e de fluídos

ZM de instal. frigor. e de climatización

ZM de instalacións de produc. de calor

CS de Deseño en Fabricac. Mecánica

Dual
Dual

José L. de Luis Casares

1º

Patricia Lago Ríos

2º

Mª A. Legaspi García

-

Miguel R. Gómez Arias

-

Joaquín Paredes Coya
Fernando Rguez. P.

Nivel Curso

Grupo

Rita Rodríguez Sas

1º

Anxo Vidal Míguez

2º

Vicente Mnez. Rolán

1º

Julio López Valcarce

2º

Mª Luisa Iglesias Domínguez

1º

Yago Peleteiro Rajoy

2º

A
A
B
A
A
B
A
A
B
A
B
C
I
D
A
B
C
D
A

Antonio Adán Fortes
ZM de Soldadura e Caldeiraría

Grupo
A
A
B
A
A
B
A
B
C
Grupo
A
A
B
A
A
B
A
B
C
D
A
D

2º

Titoría

CS de Construcións Metálicas

Nivel Curso
1º

Sofía Rúa Piñeiro

Ciclos formativos de FM
CM de Soldadura e Caldeiraría

Nivel / Curso
1º

Mónica Burgo Veiga
Elsa Mª Gago Solla
José Alfonso Lumbreras Varela

ZS de Program. da prod. en moldeam. metais e
polímeros

Raúl Rey Núñez

Fabricación aditiva

Rocío Pazos Gil

Dual
-
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Ciclos formativos de MMC
CM de Carpintería e moble

CS de Deseño e amoblamento

ZM de Instalación e amoblamento

Titoría
Juan Carlos Garrido Álvarez

Nivel Curso
1º

Mª del Rosario Toyos Acuña

2º

Susana D. Baamonde

1º

Marcos Fdez. Lorenzo

2º

José R. González Martínez

-

Mª José Alonso Suárez

-

Ciclos formativos de TMV

Titoría
Carlos A. Pujales Casal

CM de Carrozaría

CM de Electromec. de vehículos automóbiles

CS de Automoción

CB de Mantemento de vehículos

ZM de Electromec. de vehículos automóbiles

Nivel Curso
1º

José Seara Glez.

2º

José L. Comesaña Fdez

1º

Jesús Dguez. Amaro

2º

Sergio Gallego Nieto

1º

José Luis Fdez. Fdez.

2º

Teresa de J. Rey Barreiro

1º

Jaime Villar Martínez

2º

Juan J. Corral López

-

Ramón M. Feijoo Revilla
Carlos Navarro de Simón

ZS de Automoción

Antonio Bardelás Hermida

ZM de Carrozaría

Víctor López Pérez
Jorge Pérez Iglesias

Dual
Dual

Grupo
A
A
B
A
A
B
A
B
C
H
I
Grupo
A
A
B
A
A
B
A
A
B
A
A
B
A
B
C
H
I
A
B
C
E
D
D

 Cadro de persoal.
O cadro de persoal deste CIFP estará formado por:
Colectivos CIFP
Persoal de Administración e Servizos

Profesorado

Grupo
Administración
Servizo de limpeza
Subalternos e persoal de mantemento
Equipo directivo
Xefaturas de departamento
Coordinacións/Viveiro/Dinamizadores
Resto profesorado

Nº de efectivos
2
6
5
4
11
8
68

Tanto o profesorado coma o persoal de administración e servizos deste centro deberán coñecer o conxunto
de normas e recomendacións contidas no protocolo da Xunta. A comezos de curso, subministrarase
información (a través do equipo directivo) das medidas e obrigas que debe respectar o persoal para
minimizar as posibilidades de transmisión e contaxio da Covid dentro deste centro educativo.
Este conxunto de directrices e normas a cumprir polo persoal, tanto profesorado como PAS, estarán
accesibles na páxina web do centro e conterán os seguintes apartados:
o Acceso ao centro.
o Actuación ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid.
o Medidas xerais para combater a transmisión da Covid.
o Medidas organizativas do centro.
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 Sistemas de comunicación para a Covid-19.
A canle comunicativa preferente para a difusión de informacións e de normas, a respectar pola comunidade
educativa (incluídos o Plan de continxencia e este Plan de adaptación), será a web do centro.
Para comunicacións máis específicas e persoais empregarase o correo electrónico corporativo da Xunta
(para o profesorado e PAS) e o correo electrónico persoal do alumnado (para o caso de maiores de idade)
ou do seu representante legal (para o caso de menores de idade).
Aquelas incidencias que requiran dar información ás autoridades sanitarias, serán comunicadas a través da
plataforma EduCovid e para aqueles casos que o precisen, darase información ao centro de saúde de
referencia deste centro. O coordinador do equipo Covid manterá as comunicacións precisas e subministrará
a información que soliciten as autoridades educativas e sanitarias.
As ausencias, tanto do persoal do centro como de alumnado, deberán ser comunicadas inmediatamente ao
equipo directivo ou ao equipo Covid, preferentemente a traves de chamada telefónica ao centro. Cando non
sexa posible esta vía de comunicación enviarase un correo electrónico á conta corporativa do centro.
As ausencias comunicadas telefónicamente, recepcionadas polo persoal subalterno e anotadas no
correspondente formulario, deberán poñerse en coñecemento ademáis do equipo Covid a:
 Secretaría.
Para as ausencias do PAS o rexistro das súas ausencias realizarase utilizando o correspondente
formulario de solicitude de permisos e licenzas para posteriormente proceder ao seu control.
 Xefatura de Estudos .
Para as ausencias do profesorado o rexistro das súas ausencias realizarase utilizando o
correspondente formulario de solicitude de permisos e licenzas para logo proceder ao seu control.
 Titoría.
Para as ausencias do alumnado o rexistro das súas ausencias realizarase introducindo no Xade a
ausencia como falta xustificada e comunicarase tal circunstancia ao resto do equipo docente.



MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
De acordo co establecido no protocolo da Xunta, establecéronse as seguintes medidas de protección individual
de cumprimento obrigatorio:
 Uso correcto de máscara en todo o recinto escolar, tanto nos espazos interiores como exteriores.
No caso de non ter a obriga de usar máscara por prescripción facultativa deberán utilizarse outras medidas
de protección individual como o uso de pantallas faciais e anteparos.
 Lavado de máns habitual, sobre todo:
 Nas entradas e saídas do centro, nos aseos e baños, na cafetería e en cada espazo educativo.
 Antes e despois de usar material compartido.
 Distanciamento social de 1,50 mts. en todos os espazos comúns deste centro.
Inclúense baños e aseos, cafetería, biblioteca e espazos exteriores.
Nas aulas e obradoiros o distanciamento será polo menos de 1,20 mts. Cando non sexa posible manter este
distanciamento, colocaranse medidas de protección colectiva como anteparos e uso de pantallas faciais,
respectando sempre, en todo caso, un distanciamento de 1 metro, medido dende o centro das cadeiras.
Para o caso de non ter a obriga de usar máscara o distanciamento social deberá ser polo menos de 2 mts.
 Uso non compartido de material, agás que sexa estritamente necesario.
Gardarase o material propio e de uso individual de xeito diferenciado para distinguilo do resto. No caso de
compartir material deberase desinfectar previamente polo usuario que o vai a utilizar.
 Desinfección do posto escolar ao inicio da actividade lectiva e cando se produza un cambio de espazo.
 Respecto polos aforos máximos e as indicacións establecidas na sinalización e cartelería do centro.
 Evitar a formación de grupos e aglomeracións.
Nos obradoiros e laboratorios de cada familia profesional poderán establecerse medidas adicionais e
complementarias que deberán ser aprobadas polo departamento correspondente. Estas medidas específicas
facilitarán a realización das correspondentes prácticas nos diferentes obradoiros e laboratorios, sen descuidar as
condicións de seguridade esixidas para evitar á transmisión e propagación da Covid.
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Os coordinadores do centro tamén poden establecer medidas especiais que completen o protocolo xenérico de
loita contra a Covid, por exemplo para o uso da Biblioteca, o uso de equipos informáticos…
Calquera medida adicional, acordada polos departamentos, tanto didácticos como non didácticos, e polas
diferentes coordinacións deste centro, deberá ser comunicada ao equipo Covid así como poñerse en coñecemento
do correspondente alumnado.
O profesorado que exerza a titoría dun grupo deberá contactar co alumnado e cos seus representantes legais
(para o caso de menores de idade) para informalos do conxunto de normas e instrucións establecidas polo centro
para a loita contra a Covid e deberá coñecer as dificultades que poden ter no acceso á educación telemática.
Tamén recabará información do alumnado ou dos seus representantes legais, tanto de números telefónicos como
direccións de correo electrónicas.
As distintas reunións que poida manter a titoría co equipo docente e coas familias do alumnado deberán respectar
as medidas de seguridade e protección correspondentes. Preferirase a atención non presencial, mediante a
realización de videochamadas ou chamadas telefónicas, cando sexa posible.
A distribución do alumnado nas diferentes aulas e obradoiros deste centro será determinada polo equipo docente
de cada grupo (coa coordinación da titoría) e comunicada ao equipo Covid. Deberase manter, na medida do
posible, unha localización similar do alumnado nos diferentes espazos utilizados polo grupo, tendo en conta o
horario oficial do centro, dado que desta forma minimizaranse os contactos máis próximos de cada usuario.
Unha vez asignado un posto escolar ao alumnado, este debe obrigatoriamente usalo durante todo o curso escolar,
posto que esto permitirá ao centro subministrar información dos contactos máis estreitos do alumnado ás
autoridades sanitarias para seguir a súa trazabilidade. Calquera cambio que se produza deberá ser
inmediatamente comunicado ao equipo docente do grupo e á titoría, así como tamén ao equipo Covid.
Pode servir de exemplo a seguinte distribución:

Aula de Informática

Aula Polivalente

13

14

9

10

11

5

6

1

2

15

13

14

15

16

20

12

9

10

11

12

19

7

8

5

6

7

8

18

3

4

1

2

3

4

17

Posto de profesorado

21

Posto de profesorado

Nos obradoiros e laboratorios, se fose preciso, poderanse definir grupos de traballo. Estes grupos de traballo
deberán estar integrados, se é posible, por aquel alumnado que esté próximo, segundo a distribución establecida
nas correspondentes aulas.

