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1. Medidas de prevención básicas 
 

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos 
 CIPF A Carballeira 

 Praza da Lexión s/n 32002, Ourense 

 Correo electrónico: cifp.carballeira@edu.xunta.es    

 Tfno. 988788470 

 
2) Membros do equipo COVID  

Marta Vázquez Guzmán (Directora) 

Noelia Sanz Caramés (diurno) 

Mª del Rosario Pérez Rico (diurno) 

 
3) Canles de comunicación na comunidade educativa  

As novas relacionadas coa actualidade COVID que atinxan á comunidade 

educativa achegaranse a través da páxina web do centro 

www.cifpacarballeira.gal no apartado «Novas Covid-19» e mediante a 

aplicación Abalar. Nas reunións trimestrais do Consello Social, a Dirección 

informará sobre as medidas adoptadas e evolución dos diferentes escenarios. 

4) Espazo  separado de uso individual COVID e dos elementos de 
protección que inclúe 
O espazo separado de uso individual COVID estará situado na planta baixa 

do edificio con porta de entrada no lateral dereito, debaixo da escaleira de 

incendios. Os elementos de protección que inclúe son xel hidro alcohólico, 

papeleira de pedal, máscaras, batas desbotables, pantallas faciais e panos 

desbotables. 
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Fig. 1 Entrada ao espazo separado de uso individual COVID 

5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa  

FP Básica 28 
Ciclos medios 373 
Ciclos superiores 725 
TOTAL 1126 

 
6) Cadro de persoal do centro educativo 

 Persoal docente: 77 

 Persoal de limpeza: 4 

 Persoal de secretaría: 4 

 Persoal subalterno: 4 

 Persoal de cafetaría (externo): 2 

 
7) Canle de comunicación 

Usarase o número de teléfono do centro (988 748 470) para dar a coñecer ao 

equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible detectados en 

domicilio, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a 

comunicación das familias co equipo COVID para comunicar as  incidencias 

relacionadas e ausencias. 
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8)  Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 

As ausencias do persoal e do alumnado motivadas por sintomatoloxía 

compatible coa COVID-19 serán rexistradas polos membros do equipo COVID 

no momento de ter coñecemento delas. A continuación o equipo Covid 

comunicará estas ausencias á xefatura de estudos ou a calquera dos 

membros do equipo directivo dispoñibles nese momento no caso do 

profesorado, ao secretario ou a calquera dos membros do equipo directivo 

dispoñibles nese momento no caso de persoal non docente e ao/á titor/a 

correspondente no caso de alumnado. 

 
9)    Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas 
 A comunicación de incidencias terá lugar a través da canle informática 

EduCovid específica, habilitada dende a Consellería de Educación para os 

efectos. 

  A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa 

de protección de datos os seguintes fluxos de información: 

• Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro 

educativo o antes posible, recoméndase que o caso confirmado ou a persoa 

de referencia notifique o resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo 

Covid poderá comezar a recompilar a información necesaria para a 

identificación dos contactos estreitos. Segundo o criterio epidemiolóxico 

considerase contacto estreito a calquera persoa do centro que compartise 

espazo co caso confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2 m) do 

caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara. 

• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun 

diagnostico confirmado de COVID-19 no centro de ensino, deberá pórse en 

contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) para identificar os 

contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do numero de 

telefono especifico para educación, habilitado de 9 a 22 h todos os dias da 
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semana e que estará dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así 

como tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 
• Como ocorre con calquera outro caso confirmado de COVID, a CSC porase 

en contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle 

as indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os 

contactos estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa 

epidemiolóxica identifícase ao caso confirmado como estudante ou traballador 

dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía 

unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCOVID 

solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito 

educativo. 

• Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse 

en contacto coa CSC  a través en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como 

tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 
• Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCOVID, 

para o que identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa 

dificultades para localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao 
Equipo Covid e pediralle que realice a súa carga en EduCOVID. En ningún 
caso se notificaran contactos estreitos por medios diferentes a 
EduCOVID. 
• O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe 

de contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán 

seleccionarse da “Rede de contactos” proposta por EduCovid, na que se 

inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, profesorado e 

outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en conta o 

previsto no Anexo I BIS. 

• Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope 

dentro desta rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar 

de forma manual. Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos que 

precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o 

Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a través da 

aplicación EduCOVID. No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se 
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“Notificar a Sanidade” sen seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o 

estado do expediente pasará de “Petición de contactos” a “Contactos 

comunicados”, coa correspondente traza temporal. 

• No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica 

á CSC que no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de 
COVID-19identifiquen contactos estreitos no centro, premerase 
igualmente o botón , a CSC pode verificar esta información. Pode ocorrer 

que a CSC aínda non dispoña da información necesaria para facelo, polo que 

nesta circunstancia procederase do xeito seguinte: 

◦  1. Unha vez recibida a notificación, a CSC axudará a buscar indicios 

que verifiquen que se trata dun caso confirmado de COVID. Se hai información 

abondo, ou non é posible desbotar a información como resultado dun erro, o 

Equipo