Obradoiro (traballo individual)
16

13

14

15

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

Obradoiro (traballo en grupo)

20
19

18

13

14

15

9

10

11

12

5

6

7

8

18

22

1

2

3

4

17

21

16

20
19

22

17
21

A distribución do alumnado deberá ter en conta as características de cada un dos espazos utilizados polo equipo
docente do grupo de alumnos/as.
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MEDIDAS DE LIMPEZA E VENTILACIÓN
Con anterioridade ao inicio do curso e de cada un dos períodos de avaliación, realizarase unha limpeza e
desinfección xeral e completa do centro educativo.
Para a desinfección poderanse utilizar desinfectantes como dilucións de lixivia preparadas recentemente, na
proporción 1:50 ou calquera outro tipo de desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo
Ministerio de Sanidade.
A limpeza e desinfección diaria do centro deberá reforzarse naqueles espazos que teñan unha maior intensidade
de uso e prestarase especial atención ás zonas de uso común e superficies de contacto máis estreitos coma os
pomos das portas, pasamáns, perchas, billas, pulsadores de cisterna… Os aseos, baños e vestiarios deberán
limparse polo menos dúas veces en cada quenda, tanto en réxime ordinario como modular.
O persoal de limpeza deberá extraer e repoñer as bolsas de lixo das diferentes papeleiras do centro, tanto nos
espazos exteriores como interiores, tanto en horario ordinario como en horario modular.
Despois de cada limpeza, os materiais de protección desbotaranse de forma segura, depositándose na fracción
resto. Logo procederase ao lavado de máns.
A limpeza e desinfección dos diferentes espazos e sobre todo dos baños, aseos e vestiarios pode ser obxecto de
control a través do uso das correspondentes check list.
No caso de que unha persoa, dentro do recinto escolar, presente sintomatoloxía compatible coa Covid, esixirá
que o equipo de limpeza ille a bolsa onde se depositaron os materiais desbotables utilizados por ela. Esta bolsa
deberá extraerse e colocarse nunha segunda bolsa de lixo, con peche e despois depositala na fracción resto. Logo
deberá procederse a realizar unha limpeza e desinfección en profundidade dos espazos utilizados e unha
ventilación suficiente.
O persoal de limpeza deberá respectar as normas establecidas no protocolo da Xunta para a loita contra a Covid.
Disporán de vestimenta específica e de materiais de protección axeitados. O centro facilitaralles máscaras
cirúrxicas e tamén luvas cando as tarefas de limpeza así o esixan. Deberáse en todo caso respectar as
recomendacións do fabricante para o uso de productos de limpeza e desinfección.
O persoal de limpeza ao comezo da súa labor de limpeza diaria, tanto en réxime ordinario como en modular,
procederá a apertura de tódalas fiestras e portas de cada un dos espazos do centro que vaian a ser utilizados,
tanto polo alumnado como polo resto do persoal. Esta ventilación natural ao inicio e remate de cada xornada
educativa farase polo menos durante 15 minutos.
No cambio de hora, sempre que as condicións meteorolóxicas o permitan, ventilarase o espazo polo menos
durante 5 minutos e durante todo o recreo. Será responsabilidade do profesorado realizar periodicamente estas
ventilacións naturais.
Na hora do recreo o profesorado que deixe a estancia deberá proceder a apertura das fiestras para cumprir coa
obriga da ventilación de espazos.
Se se considera que a ventilación por horas é insuficiente, procederase a realizala máis a miudo. A manipulación
das fiestras e dos sistemas de ventilación, xa sexan forzados ou mediante o uso de purificadores, será realizada
única e exclusivamente polo profesorado e nunca polo alumnado.
En todo caso, as portas de cada espazo deberán permañecer abertas, así como as fiestras e as portas dos diferentes
corredores deste centro, agás no recreo. No inverno, con temperaturas extremas, é aconsellable realizar un maior
número de ventilacions de menor duración en lugar de ter as fiestras parcialmente sempre abertas. Por exemplo
pódense abrir todas as fiestras de 2 a 5 minutos cada 15 ou 20 minutos.
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O persoal de limpeza levará a cabo un sistema rotatorio de traballo semanal, para os réximes ordinario (en
horario de 7:00 a 14:30) e modular (en horario de 14:30 a 22:00), distribuíndose as zonas do seguinte xeito:
 No edificio principal delimitaranse 5 zonas de limpeza e desinfección:
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O edificio da familia profesional de Instalación e Mantemento configurarase coma unha única zona de
limpeza e desinfección que será asignada a un membro do equipo de limpeza.

MATERIAL DE PROTECCIÓN
En cada un dos espazos do centro, tanto nos despachos individuais coma nos espazos de uso colectivo, disporase
dos seguintes materiais de protección ante a Covid:



Xel hidroalcólico para lavado de máns.
Na mesa de cada despacho ou departamento e tamén na mesa do profesorado de cada unha das aulas,
haberá un bote de xel hidroalcólico para o lavado de máns do persoal do centro, mentres que a carón
das portas de entrada e saída de todas as aulas, obradoiros e laboratorios disporase de xel hidroalcólico
nos correspondentes dispensadores de parede para o lavado de máns do alumnado.
En cada unha das entradas do centro, tanto do edificio principal como do edificio da familia profesional
de Instalación e Mantemento, tamén se disporá de dispensadores de parede de xel hidroalcólico.
CIFP Valentín Paz Andrade
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Desinfectante de superficies con acción antivirucida.
Na mesa de cada despacho, sala ou departamento disporase de bote desinfectante con pistola
pulverizadora. Na mesa do profesorado de cada unha das aulas, haberá dous botes de desinfectante, un
para o uso exclusivo do profesorado e outro para o uso exclusivo do alumnado, que deberá ser
manipulado so por un/unha único/a alumno/a.
Nos obradoiros e laboratorios de cada familia profesional serán os departamentos correspondentes os
que suministren o desinfectante máis axeitado para a desinfección de equipamento e ferramentas, tendo
en conta as súas características e especifidades.



Panos desbotables.
Na mesa de cada despacho, sala ou departamento disporase de panos desbotables para o secado das
superficies que foron previamente desinfectadas. Na mesa do profesorado de cada unha das aulas, haberá
rolos de papel desbotable, tanto para uso do profesorado como do alumnado. O papel necesario para a
desinfección será manipulado unicamente polo profesorado e subministrado ao alumnado
individualmente. Nos obradoiros e laboratorios de cada familia profesional serán os departamentos
correspondentes os que suministren o papel necesario para o equipamento e ferramentas, tendo en conta
as súas características e especifidades.



Papeleiras con bolsa.

Na mesa de cada despacho, sala ou departamento disporase de papeleiras con bolsa que deben ser
renovadas diariamente polo equipo de limpeza.
Nas aulas haberá unha papeleira na mesa do profesorado para uso do persoal do centro, mentres que a
carón da porta de saída disporase doutra papeleira para uso do alumnado.
Nos obradoiros e laboratorios de cada familia profesional serán os departamentos correspondentes os
que distribúan as papeleiras precisas.
As compras de todo o material Covid, agás as realizadas polas diferentes familias profesionais para os seus
obradoiros e laboratorios, serán controladas e rexistradas polo Secretario, distribuíndo os produtos a cada un dos
departamentos que o precisen, ao persoal de administración e servizos e ao equipo de limpeza do centro.
O Secretario, os diferentes departamentos e o equipo de limpeza levarán un control do consumo utilizando para
elo un formulario habilitado ao respecto.
O persoal, profesorado ou PAS, deberá avisar ao Secretario (ou ao persoal subalterno) da necesidade de
reposición destes produtos Covid, para que o persoal de limpeza proceda á súa reposición e rexistre na ficha
correspondente o seu consumo.
Os botes de xel hidroalcólico e desinfectante de superficies baleiros non deben tirarse ao lixo dado que van a ser
reutilizados. Serán reemplazados polo equipo de limpeza do centro ao que se lle debe permitir a entrada na aula,
laboratorio ou obradoiro correspondente.
O equipo de limpeza tamén repoñerá os rolos de papel desbotable e recollerá as bolsas das papeleiras. Logo
deberá depositalas no contedor de lixo correspondente (fracción resto).
Nos vestiarios, baños e aseos do centro, o equipo de limpeza deberá vixiar a dispoñibilidade de xabón de máns
e papel desbotable en zigzag.



XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
O persoal do centro (que teña a consideración de vulnerable) realizará o seu traballo sempre que a súa condición
clínica o permita e deberá extremar as precaucións, mantendo de forma rigorosa as correspondentes medidas de
distanciamento social e as de hixiene, prevención e protección, tanto individuais como colectivas.
No suposto de alumnado que teña a consideración de vulnerable, serán os criterios sanitarios os que rexerán para
a súa asistencia presencial á actividade lectiva ou para a súa escolarización domiciliaria.
As solicitudes presentadas polo persoal, para que sexan considerados especialmente sensibles á infección por
coronavirus, ante o servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais deben ser comunicadas ao
equipo Covid do centro. O equipo Covid tamén terá que coñecer o informe emitido polo Servizo de Prevención
de Riscos Laborais sobre as medidas de prevención e protección adicionais necesarias que deba adoptar este
persoal sensible e para coñecer as adaptacións que deban realizarse no correspondente posto de traballo.
Cando deba solicitarse persoal substituto, seguirase o procedemento habitual.
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Este modelo de solicitude que pode ser presentado polo persoal vulnerable do centro ante o Servizo de
Prevención de Riscos Laborais, será facilitado polo equipo directivo. O modelo de solicitude figura no anexo III
do protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o
curso 2021/22.



MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
1.

Xestión de gromos.
O conxunto de medidas e actuacións a desenvolver, en caso de producirse gromos pola Covid, están
recollidas no Plan de Continxencia do centro.

2. Xestión de persoas alleas ao centro.
Non se permitirá a entrada de proxenitores e familiares no recinto escolar fóra dos horarios específicos
establecidos polo centro para a atención das familias.
Poderase autorizar a súa presenza no centro para a necesaria recollida de alumnado ou persoal do centro
por presentar sintomatoloxía compatible coa Covid-19.
Tampouco se permitirá a entrada de público en xeral, que non teñan a condición de persoal do centro
ou a condición de alumnado, agás que exista autorización.
Así e todo deberá quedar rexistrada en conserxería a súa presenza no centro, debendo tomar nota de
datos de interese como teléfono de contacto, lugares utilizados do centro, persoal e alumnado co que
mantiveron contacto, tarefas desenvolvidas...
A entrada de profesionais ou persoal de empresas alleas (agás para a entrega de material) deberá ser
rexistrada en conserxería, pois desta forma poderase subministrar información dos contactos máis
estreitos ás autoridades sanitarias. Deberán deixar tamén unha copia da correspondente folla ou parte de
traballo ou cubrir unha en conserxería.
As persoas alleas ao centro unicamente poderán usar os aseos situados no corredor que une a conserxería
principal coas oficinas do centro. Deberán tamén respectar as normas Covid do centro.
O persoal do centro velará para que as persoas alleas ao centro rexistren en conserxería a súa presenza
no centro e cumpran coas normas de prevención correspondentes.
3. Xestión da mobilidade.
Durante os cambios de sesión, o alumnado deberá permañecer no seu posto escolar. No caso de ter que
trasladarse, deberá recoller todo o material e sairá dunha forma ordenada, de 1 en 1 e respectando o
distanciamento social para evitar a formación de aglomeracións. Se houbera aínda un grupo no novo
espazo educativo que deba ocuparse, agardarase (sen formar grupos) a que saia por completo e logo
entrarase gardando a distancia de seguridade. De seguido desinfectarase o posto escolar.
Para o caso de que o espazo a ocupar estea valeiro, poderase entrar, incluso antes do horario establecido,
dunha forma ordenada e escalonada, para evitar a formación de aglomeracións ou agrupacións durante
o tempo de agarda.
A circulación interior do persoal e alumnado deberá facerse pola marxe dereita evitando a formación de
grupos e aglomeracións. Respectarase a sinalización e o establecido na cartelería do centro.
O alumnado debe procurar que a entrada ao centro se desenvolva dunha forma fluída, evitando a
formación de grupos. Deberá dirixirse directamente a súa aula, laboratorio ou obradoiro sen dilacións.
A entrada ao centro deberá facerse polas portas de acceso ás oficinas (para o alumnado que utiliza o
aparcadoiro) e polas portas de acceso ás conserxerías (para o resto do alumnado). Poderanse utilizar as
portas exteriores dos obradoiros da familia profesional de TMV, é dicir, as portas laterais que quedan
fronte ao edificio da familia profesional de Intalación e Mantemento.
Recoméndase que o persoal do centro utilice a porta de acceso á antiga casa do conserxe.
O alumnado debe seguir as directrices marcadas polo profesorado para que a saída do centro se faga
dunha forma fluída e escalonada. Procurará saír dunha forma ordenada, en ringleira de 1 en 1 e pola
dereita, evitando a formación de grupos e respetando o distanciamento social, tanto nos espazos
interiores coma nos espazos exteriores do recinto escolar.
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4. Xestión de espazos.
Os vestiarios e aseos deben respectar o aforo limitado establecido polas autoridades sanitarias e
educativas (non superior a un terzo). No centro establecéronse os seguintes aforos:
Vestiarios e baños comúns

Aforo máximo

Baños masculino/feminino do edificio de IM

4 usuarios/as

Vestiarios masculinos do edificio de IM

6 usuarios

Baños para profesorado do edificio de IM

3 usuarios/as

Vestiario para persoas con mobilidade reducida do edificio de IM

1 usuario/a

Baños masculino/feminino da cafetería

1 usuario/a

Baño feminino do chamado corredor de turismo

3 usuarias

Baño para persoas con mobilidade reducida do corredor de turismo

1 usuario/a

Baño masculino de FP básica

4 usuarios

Baño feminino de FP básica

2 usuarias

Baños masculino/feminino de FAME

2 usuarios/as

Baños masculino/feminino de conserxería

5 usuarios/as

Baño masculino de oficinas

2 usuarios

Baño feminino de oficinas

1 usuaria

Baños masculino/feminino da vivenda

2 usuarios/as

Vestiarios e baños de obradoiros das familias profesionais

Aforo máximo

Baño do obradoiro de chapa (TMV)

5 usuarios/as

Baño do obradoiro de estruturas e pintura (TMV)

5 usuarios/as

Baño do obradoiro de mantemento de vehículos (TMV)

4 usuarios/as

Baño do obradoiro de enerxía eólica e solar (EA)

6 usuarios/as

Baño do obradoiro de mecanizado I (FAME)

4 usuarios/as

Baño do obradoiro de motores (TMV)

5 usuarios/as

Baño do obradoiro de electricidade (TMV)

5 usuarios/as

Baño do obradoiro de transmisións (TMV)

5 usuarios/as

Baño masculino do obradoiro de instalación e acabamento (MMC)

5 usuarios

Baño feminino do obradoiro de instalación e acabamento (MMC)

3 usuarias

Baño feminino do obradoiro de montaxe (MMC)

1 usuaria

Baño masculino do obradoiro de montaxe (MMC)

6 usuarios

Baño do obradoiro de mecanizado 2 (FAME)

4 usuarios/as

Baño do obradoiro de construcións metálicas 2 (FAME)

6 usuarios/as

Baño masculino do obradoiro de moldeamento 1 (FAME)

7 usuarios

Baño feminino do obradoiro de moldeamento 1 (FAME)

7 usuarias

A Biblioteca do centro necesariamente permañecerá pechada naquelas sesións lectivas nas que non haxa
asignado profesorado, segundo o horario oficial do centro. O seu uso estará limitado ao 50% do seu
aforo, que pode variar segundo se poidan gardar as medidas de seguridade e protección correspondentes.
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Deberá respectarse o protocolo establecido pola coordinación para o acceso e uso da Biblioteca, ademáis
das normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro. O préstamo de libros ou outro tipo de
material realizarase de xeito habitual, aínda que o material devolto deberá permañecer en caixas
identificativas e illadas como mínimo 4 horas, antes de voltar aos andeis correspondentes.
A coordinación do Viveiro de empresas pode establecer normas específicas para o uso do espazo
destinado aos viveiristas.
Nos diferentes obradoiros e laboratorios de cada unha das familias profesionais do centro será o
departamento correspondente quen detalle nun documento anexo (que deberá ser entregado ao equipo
Covid) o uso e desinfección das ferramentas e do equipamento que pode ser utilizado polo alumnado.
Outros espazos deste centro deberán respectar as normas do centro na loita contra a Covid, en canto a
dispoñibilidade de produtos Covid e distanciamento social.
5. Xestión da xornada educativa e dos recreos.
O horario dos grupos de réxime ordinario vai dende as 8:30 a 15:00 horas.
O horario de réxime modular vai dende as 15:40 a 22:00 horas.
No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado, reforzando, se fose preciso, a presenza de
profesorado. O recreo preferiblemente, se as condicións climatolóxicas o permiten, desenvolverase
nos espazos exteriores do recinto escolar.
O alumnado debe procurar tomar as comidas ao aire libre, tentando evitar os espazos interiores do
centro. Cando as condicións climatolóxicas non o permitan, deberanse extremar as precaucións,
minimizando os tempos sen máscara e gardando un distanciamento social de polo menos 2 metros.
6. Xestión de persoal.
o O persoal subalterno, na primeira sesión lectiva da xornada, deberá estar, coa suficiente antelación
(15 minutos antes), na porta de acceso ao centro por conserxerías, para verificar que o alumnado que
entra, realiza correctamente a hixiene de máns, usa correctamente a máscara e garda o correspondente
distanciamento social.
Tamén na medida do posible verificará que a entrada de persoas, noutros momentos da xornada, se
realiza nas mesmas condicións e a saída do centro se fai respetando a distancia de seguridade e as
normas contidas neste protocolo.
o O persoal que exerza a titoría deberá lembrar periódicamente os protocolos de hixiene, prevención e
protección fronte a transmisión do virus e deberá poñerse en contacto cos representantes legais do
alumnado (no caso de menores de idade) para recordarlles as normas e instruccións do centro
establecidas para o alumnado e familias. Tamén deberán informar do protocolo de entrada e saída do
centro e identificar a aquel alumnado que puidera ter dificultades de acceso á educación telemática
para comunicalo inmediatamente ao equipo Covid ao inicio do curso.
A titoría de cada grupo recabará os datos das direccións dos correos electrónicos do alumnado e dos
seus representantes legais, para o caso de menores de idade.
o O persoal do centro, profesorado e PAS, velará polo cumprimento das normas e instruccións do
centro sobre a Covid e deberá manter unha conduta exemplarizante. Deberá ter especial vixilancia
no cumprimento das seguintes normas de prevención:
 Evitar a formación de grupos nos espazos interiores do centro.
 Evitar aglomeracións nas entradas e saídas do centro.
 Manter a distancia de seguridade.
 Respectar os aforos nos baños, vestiarios e aseos do centro.
 Usar correctamente a máscara.
o O profesorado, sobre todo na primeira sesión da súa xornada laboral, deberá estar, coa suficiente
antelación (15 minutos antes), nos correspondentes espazos educativos establecidos no seu horario
oficial, para facilitar unha entrada fluída do alumnado a súa aula, laboratorio ou obradoiro e evitar
así aglomeracións que puideran darse nos corredores internos do centro no tempo de agarda.
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O profesorado deberá dirixir as saídas do alumnado da aula, laboratorio ou obradoiro correspondente,
de tal xeito, que no corredor haxa o suficiente espazo para evitar a aglomeración de persoas. Tamén
deberá verificar que o alumnado, previamente a súa saída, realiza correctamente a hixiene de máns.
o O profesorado de garda, sobre todo na primeira sesión da xornada ordinaria ou modular, deberá estar
coa suficiente antelación (15 minutos antes), na porta de acceso ás oficinas do centro para verificar
que o alumnado que entra ao centro, realiza correctamente a hixiene de máns. Os demais profesores
de garda velarán para que nos demais espazos, tanto interiores como exteriores do recinto escolar,
non se formen aglomeracións e se respecten as normas do centro para a loita contra a Covid.
O profesorado de garda tamén verificará que a saída do centro se fai respetando a distancia de
seguridade e que se están cumprindo os aforos dos diferentes espazos deste centro.



MEDIDAS A ADOPTAR NA REALIZACIÓN DE ACF E OUTROS EVENTOS
A realización de actividades complementarias á formación realizarase extremando as precaucións e respetando
os aforos dos diferentes espazos do centro. As actividades en exterior serán sempre preferibles as de interior.
Evitaranse aquelas actividades e eventos que supoñan a mestura do alumnado de diferentes grupos de
convivencia ou clases, así como as que exixan unha especial proximidade.
Os eventos deportivos ou celebracións realizaranse sen asistencia de público. Recoméndase non realizar eventos
ou celebracións con grande afluencia de persoas. De realizárense, cumpriranse estritamente as medidas de
prevención (uso obrigatorio de máscara, lavado de máns e distanciamento social) e non se superarán os aforos
máximos dos espazos.
Cando as ACF requiran o uso de transporte escolar, deberanse respectar os aforos nos medios de transporte
utilizados, de acordo co establecido en cada caso polo órgano autonómico ou estatal competente. O uso de
máscara será en todo caso obrigatorio durante todo o traxecto.
No caso de que a parada se estableza na vía pública faranse ringleiras coa suficiente separación entre o alumnado.
A saída do alumnado transportado organizarase de xeito similar á entrada.
A entidade externa organizadora do evento deberá cumprir nas súas instalacións coas normas preventivas básicas
establecidas neste Plan de adaptación, sobre todo as relativas ao uso obrigatorio de máscara, hixiene de mans e
distanciamento social.
Na medida do posible, a distribución do alumnado nas ACF asemellarase á distribución que o grupo teña nos
diferentes espazos do centro dentro da súa actividade lectiva habitual.
En calquera caso o profesorado participante na ACF, e especialmente o/a seu/súa coordinador/a, deberán anotar
a distribución do alumnado nos diferentes espazos utilizados durante a celebración da actividade. Todos estes
datos deben poñerse en coñecemento do equipo Covid do centro.



MEDIDAS PARA O USO DA CAFETERÍA
O acceso e uso da cafetería estará limitado ao aforo establecido pola concesionaria, debendo respectar, en todo
caso, as normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro. O persoal da cafetería velará polo
cumprimento destas normas e instruccións e manterá unha conduta exemplarizante.
O persoal da cafetería deberá tamén cumprir as normas aplicables ao sector da hostalaría se son máis restrictivas
que as normas internas do centro. Deberá vixiar especialmente o cumprimento das seguintes normas:
 Evitar aglomeracións.
Os usuarios deberán entrar e saír dunha forma ordenada (de 1 en 1) e circular pola marxe dereita, de
acordo co establecido na sinalización e cartelaría existente.
 Manter a distancia de seguridade.
 Respectar os aforos nos baños da cafetería.
 Usar correctamente a máscara.
A concesionaria da cafetería pode comunicar ao equipo directivo calquera conduta que poida poñer en perigo a
seguridade dos/das demáis usuarios/as.
Os traballadores da empresa concesionaria terán a mesma consideración ca o do persoal do centro a efectos de
aplicar a normativa Covid, sobre todo na relativa á xestión de gromos.
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O persoal da empresa concesionaria que inicie síntomas, deberá contactar coa persoa de referencia
correspondente e co seu centro de saúde e chamará ao teléfono habilitado pola Xunta de Galicia, debendo seguir
as instrucións correspondentes. Estas circunstancias deberán poñerse en coñecemento do equipo Covid.
Cando un/unha usuario/a presente síntomas compatibles coa Covid-19, mentres se atopa na cafetería, esixirá que
se proceda a illar a bolsa onde se depositaron os materiais desbotables utilizados por el/ela. Esta bolsa deberá
ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, e despois depositarase na fracción resto.
Realizarase posteriormente unha limpeza en profundidade e ventilaranse suficientemente os espazos utilizados
polo/a usuario/a
O persoal da cafetería deberá desinfectar todos os materiais de uso compartido antes do seu uso. A limpeza
diaria debe reforzarse naqueles espazos que máis o precisen, de acordo coa intensidade de uso. Deberase prestar
especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis frecuentes. Merecen especial
dedicación os pomos das portas, mobiliario, pasamáns, teléfonos, perchas e outros elementos similares.
O persoal da cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, utensilios, electrodomésticos e similares
que se utilicen no proceso de elaboración das comidas. Aqueles equipamentos que non teñan a necesidade de
compartirse serán manipulados polo persoal da cafetaría de forma exclusiva.
Deberanse ventilar os espazos durante 15 minutos, coa maior periodicidade posible, se as condicións
meteorolóxicas o permiten, e deberanse ter presentes as medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes
laborais, sobre todo por riscos derivados de caídas a distinto nivel (apertura de fiestras en lugares elevados).
Na entrada á cafetería disporase de dispensador de parede de xel hidroalcólico e papeleira. O persoal da cafetería
vixiará a dispoñibilidade de xel hidroalcólico, debendo avisar ao Secretario ou, no seu defecto, a un membro do
equipo directivo para proceder a súa reposición.



NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS
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
discapacidades ou trastornos graves de conduta.
De contar con este tipo de alumnado, con carácter xeral, aplicaríanse as medidas fundamentais establecidas no
protocolo da Xunta para a prevención da Covid nos centros escolares e logo avaliaríanse as necesidades deste
tipo de alumnado de forma individualizada para poder dar a resposta máis axeitada. A elaboración desta
avaliación individualizada deberá estar coordinada entre o equipo Covid e o departamento de orientación.
Os sistemas e procedementos de comunicación deberán axustarse de tal forma que a información poida chegar
a este alumnado dunha forma rápida e fiable.



PREVISIÓNS ESPECÍFICIAS PARA A LABOR DO PROFESORADO
As distintas reunións que se deban levar a cabo, respectarán os aforos máximos e as medidas de seguridade e
protección establecidas polo centro e polas autoridades educativas e sanitarias. Se non fóra posible respectalas
deberanse usar medios telemáticos.
Nas titorías preferirase, sempre que sexa posible, a atención non presencial mediante videochamada ou chamada
telefónica. Se fóra necesaria a atención presencial, deberase utilizar a sala de titorías ou outros espazos que
permitan garantir a distancia de seguridade e dispoñan de produtos covid (xel hidroalcólico, desinfectante de
superficies, panos desbotables e papeleira).
Non se poderán usar as fontes de auga potable do centro situadas na zona de descanso da entrada da cafetería e
na zona de entrada ao edificio da familia profesional de Instalación e Mantemento.



MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
O conxunto de programas e accións formativas e pedagóxicas do centro para a educación en saúde, estarán
recollidas no correspondente Plan de formación do profesorado elaborado pola coordinación de Innovación e
Formación.
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ANEXO I: Normas COVID-19 (Profesorado)
Este conxunto de normas establecidas polo centro poderán ser obxeto de modificación ou
actualización de acordo coas directrices e instruccións que vaian comunicando as correspondentes
autoridades educativas e sanitarias.
1) Acceso ao Centro.
 Non se poderá acudir ao centro educativo de presentar síntomas compatibles coa Covid ou de
estar en illamento domiciliario por ter a obriga de pasar o período de corentena. Tampouco
se poderá acudir ao centro, en tanto en canto non se coñeza o resultado negativo do test ou
proba PCR correspondente, se se convive cunha persoa que é sospeitosa de padecer Covid19, que non dispoña dunha pauta de vacinación completa e non fora diagnosticada da COVID19 nos últimos 6 meses.
Calquera ausencia ao centro, xa sexa pola Covid ou por outra circunstancia, deberá
comunicarse inmediatamente ao equipo directivo ou persoal subalterno.
 Deberase realizar diariamente unha autoavaliación, segundo o previsto no Anexo I, antes da
chegada ao centro. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid, deberase
contactar inmediatamente co centro de saúde e comunicar ao equipo directivo a ausencia. De
realizar un test diagnóstico ou proba PCR deberase manter o illamento domiciliario en tanto
en canto non se coñeza o resultado do test ou proba PCR correspondente.
 Tamén non se poderá acudir ao centro educativo se se ten a consideración de contacto
estreito, por manter relación social cunha persoa que deu positivo no test ou proba PCR
correspondente, e sempre que non se dispoña dunha pauta de vacinación completa e non
fora diagnosticado da COVID-19 nos últimos 6 meses. Neste caso seguiranse as indicacións das
autoridades sanitarias (Central de Seguimento de Contactos).
 O profesorado que teña a consideración de vulnerable, sempre que a súa condición clínica o
permita, extremará as precaucións, mantendo de forma rigorosa as correspondentes medidas
de distanciamento social e as de hixiene, prevención e protección, tanto individuais como
colectivas.
 Deberá evitarse a formación de grupos ou aglomeracións de alumnado e respectaranse as
indicacións establecidas na sinalización e cartelería do centro, como as de aforo máximo,
circulación pola marxe dereita e outras.
Permitirase a entrada de alumnado nunha aula valeira, aínda que sexa cunha pequena
antelación sobre o horario oficial, para evitar aglomeracións durante o tempo de agarda.
Estará prohibida a entrada aos seguintes espazos:
 Conserxerías, agás para o persoal subalterno e para o persoal de limpeza.
 Oficinas do centro, agás para o persoal administrativo, orientadora e equipo directivo.
 Aulas, laboratorios e obradoiros que non estean asignados segundo o horario oficial do
centro, agás autorización do equipo directivo e sempre avisando coa suficiente
antelación, dado que deben estar en condicións óptimas de limpeza e desinfección.
Procurarase minimizar os cambios de espazos respecto aos establecidos segundo o
horario oficial do centro, non so por motivos de seguridade ante situacións de
emerxencia e evacuación, senón para evitar desaxustes na coordinación do equipo de
limpadoras do CIFP.
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2) Actuación diante da aparición de síntomas compatibles coa Covid no CIFP
 As persoas que inicien síntomas retiraranse a Sala Covid e deberán estar provistos da
correspondente máscara. De revestir gravidade avisarase ao 061 ou 112. O profesorado
deberá comunicar ao equipo directivo tal circunstancia.
 Se se trata de menores de idade contactarase cos seus pais ou titores legais para que os veñan
a recoller a maior brevidade posible.
 Se se trata de maiores de idade contactarase coa persoa de referencia correspondente e co
seu centro de saúde ou chamarase ao teléfono habilitado pola Xunta de Galicia, debendo
seguir as instrucións correspondentes.
 O profesorado terá a súa disposición un termómetro dixital sen contacto, que se pode solicitar
ao Secretario, para poder tomar a temperatura do alumnado que poida iniciar sintomatoloxía
compatible coa Covid-19.
3) Medidas xerais para combater a transmisión da Covid-19
Medidas de carácter obrigatorio:

 Uso correcto de máscaras en todo o recinto escolar, tanto en espazos interiores como
exteriores e durante toda a xornada lectiva.
As máscaras serán subministradas a través de cada un dos departamentos do centro, tanto
didácticos como non didácticos. O xefe de cada departamento deberá levar un control do seu
consumo que permita acreditar a súa entrega ao profesorado do departamento (data, usuario,
tipo e modelo, cantidade subministrada, sinatura...).
Cando sexa necesaria a súa reposición o Xefe de departamento contactará co Secretario ou
no seu defecto cun membro do equipo directivo para a provisión de novas máscaras.
Se se dispón de informe médico, a máscara non será obrigatoria nos seguintes supostos:
Que o seu uso poida agravar algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que
se padeza.
Que non se poida quitar por carecer de autonomía individual por mor dunha
discapacidade ou situación de dependencia.
Que pola súa utilización se presenten alteracións de conduta.
No caso de non ter a obriga de usar máscara deberanse buscar fórmulas que garantan a
protección individual e colectiva, como pode ser o uso de pantallas faciais, mamparas...
Nestes casos é primordial manter unha distancia de seguridade de polo menos 2 metros e
manter grupos estables de convivencia.

 Lavado de mans:
O lavado será necesario alomenos:
Nas entradas e saídas do centro e de cada espazo, aula, laboratorio ou obradoiro.
Antes e despois do recreo.
Antes e despois de comer ou beber.
Despois de ir ao aseo.
Cando se use material compartido.
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O lavado de máns debe ser frecuente e meticuloso. De empregar auga e xabón lavaranse
durante polo menos 40 segundos e de empregar xel hidroalcólico bastará con 20 segundos.
Cando as máns estean suxas deberán lavarse con auga e xabón.
O profesorado deberá esixir o cumprimento da hixiene de máns e verificará que o alumnado
realiza o lavado de mans.
O alumnado deberá traer un bote de xel hidroalcólico de uso propio e exclusivo, dado que
debe minimizarse o uso de material compartido.
O profesorado deberá lembrar ao alumnado o cumprimento desta obriga.

 Distanciamento social de seguridade.
A distancia nas relacións sociais será como mínimo de 1,50 mts.
A distancia a manter entre postos escolares será de 1,20 mts. medidos dende o centro das
cadeiras, agás que se habiliten elementos de protección colectiva. Neste caso a distancia será
como mínimo de 1 metro. Os postos escolares deberán estar orientados na mesma dirección.
Se o tamaño dos espazos non permitise gardar esa distancia de seguridade, procederase de
acordo coa seguinte orde:
1) Retirarase o mobiliario non esencial.
2) Utilizaranse espazos alternativos de maiores dimensións.
3) Desdobrarase o grupo.

 Desinfección do posto de traballo docente.
Os usuarios deberán desinfectar todos os elementos antes do seu uso (mesa, cadeira, teclado,
rato, ferramentas...), empregando a solución desinfectante correspondente. Os teclados
estarán protexidos por film transparente para evitar o seu deterioro.
Aqueles equipos de uso non compartido só poden ser manipulados, única e exclusivamente,
polo persoal autorizado, como por exemplo nos despachos de departamentos unipersoais
(equipo directivo, orientación, oficinas, relación con empresas, acreditación e probas...).
O profesorado velará para que os postos escolares e de traballo (incluíndo equipamentos e
ferramentas) sexan desinfectados ao inicio de cada sesión lectiva. O bote de desinfección so
poderá ser manipulado por un/unha único/a alumno/a e os demais terán a súa disposición
panos desbotables para a limpeza e secado do líquido desinfectante.
O alumnado deberá traer panos desbotables, de uso propio e exclusivo, dado que debe
minimizarse o uso de material compartido. O profesorado deberá lembrar ao alumnado o
cumprimento desta obriga.

 Ventilación periódica dos espazos.
Deberanse ventilar os espazos durante 15 minutos, alomenos:
 Ao inicio da xornada lectiva, tanto ordinaria como modular.
 Ao finalizar as sesións formativas.
 Durante os recreos.
Ventilaranse os espazos o maior tempo posible, se as condicións meteorolóxicas o permiten,
e deberán terse presentes as medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes escolares,
sobre todo por riscos derivados de caídas a distinto nivel (apertura de fiestras en lugares
elevados).

 Uso individual e exclusivo de material.
Non se compartirá material, agás que sexa estritamente necesario. Recoméndase gardar o
material propio de xeito diferenciado para evitar o contacto co do resto dos compañeiros.
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Para o caso de que se comparta material (teclados, pupitres, cadeiras, equipamentos,
ferramentas, equipos de protección individual...) éste deberá ser previamente desinfectado
polo usuario que o vai utilizar.
Se o módulo formativo o permite, recoméndase substituir actividades que precisan o emprego
de materiais compartidos por simulacións virtuais a través de medios informáticos. As fiestras,
portas, persianas, chaves da luz, proxectores e outras ferramentas pedagóxicas non poderán
ser manipuladas polo alumnado.
Medidas recomendables:
 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha
papeleira ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre alonxándose das demais persoas.
 Dispoñer de xel hidroalcólico e panos desbotables para uso exclusivo e propio.
4) Medidas organizativas
 En cada unha das aulas, laboratorios e obradoiros (na mesa do profesorado) disporase de xel
hidroalcólico, desinfectante de superficies, panos debotables e papeleira.
O profesorado vixiará a dispoñibilidade destes produtos, debendo avisar ao Secretario ou, no
seu defecto, a un membro do equipo directivo para o caso de que deban repoñerse. Os botes
non poden tirarse dado que van a ser reutilizados.
Ao persoal de limpeza ou persoal subalterno permitiráselle a entrada na aula, laboratorio ou
obradoiro para as tarefas de reposición.
 O profesorado velará polo cumprimento destas normas e instruccións e manterá unha
conduta exemplarizante.
Calquera conduta do alumnado que poida poñer en perigo aos restantes usuarios deste centro
educativo deberá comunicarse a algún membro do equipo directivo.
Para a imposición de medidas correctoras polo incumprimento destas normas e instruccións,
así como das indicacións do profesorado e as contidas na cartelería do centro, estarase ao
disposto nas NOF do CIFP e no Decreto 8/2015, de 8 de Xaneiro, pola que se desenvolve a Lei
4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia
de convivencia escolar.
 O equipo docente dun grupo de alumnos/as deberá distribuilos/as de tal xeito que utilicen
sempre o mesmo posto escolar en cada un dos espazos asignados segundo o horario oficial
do centro. Esta distribución inicial deberá comunicarse pola titoría do grupo ao equipo Covid
e non pode ser alterada ao longo do curso académico, dado que desta forma poderase
subministrar información dos contactos máis estreitos do alumnado ás autoridades sanitarias
para seguir a trazabilidade deses contactos.
Para o caso dos obradoiros e laboratorios será o departamento quen determine o criterio a
seguir respecto ao cumprimento deste punto, que en todo caso debe ser comunicado ao
equipo Covid. O alumnado deberá ser informado sobre as medidas de protección e as
recomendacións a seguir nas prácticas a desenvolver nos obradoiros e laboratorios.
O departamento de cada familia profesional tamén determinará o aforo dos vestiarios e aseos
(non superior a un terzo) existentes en cada un dos seus obradoiros ou laboratorios.
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 A canle comunicativa preferente, coa comunidade educativa, será a través da páxina web do
centro e a través do correo corporativo da xunta (para o persoal do centro) e do correo persoal
do alumnado ou dos seus representantes legais, para o caso de menores de idade.
 Os/As titores/as deberán lembrar periódicamente os protocolos de hixiene, prevención e
protección fronte a transmisión do virus e deberán poñerse en contacto cos/coas
representantes legais do alumnado (no caso de menores de idade) para recordarlles as
normas e instruccións establecidas para o alumnado neste protocolo.
Os titores informarán tamén do protocolo de entrada e saída do centro e deberán identificar
ao alumnado que puidera ter dificultades de acceso á educación telemática para comunicalo
inmediatamente ao equipo directivo ao inicio do curso.
 As distintas reunións que se deban levar a cabo, deberán respectar as medidas de seguridade
e protección establecidas polo centro e polas autoridades educativas e sanitarias. Se non fóra
posible respectalas deberanse usar medios telemáticos.
Nas titorías preferirase, sempre que sexa posible, a atención non presencial, mediante
videochamada ou chamada telefónica. Se fóra necesaria a atención presencial, disporase da
sala de titorías ou doutros espazos que permitan garantir a distancia de seguridade e dispoñan
de produtos covid (xel, desinfectante, panos desbotables e papeleira).
A titoría de cada grupo recabará os datos das direccións dos correos electrónicos do alumnado
e dos seus representantes legais, para o caso de menores de idade.
 A Biblioteca do centro necesariamente permañecerá pechada naquelas sesións lectivas nas
que non haxa asignado profesorado, segundo o horario oficial do centro. O seu uso estará
limitado ao 50% do seu aforo, que pode variar segundo se poidan gardar as medidas de
seguridade e protección correspondentes.
Deberá respectarse o protocolo establecido para o acceso e uso da Biblioteca, ademáis das
normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro.
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual, aínda que o devolto
deberá permañecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas, antes de voltar
aos andeis correspondentes.
 O acceso e uso da cafetería estará limitado ao aforo establecido pola concesionaria, debendo
respectar, en todo caso, as normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro. A
concesionaria da cafetería pode comunicar ao equipo directivo calquera conduta que poida
poñer en perigo a seguridade dos/das demáis usuarios/as.
 O profesorado de garda, e en xeral todo o profesorado, velará polo cumprimento destas
normas, sobre todo, as de:
 Evitar aglomeracións nos espazos interiores do centro e nas súas entradas e saídas.
 Manter a distancia de seguridade.
 Respectar os aforos nos vestiarios e aseos do centro.
 Usar correctamente a máscara.
No recreo extremarase a vixilancia do alumnado.
 A realización de ACF realizaranse extremando as precaucións, respetando os aforos dos
diferentes espazos do centro e seguindo o protocolo que se establece no chamado “Plan de
adaptación á situación COVID-19 no curso 2021/22”.
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 O profesorado deberá informar ao seu alumnado das seguintes circunstancias:
 A forma na que se desenvolverán as probas orais, tendo en conta que deben respectarse
as medidas de seguridade e protección correspondentes.
 O funcionamento e a metodoloxía que se seguirá no hipotético caso de ter que realizar
o ensino a distancia, explicando a estrutura e o manexo da aula virtual, sen prexuízo
doutras opcións de formación a distancia.
Nas aulas virtuais crearase un usuario para o inspector do centro con permiso de acceso
a todos os cursos, debendo comunicarlle o nome de usuario e contrasinal.
 Durante os cambios de sesión, o alumnado deberá permañecer no seu posto escolar.
No caso de ter que trasladarse a outro espazo educativo ou saír do centro, o profesorado
deberá finalizar as súas actividades formativas 5 minutos antes e comprobar que o alumnado
recolleu todo o seu material. Logo asegurarase de que a saída se produza dunha forma
ordenada, de 1 en 1, e de que se respecte o distanciamento social para evitar a formación de
aglomeracións.
Se houbera aínda outro grupo no novo espazo educativo, agardarase (sen formar grupos) a
que saia por completo e logo entrarase gardando a distancia de seguridade, ventilarase o
espazo e desinfectarase o posto escolar.
 A entrada de profesionais ou persoal de empresas externas, agás para entrega de
subministracións, será rexistrada en Conserxería, dado que desta forma poderase
subministrar información, dos contactos máis estreitos deste persoal alleo ao centro
educativo, ás autoridades sanitarias para seguir a trazabilidade deses contactos.
Polo tanto o profesorado, e sobre todo os Xefes de Departamento e Coordinadores do CIFP,
así como o persoal de administración e servizos, que puideran ter unha relación comercial con
profesionais ou empresas, velarán para que se rexistre previamente en Conserxería a súa
presenza no centro, antes de desenvolver o servizo contratado, aínda que sexan tarefas de
mantemento periódicas.
O persoal alleo ao centro educativo deberá respectar as normas Covid do centro, sobre todo
as de uso obrigatorio de máscara, hixiene de máns e distanciamento social.
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou alumnado poderá usar
unicamente os aseos situados no corredor que une a conserxería coas oficinas.

Protocolo de entradas e saídas en réxime ordinario e modular.
Todo o profesorado, sobre todo na 1ª sesión da súa xornada laboral, deberá estar, coa suficiente
antelación (15 minutos antes), nos correspondentes espazos educativos establecidos no seu horario
oficial, para facilitar unha entrada fluída do alumnado a súa aula, laboratorio ou obradoiro e evitar así
aglomeracións que puideran darse nos corredores internos no tempo de agarda.
A entrada ao centro do alumnado poderá facerse polas portas de acceso ás oficinas (para o alumnado
que utiliza o aparcadoiro) e ás conserxerías (para o resto). Poderanse utilizar as portas exteriores dos
obradoiros da familia profesional de TMV (as portas laterais que quedan fronte ao edificio de frío)
sempre que se verifique que o alumnado realiza previamente a hixiene de máns na entrada ao
obradoiro. Recoméndase que o profesorado utilice a porta de acceso á antiga casa do conserxe.
O profesorado de garda, sobre todo na primeira sesión da súa xornada laboral, deberá estar, coa
suficiente antelación (15 minutos antes), na porta de acceso ás oficinas do centro para verificar que o
alumnado que entra ao centro, realiza correctamente a hixiene de máns.
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Os demais profesores de garda velarán para que nos demais espazos, tanto interiores como exteriores
do recinto escolar, non se formen aglomeracións e se respecten as normas deste protocolo.
O profesorado deberá dirixir as saídas do alumnado, de tal xeito, que no corredor hai o suficiente
espazo de distanciamento físico, como para evitar a aglomeración de persoas. Tamén deberá verificar
que o alumnado , previamente a súa saída, realiza correctamente a hixiene de máns.
O profesorado de garda verificará que a saída do centro se fai respetando a distancia de seguridade e
as normas contidas neste protocolo.

ANEXO II: Normas COVID-19 (Familias e Alumnado)
Este conxunto de normas establecidas polo centro poderán ser obxeto de modificación ou
actualización de acordo coas directrices e instrucións que vaian comunicando as correspondentes
autoridades educativas e sanitarias.
1) Acceso ao Centro.
 Non se poderá acudir ao centro educativo de presentar síntomas compatibles coa Covid ou de
estar en illamento domiciliario por ter a obriga de pasar o período de corentena. Tampouco
se poderá acudir ao centro, en tanto en canto non se coñeza o resultado negativo do test ou
proba PCR correspondente, se se convive cunha persoa que é sospeitosa de padecer Covid19, que non dispoña dunha pauta de vacinación completa e non fora diagnosticada da COVID19 nos últimos 6 meses.
Calquera ausencia ao centro, xa sexa pola Covid ou por outra circunstancia, deberá
comunicarse inmediatamente ao equipo directivo ou persoal subalterno
En tódolos casos deberase comunicar a ausencia inmediatamente ao equipo COVID ou ao
equipo directivo. A xustificación da ausencia, non esixirá ningún xustificante médico xa que
abondará co comprobante dos pais ou representantes legais do alumnado menor de idade.
 Deberase realizar diariamente unha autoavaliación, segundo o previsto no Anexo I, antes da
chegada ao centro. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid, deberase
contactar inmediatamente co centro de saúde e comunicar ao equipo directivo a ausencia. De
realizar un test diagnóstico ou proba PCR deberase manter o illamento domiciliario en tanto
en canto non se coñeza o resultado do test ou proba PCR correspondente.
 Tamén non se poderá acudir ao centro educativo se se ten a consideración de contacto
estreito, por manter relación social cunha persoa que deu positivo no test ou proba PCR
correspondente, e sempre que non se dispoña dunha pauta de vacinación completa e non
fora diagnosticado da COVID-19 nos últimos 6 meses. Neste caso seguiranse as indicacións das
autoridades sanitarias (Central de Seguimento de Contactos).
Se se debe manter unha corentena domiciliaria e suspender a ensinanza presencial, deberase
seguir, se é posible, o ensino a distancia, utilizando a aula virtual e outras ferramentas de
educación non presencial establecidas polo profesorado. En todo caso deberese contactar
inmediatamente co centro de saúde, seguir as súas instruccións e comunicar ao equipo
directivo a ausencia.
 O alumnado que teña a consideración de vulnerable, extremará as precaucións, mantendo de
forma rigorosa as correspondentes medidas de distanciamento social e as de hixiene,
prevención e protección, tanto individuais como colectivas. A asistencia presencial, ou de ser
o caso, a escolarización domiciliaria será a criterio das autoridades sanitarias.
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 Deberá evitarse a formación de grupos ou aglomeracións de alumnado e respectaranse as
indicacións establecidas na sinalización e cartelería do centro, como as de aforo máximo,
circulación pola marxe dereita e outras. O alumnado poderá entrar na aula, obradoiro ou
laboratorio, de estar baleiro, aínda que sexa cunha pequena antelación sobre o horario oficial,
para evitar aglomeracións durante o tempo de agarda.
2) Actuación diante da aparición de síntomas compatibles coa Covid no CIFP
 O alumnado que inicie síntomas retirarase a Sala Covid e deberá estar provisto da
correspondente máscara.
 Se se trata de menores de idade contactarase cos seus pais ou titores legais para que os veñan
a recoller a maior brevidade posible.
 Se se trata de maiores de idade contactarase coa persoa de referencia correspondente e co
seu centro de saúde ou chamarase ao teléfono habilitado pola Xunta de Galicia, debendo
seguir as instrucións correspondentes.
3) Medidas xerais para combater a transmisión da Covid-19
Medidas de carácter obrigatorio:

 Uso correcto de máscaras en todo o recinto escolar, tanto en espazos interiores como
exteriores e durante toda a xornada lectiva.
O alumnado deberá traer máscara para usala obrigatoriamente en todo o recinto escolar e
dispoñer dunha segunda máscara de recambio, que poderá gardar nun estoxo propio. Cando
se teña informe médico, a máscara non será obrigatoria, se se dan os seguintes supostos:
Que o seu uso poida agravar algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que
se padeza.
Que non se poida quitar por carecer de autonomía individual por mor dunha
discapacidade ou situación de dependencia.
Que pola súa utilización se presenten alteracións de conduta.
Nestes casos é primordial manter unha distancia de seguridade de polo menos 2 metros e
manter grupos estables de convivencia.

 Lavado de mans:
O lavado será necesario alomenos:
Nas entradas e saídas do centro e de cada espazo, aula, laboratorio ou obradoiro.
Antes e despois do recreo. Antes e despois de comer ou beber.
Despois de ir ao aseo.
Cando se use material compartido.
O lavado de máns debe ser frecuente e meticuloso. De empregar auga e xabón lavaranse
durante polo menos 40 segundos e de empregar xel hidroalcólico bastará con 20 segundos.
Cando as máns estean suxas deberán lavarse con auga e xabón.
O alumnado deberá traer un bote de xel hidroalcólico de uso propio e exclusivo, dado que
debe minimizarse o uso de material compartido.
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 Distanciamento social de seguridade.
A distancia social a manter entre persoas será de 1,50 mts. e deberá evitarse a formación de
grupos nas entradas e saídas do centro como nas entradas e saídas das aulas, obradoiros e
laboratorios. Tamén se evitarán os agrupamentos nos espazos de circulación do centro.
Nos exteriores do recinto escolar os grupos que se poidan formar, deberán manter a distancia
de seguridade e usar obrigatoriamente a máscara.
Os postos escolares deberán estar orientados na mesma dirección e deberán manter tamén a
distancia de 1,20 mts., agás que se habiliten elementos de protección colectiva. Neste caso a
distancia redúcese a 1 metro como mínimo.

 Ventilación periódica dos espazos.
Ventilaranse os espazos durante 15 minutos, alomenos:
 Ao inicio da xornada lectiva, tanto ordinaria como modular.
 Ao finalizar as sesións formativas.
 Durante os recreos.
A ventilación de espazos será o maior tempo posible, se as condicións meteorolóxicas o
permiten, e deberán terse presentes as medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes
escolares, sobre todo por riscos derivados de caídas a distinto nivel (apertura de fiestras en
lugares elevados).

 Desinfección do posto escolar.
Os usuarios deberán desinfectar todos os elementos antes do seu uso (mesa, cadeira, teclado,
rato, ferramentas, equipamento...), é dicir ao inicio de cada sesión lectiva, empregando a
solución desinfectante correspondente. Os teclados estarán protexidos por film transparente
para evitar o seu deterioro.
Aqueles equipos de uso non compartido só poderán ser manipulados, única e exclusivamente,
polo persoal autorizado, como por exemplo o equipamento informático do profesorado
O profesorado pode requerir ao alumnado para que os seus postos escolares e de traballo
(incluíndo equipamentos e ferramentas) sexan desinfectados.
O bote de desinfección so poderá ser manipulado por un/unha único/a alumno/a e os demais
terán a súa disposición panos desbotables para a limpeza e secado do líquido desinfectante.
O alumnado deberá traer panos desbotables, de uso propio e exclusivo, dado que debe
minimizarse o uso de material compartido.

 Uso individual e exclusivo de material.
Non se compartirá material, agás que sexa estritamente necesario. Recoméndase gardar o
material propio de xeito diferenciado para evitar o contacto co do resto dos compañeiros,
usando estoxos ou similares e na medida do posible rotulados co nome de cadaquén.
Para o caso de que se comparta material (teclados, pupitres, cadeiras, equipamentos,
ferramentas, equipos de protección individual...) éste deberá ser previamente desinfectado
polo usuario que o vai utilizar.
As fiestras, portas, persianas, chaves da luz, proxectores e outras ferramentas pedagóxicas
non poderán ser manipuladas polo alumnado.
Nas perchas o material ou roupa colocarase da forma máis individualizada posible.
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Medidas recomendables:
 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha
papeleira ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre alonxándose das demais persoas.
 Durante os períodos de descanso, dentro da actividade lectiva, establecer grupos estables de
convivencia nas relacións interpersoais.
4) Medidas organizativas
 Nas entradas e saídas do centro disporase de dispensadores de xel hidroalcólico.
En cada unha das aulas, laboratorios e obradoiros disporase de desinfectante de superficies,
e papeleira de tapa e pedal.
O alumnado pode avisar ao profesorado para o caso de que sexa precisa a reposición destes
produtos. Os botes non poden tirarse dado que van a ser reutilizados.
Ao persoal de limpeza ou persoal subalterno permitiráselle a entrada na aula, laboratorio ou
obradoiro para as tarefas de reposición.
 A canle comunicativa preferente, coas familias e alumnado, será a través da páxina web do
centro e a través do correo persoal do alumnado ou dos seus representantes legais, para o
caso de menores de idade.
 Non se permitirá a entrada de proxenitores e familiares no centro educativo fóra dos horarios
específicos establecidos polo centro para a atención das familias.
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou alumnado poderá usar
unicamente os aseos situados no corredor que une a conserxería coas oficinas.
 Durante os cambios de sesión, o alumnado deberá permañecer no seu posto escolar.
No caso de ter que trasladarse, a saída deberá producirse dunha forma ordenada, de 1 en 1,
e respectando o distanciamento social para evitar a formación de aglomeracións. Se houbera
aínda grupo no novo espazo educativo que deba ocuparse, agardarase (sen formar grupos) a
que saia por completo e logo entrarase gardando a distancia de seguridade e desinfectarase
o posto escolar.
Para o caso de que o espazo a ocupar estea valeiro, poderase entrar, incluso antes do horario
establecido, dunha forma ordenada e escalonada, para evitar a formación de aglomeracións
ou agrupacións durante o tempo de agarda.
 O alumnado deberá distribuirse nas aulas seguindo as directrices establecidas polo equipo
docente, que estará coordinado polo/a titor/a do grupo. Unha vez asignado un posto escolar
a un/unha alumno/a, este/a debe obrigatoriamente usalo durante todo o curso escolar, posto
que esto permitirá ao centro subministrar información dos contactos máis estreitos do
alumnado ás autoridades sanitarias para seguir a trazabilidade deses contactos.
Para o caso dos obradoiros e laboratorios será o departamento quen determine o criterio a
seguir respecto ao cumprimento deste punto. O alumnado deberá ser informado sobre as
medidas de protección e as recomendacións a seguir nas prácticas a desenvolver nos
obradoiros e laboratorios.
O departamento de cada familia profesional tamén determinará o aforo dos vestiarios e aseos
(non superior a un terzo) existentes en cada un dos seus obradoiros ou laboratorios.

CIFP Valentín Paz Andrade
Estrada vella de Madrid, 160. 36214 VIGO
Tfno. 886110857, Fax 886110878
cifp.paz.andrade@edu.xunta.es www.cifpvalentinpazandrade.es/gl

[25]

 O alumnado deberá:
 Respectar os protocolos de hixiene, prevención e protección fronte a Covid-19.
 Respectar o protocolo de entrada e saída do centro.
 Respectar os aforos de cada un dos espazos do centro, sobre todo, nos vestiarios e
aseos, cafetería, biblioteca...
 Respectar as indicacións do persoal do centro, tanto docente como non docente e
incluso persoal do servizo de cafetería.
 Respectar os protocolos establecidos para o uso da Biblioteca, para a realización de
Actividades complementarias á formación (ACF), para o uso de equipamento e
ferramentas dentro dos obradoiros e laboratorios deste centro...
 Evitar a formación de grupos.
 Informar ao titor/a das posibles dificultades de acceso á educación a distancia.
 A Biblioteca do centro necesariamente permañecerá pechada naquelas sesións lectivas nas
que non haxa asignado profesorado, segundo o horario oficial do centro. O seu uso estará
limitado ao 50% do seu aforo, que pode variar segundo se poidan gardar as medidas de
seguridade e protección correspondentes.
Deberá respectarse o protocolo establecido para o acceso e uso da Biblioteca, ademáis das
normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro.
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual, aínda que o devolto
deberá permañecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 4 horas, antes de voltar
aos andeis correspondentes.
 O acceso e uso da cafetería estará limitado ao aforo establecido pola concesionaria, debendo
respectar, en todo caso, as normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro. A
concesionaria da cafetería pode comunicar ao equipo directivo calquera conduta que poida
poñer en perigo a seguridade dos/das demáis usuarios/as.
 As distintas reunións que se deban levar a cabo, deberán respectar as medidas de seguridade
e protección establecidas polo centro e polas autoridades educativas e sanitarias. Se non fóra
posible respectalas deberanse usar medios telemáticos.
Nas titorías preferirase, sempre que sexa posible, a atención non presencial, mediante
videochamada ou chamada telefónica. Se fóra necesaria a atención presencial, disporase da
sala de titorías ou doutros espazos que permitan garantir a distancia de seguridade e dispoñan
de produtos covid (xel, desinfectante, panos desbotables e papeleira).
 O alumnado e as familias estás obrigadas ao cumprimento destas normas e instruccións.
Tamén están obrigados a seguir as indicacións do profesorado e as contidas na cartelería do
centro. Calquera conduta que poña en perigo aos restantes usuarios deste centro educativo
será posta en coñecemento do titor e do equipo directivo, para a imposición de medidas
correctoras e de acordo co disposto nas Normas de Organización e Funcionamento do CIFP e
no Decreto 8/2015, de 8 de Xaneiro, pola que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de
convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

Protocolo de entradas e saídas.
O alumnado debe procurar que a entrada ao centro se desenvolva dunha forma fluída, evitando a
formación de grupos e dirixíndose directamente a súa aula, laboratorio ou obradoiro sen dilacións.
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Na entrada ao centro obrigatoriamente debe realizar a hixiene de máns, usar correctamente a máscara
e respetar o distanciamento social.
A entrada ao centro deberá facerse polas portas de acceso ás oficinas (para o alumnado que utiliza o
aparcadoiro) e polas portas de acceso ás conserxerías (para o resto do alumnado).
Poderanse utilizar as portas exteriores dos obradoiros da familia profesional de TMV (as portas laterais
que quedan fronte ao edificio de frío).

ANEXO III: Normas COVID-19 (P.A.S.)
Este conxunto de normas establecidas polo centro poderán ser obxeto de modificación ou
actualización de acordo coas directrices e instrucións que vaian comunicando as correspondentes
autoridades educativas e sanitarias.
1) Acceso ao Centro.
 Non se poderá acudir ao centro educativo de presentar síntomas compatibles coa Covid ou de
estar en illamento domiciliario por ter a obriga de pasar o período de corentena. Tampouco
se poderá acudir ao centro, en tanto en canto non se coñeza o resultado negativo do test ou
proba PCR correspondente, se se convive cunha persoa que é sospeitosa de padecer Covid19, que non dispoña dunha pauta de vacinación completa e non fora diagnosticada da COVID19 nos últimos 6 meses.
Calquera ausencia ao centro, xa sexa pola Covid ou por outra circunstancia, deberá
comunicarse inmediatamente ao equipo directivo ou persoal subalterno.
 Deberase realizar diariamente unha autoavaliación, segundo o previsto no Anexo I, antes da
chegada ao centro. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid, deberase
contactar inmediatamente co centro de saúde e comunicar ao equipo directivo a ausencia. De
realizar un test diagnóstico ou proba PCR deberase manter o illamento domiciliario en tanto
en canto non se coñeza o resultado do test ou proba PCR correspondente.
 Tamén non se poderá acudir ao centro educativo se se ten a consideración de contacto
estreito, por manter relación social cunha persoa que deu positivo no test ou proba PCR
correspondente, e sempre que non se dispoña dunha pauta de vacinación completa e non
fora diagnosticado da COVID-19 nos últimos 6 meses. Neste caso seguiranse as indicacións das
autoridades sanitarias (Central de Seguimento de Contactos).
 O persoal que teña a consideración de vulnerable, sempre que a súa condición clínica o
permita, extremará as precaucións, mantendo de forma rigorosa as correspondentes medidas
de distanciamento social e as de hixiene, prevención e protección, tanto individuais como
colectivas.
 Deberá evitarse a formación de grupos ou aglomeracións e respectaranse as indicacións
establecidas na sinalización e cartelería do centro, como as de aforo máximo, circulación pola
marxe dereita e outras.
Estará prohibida a entrada aos seguintes espazos, agás persoal de limpeza e mantemento:
 Conserxerías, agás para o persoal subalterno.
 Oficinas do centro, agás para o persoal administrativo, orientadora e equipo directivo.
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2) Actuación diante da aparición de síntomas compatibles coa Covid no CIFP
 As persoas que inicien síntomas retiraranse a Sala Covid e deberán estar provistos da
correspondente máscara. O centro dispón de termómetro dixital sen contacto.
De revestir gravidade avisarase ao 061 ou 112. O persoal deberá comunicar ao equipo
directivo tal circunstancia.
 O persoal deberá contactar coa persoa de referencia correspondente e co seu centro de saúde
ou chamarase ao teléfono habilitado pola Xunta de Galicia, e deberanse seguir as instrucións
correspondentes.
3) Medidas xerais para combater a transmisión da Covid-19
Medidas de carácter obrigatorio:

 Uso correcto de máscaras en todo o recinto escolar, tanto en espazos interiores como
exteriores e durante toda a xornada lectiva.
As máscaras serán subministradas polo secretario, que deberá levar un control do seu
consumo que permita acreditar a súa entrega ao persoal.
Cando sexa necesaria a súa reposición o persoal contactará co Secretario ou no seu defecto
cun membro do equipo directivo.
Cando se teña informe médico, a máscara non será obrigatoria, se se dan os seguintes
supostos:
Que o seu uso poida agravar algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que
se padeza.
Que non se poida quitar por carecer de autonomía individual por mor dunha
discapacidade ou situación de dependencia.
Que pola súa utilización se presenten alteracións de conduta.
No caso de non ter a obriga de usar máscara deberanse buscar fórmulas que garantan a
protección individual e colectiva, como pode ser o uso de pantallas, mamparas...
Nestes casos é primordial manter unha distancia de seguridade de polo menos 2 metros e
manter grupos estables de convivencia.

 Lavado de mans:
O lavado será necesario alomenos:
Nas entradas e saídas do centro.
Nas entradas e saídas de cada espazo, aula, laboratorio ou obradoiro.
Nas entradas e saídas da cafetaría.
Antes e despois de comer ou beber.
Despois de ir ao aseo.
Cando se use material compartido.
O lavado de máns debe ser frecuente e meticuloso. De empregar auga e xabón lavaranse
durante polo menos 40 segundos e de empregar xel hidroalcólico bastará con 20 segundos.
Cando as máns estean suxas deberán lavarse con auga e xabón.
O persoal, sobre todo o persoal subalterno, deberá esixir o cumprimento da hixiene de máns,
sobre todo na entrada e saída do centro.
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 Distanciamento social de seguridade.
A distancia a manter nas relacións interpersoais será de 1,50 mts.

 Desinfección do posto de traballo.
O persoal deberá desinfectar todos os materiais de uso compartido antes do seu uso (mesas,
cadeiras, ferramentas...), empregando a solución desinfectante correspondente. Os teclados
estarán protexidos por film transparente para evitar o seu deterioro.
Aqueles equipos que non teñan a necesidade de compartirse, serán manipulados polo persoal
de forma única e exclusiva.

 Ventilación periódica dos espazos.
Deberanse ventilar os espazos durante 15 minutos, coa maior periodicidade posible, se as
condicións meteorolóxicas o permiten, e deberán terse presentes as medidas preventivas a
adoptar para evitar accidentes laborais, sobre todo por riscos derivados de caídas a distinto
nivel (apertura de fiestras en lugares elevados).

 Uso individual e exclusivo de material.
Non se compartirá material, agás que sexa estritamente necesario. Recoméndase gardar o
material propio de xeito diferenciado para evitar o contacto co do resto dos compañeiros e
usar etiquetas identificativas.
Medidas recomendables:
 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha
papeleira ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre alonxándose das demais persoas.
 Dispoñer de xel hidroalcólico e panos desbotables para uso exclusivo e propio.
4) Medidas organizativas
 En cada unha dos espazos do centro, nas aulas, laboratorios e obradoiros disporase de botes
de xel hidroalcólico e desinfectante de superficies. Tamén se disporá de panos debotables e
papeleira.
O persoal de limpeza vixiará a dispoñibilidade destes produtos, debendo avisar ao Secretario
ou, no seu defecto, a un membro do equipo directivo para o caso de que deban repoñerse. Os
botes baleiros non deben tirarse ao lixo dado que van a ser reutilizados.
O centro levará a cabo un control dos consumos destes produtos, polo que o persoal de
limpeza, cando faga a correspondente reposición procederá a rexistrar esta circunstancia nun
documento facilitado polo secretario.
 O persoal velará polo cumprimento destas normas e instruccións e manterá unha conduta
exemplarizante. Calquera conduta do alumnado que poida poñer en perigo aos restantes
usuarios deste centro deberá comunicarse a algún membro do equipo directivo.
Para a imposición de medidas correctoras polo incumprimento destas normas e instruccións,
así como das indicacións do profesorado e as contidas na cartelería do centro, estarase ao
disposto nas NOF do centro e no Decreto 8/2015, de 8 de Xaneiro, pola que se desenvolve a
Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia
de convivencia escolar.
 Os vestiarios e aseos deben respetar o aforo limitado establecido polas autoridades sanitarias
e educativas (non superior a un terzo).
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 A Biblioteca do centro necesariamente permañecerá pechada naquelas sesións lectivas nas
que non haxa asignado profesorado, segundo o horario oficial do centro. O seu uso estará
limitado ao 50% do seu aforo, que pode variar segundo se poidan gardar as medidas de
seguridade e protección correspondentes.
Deberá respectarse o protocolo establecido para o acceso e uso da Biblioteca, ademáis das
normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro.
 O acceso e uso da cafetería estará limitado ao aforo establecido pola concesionaria, debendo
respectar, en todo caso, as normas xenéricas aplicables a calquera espazo deste centro.
 As distintas reunións que se deban levar a cabo, deberán respectar as medidas de seguridade
e protección establecidas polo centro e polas autoridades educativas e sanitarias. Se non fóra
posible respectalas deberanse usar medios telemáticos.
 A canle comunicativa preferente será a través da páxina web do centro e a través do correo
corporativo da xunta, e no seu defecto, a través do correo persoal.
 O persoal velará polo cumprimento do conxunto destas normas e sobre todo as de:
 Evitar aglomeracións nos espazos interiores do centro e nas súas entradas e saídas.
 Manter a distancia de seguridade.
 Respectar os aforos nos vestiarios e aseos do centro.
 Usar correctamente a máscara.
No recreo extremarase a vixilancia do alumnado.
 O alumnado deberá saír dunha forma ordenada, de 1 en 1, respetando o distanciamento social
para evitar a formación de aglomeracións.
 O público en xeral, que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado,
unicamente poderá usar os aseos situados no corredor que une a conserxería coas oficinas..

Protocolo de entradas e saídas.
A entrada ao centro do alumnado poderá facerse polas portas de acceso ás oficinas (para o alumnado
que utiliza o aparcadoiro) e ás conserxerías (para o resto do alumnado). Poderanse utilizar as portas
exteriores dos obradoiros da familia profesional de TMV (as portas laterais que quedan fronte ao
edificio de frío) sempre que se verifique que o alumnado realiza previamente a hixiene de máns na
entrada ao obradoiro. Recoméndase que o persoal utilice a porta de acceso á antiga casa do conserxe.
O persoal subalterno, na primeira sesión lectiva do alumnado, deberá estar, coa suficiente antelación
(15 minutos antes), na porta de acceso ao centro por conserxerías, para verificar que o alumnado que
entra, realiza correctamente a hixiene de máns, usa correctamente a máscar e garda o correspondente
distanciamento social.
Tamén na medida do posible verificará que a entrada de persoas, noutros momentos da xornada, se
realiza nas mesmas condicións.
O persoal subalterno verificará que a saída do centro se fai respetando a distancia de seguridade e as
normas contidas neste protocolo.

Presenza de profesionais e empresas prestadoras de servizos no CIFP.
A entrada de profesionais ou persoal de empresas externas, agás para entrega de subministracións,
será rexistrada en Conserxería no formulario facilitado polo Secretario, dado que desta forma poderase
subministrar información, dos contactos máis estreitos deste persoal alleo, ás autoridades sanitarias
para seguir a trazabilidade deses contactos.
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Polo tanto o persoal de administración e servizos, e sobre todo o persoal subalterno, velarán para que
se rexistre previamente en Conserxería a súa presenza no centro, antes de desenvolver o servizo
contratado, aínda que sexan tarefas de mantemento periódicas.
O persoal alleo ao centro educativo deberá respectar as normas Covid do centro, sobre todo as de uso
obrigatorio de máscara, hixiene de máns e distanciamento social.

Protocolo de limpeza.
 Con anterioridade ao inicio de cada trimestre realizarase unha limpeza e desinfección xeral e
completa do centro. A limpeza diaria debe reforzarse naqueles espazos que máis o precisen,
de acordo coa intensidade de uso. Os aseos e vestiarios do centro deberán limparse polo
menos dúas veces ao día.
Poden utilizarse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) preparadas recentemente ou
calquera outro tipo de desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo
Ministerio de Sanidade.
O uso de luvas limitarase ao uso de substancias abravisas ou alérxicas para a pel.
No uso de tódolos produtos de limpeza respectaranse as indicacións establecidas na súa
etiquetaxe.
 Deberase prestar especial atención ás zonas de uso común e ás superficies de contacto máis
frecuentes. Merecen especial dedicación os pomos das portas, mobiliario, pasamáns,
teléfonos, perchas e outros elementos de similares características, así como billas e elementos
das cisternas de uso máis intensivo nos aseos.
 Nas diferentes espazos deste centro disporase de botes de xel hidroalcólico e de desinfectante
de superficies, que unha vez baleiros, serán remplazados por outros cheos. Tamén se
repoñerán os paquetes de panos desbotables e se recollerán as bolsas das papeleiras. Tódalas
aulas, laboratorios e obradoiros disporán tamén de dispensadores de xabón hidroalcólico, que
unha vez baleiros, deberán repoñerse inmediatamente. Polo que ao persoal de limpeza
permíteselle a entrada na aula, laboratorio ou obradoiro para as tarefas de reposición, incluso
con actividade lectiva.
De toda esta reposición deberase levar un control exhaustivo utilizando o documento
subministrado polo secretario.
Nos vestiarios e aseos de todo o centro, deberase vixiar a dispoñibilidade de xabón de máns e
papel desbotable en zig-zag e tamén a limpeza de papeleiras, debendo de baleirar as súas
bolsas interiores de forma diaria.
 Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de máns. O material
de protección persoal depositarase na fracción resto.
O espazo desinfectado poderase identificar a través de etiquetas visibles colocadas nas portas
de entrada.
 No caso de que unha persoa, que esté no centro, presente síntomas compatibles coa Covid19, esixirá illar a bolsa onde se depositarán os materiais desbotables utilizados por ela. Esta
bolsa deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, e despois
depositala na fracción resto.
Realizarase posteriormente unha limpeza en profundidade e ventilarase suficientemente o
espazo no que se levou a cabo o illamento preventivo.
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ANEXO IV: Normas COVID-19 (Cafetería)
Este conxunto de normas establecidas polo centro poderán ser obxeto de modificación ou
actualización de acordo coas directrices e instrucións que vaian comunicando as correspondentes
autoridades educativas e sanitarias.
1) Aceso ao Centro/Cafetería.
 Non se poderá acudir ao centro educativo de presentar síntomas compatibles coa Covid ou de
estar en illamento domiciliario por ter a obriga de pasar o período de corentena. Tampouco se
poderá acudir ao centro, en tanto en canto non se coñeza o resultado negativo do test ou proba
PCR correspondente, se se convive cunha persoa que é sospeitosa de padecer Covid-19, que
non dispoña dunha pauta de vacinación completa e non fora diagnosticada da COVID-19 nos
últimos 6 meses.
En tódolos casos deberase comunicar a ausencia inmediatamente ao equipo COVID ou ao
equipo directivo do centro.
 Deberase realizar diariamente unha autoavaliación, segundo o previsto no Anexo I, antes da
chegada ao centro. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid-19, deberase
contactar inmediatamente co centro de saúde e comunicar ao equipo directivo a ausencia. De
realizar un test diagnóstico ou proba PCR deberase manter o illamento domiciliario en tanto en
canto non se coñeza o resultado do test ou proba PCR correspondente.
 Tamén non se poderá acudir ao centro educativo se se ten a consideración de contacto estreito,
por manter relación social cunha persoa que deu positivo no test ou proba PCR correspondente,
e sempre que non se dispoña dunha pauta de vacinación completa e non fora diagnosticado da
COVID-19 nos últimos 6 meses. Neste caso seguiranse as indicacións das autoridades sanitarias
(Central de Seguimento de Contactos).
 O persoal da cafetería que teña a consideración de vulnerable, sempre que a súa condición
clínica o permita, extremará as precaucións, mantendo de forma rigorosa as correspondentes
medidas de distanciamento social e as de hixiene, prevención e protección, tanto individuais
como colectivas.
 Deberá evitarse a formación de grupos ou aglomeracións e respectaranse as indicacións
establecidas na sinalización e cartelería da cafetería, como as de aforo máximo, circulación pola
marxe dereita e outras.
2) Actuación diante da aparición de síntomas compatibles coa Covid no CIFP


Os usuarios que inicien síntomas retiraranse a Sala Covid e deberán estar provistos da
correspondente máscara. O centro dispón de termómetro dixital sen contacto.
De revestir gravidade avisarase ao 061 ou 112.
O persoal da cafetería deberá comunicar ao equipo directivo tal circunstancia.



O persoal da cafetería que inicie síntomas, deberá contactar coa persoa de referencia
correspondente e co seu centro de saúde e chamará ao teléfono habilitado pola Xunta de
Galicia, debendo seguir as instrucións correspondentes.
De todas estas circunstancias ten que ter coñecemento o equipo directivo do centro.
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3) Medidas xerais para combater a transmisión da Covid-19
Medidas de carácter obrigatorio:

 Uso correcto de máscaras.
A máscara será obrigatoria sempre, agás no momento específico do consumo. Cando se teña
informe médico, a máscara non será obrigatoria, se se dan os seguintes supostos:
 Que o seu uso poida agravar algún tipo de enfermidade ou dificultade respiratoria que
se padeza.
 Que non se poida quitar por carecer de autonomía individual por mor dunha
discapacidade ou situación de dependencia.
 Que pola súa utilización se presenten alteracións de conduta.
No caso de non ter a obriga de usar máscara deberanse buscar fórmulas que garantan a
protección individual e colectiva, como pode ser o uso de pantallas faciais.
Nestes casos é primordial manter unha distancia de seguridade de polo menos 2 metros e
manter grupos estables de convivencia.

 Lavado de mans:
O lavado será necesario alomenos:
 Nas entradas e saídas do centro/cafetería.
 Antes e despois de comer ou beber e despois de ir ao aseo.
 Cando se use material ou equipamento compartido.
O lavado de máns debe ser frecuente e meticuloso. De empregar auga e xabón lavaranse
durante polo menos 40 segundos e de empregar xel hidroalcólico bastará con 20 segundos.
Cando as máns estean suxas deberán lavarse con auga e xabón.
O persoal da cafetería deberá esixir o cumprimento da hixiene de máns aos seus usuarios.

 Distanciamento social de seguridade.
A distancia a manter será de 1,50 mts., agás que se habiliten elementos de protección colectiva
(mámparas). Neste caso a distancia redúcese a 1 metro como mínimo.
Nas mesas a distancia a manter será en oblicuo e sempre que non estean encarados.

 Desinfección dos postos a disposición dos usuarios.
O persoal da cafetería deberá desinfectar todos os materiais de uso compartido antes do seu
uso (mesas, cadeiras...), empregando a solución desinfectante correspondente.
Aqueles equipamentos que non teñan a necesidade de compartirse, serán manipulados polo
persoal de forma exclusiva.

 Ventilación periódica dos espazos.
Deberanse ventilar os espazos durante 15 minutos, coa maior periodicidade posible, se as
condicións meteorolóxicas o permiten, e deberán terse presentes as medidas preventivas a
adoptar para evitar accidentes laborais, sobre todo por riscos derivados de caídas a distinto
nivel (apertura de fiestras en lugares elevados).

 Uso individual e exclusivo de material.
Non se compartirá material, agás que sexa estritamente necesario. Recoméndase gardar o
material propio de xeito diferenciado para evitar o contacto co do resto dos compañeiros e
usar etiquetas identificativas.
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Medidas recomendables:
 Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.
 Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira
con tapa e pedal, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre alonxándose das demais
persoas.
 Dispoñer de xel hidroalcólico e panos desbotables para uso exclusivo e propio.
4) Medidas organizativas


Na entrada á cafetería disporase de dispensador de xel hidroalcólico e papeleira.
O persoal da cafetería vixiará a dispoñibilidade de xel hidroalcólico, debendo avisar ao
Secretario ou, no seu defecto, a un membro do equipo directivo para o caso de reposición.



O persoal da cafetería velará polo cumprimento destas normas e instruccións e manterá unha
conduta exemplarizante. Calquera conduta dos clientes que poida poñer en perigo aos
restantes usuarios deste centro educativo deberá comunicarse a algún membro do equipo
directivo. Para a imposición de medidas correctoras polo incumprimento destas normas e
instruccións, así como das indicacións do profesorado e as contidas na cartelería do centro,
estarase ao disposto nas NOF do CIFP e no Decreto 8/2015, de 8 de Xaneiro, pola que se
desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa en materia de convivencia escolar.
Os aseos deben respetar o aforo limitado de 1 usuario/a.




O persoal da cafetería velará polo cumprimento das normas aplicables ao sector da hostalaría
e das normas internas do centro e sobre todo as de:
 Evitar aglomeracións.
 Manter a distancia de seguridade.
 Respectar os aforos nos aseos da cafetería.
 Usar correctamente a máscara.



Os usuarios deberán entrar e saír dunha forma ordenada, de 1 en 1, respetando o
distanciamento social para evitar a formación de aglomeracións e circulando pola marxe
dereita, de acordo co establecido na sinalización e cartelaría existente.



A limpeza diaria debe reforzarse naqueles espazos que máis o precisen, de acordo coa
intensindade de uso. Deberase prestar especial atención ás zonas de uso común e ás
superficies de contacto máis frecuentes. Merecen especial dedicación os pomos das portas,
mobiliario, pasamáns, teléfonos, perchas e outros elementos similares.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados
desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de máns. O material
de protección persoal depositarase na fracción resto.
O persoal da cociña ten a obriga de lavar e desinfectar todo o enxoval, utensilios,
electrodomésticos e similares que se utilicen no proceso de elaboración dos menús.



No caso de que un usuario presente síntomas compatibles coa Covid-19, mentres se atope na
cafetería, será preciso illar a bolsa onde se depositen os materiais desbotables utilizados por
ela. Esta bolsa deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, e
despois depositala na fracción resto.
Realizarase posteriormente unha limpeza en profundidade e ventilarase suficientemente o
espazo no que se levou a cabo o illadmento preventivo.
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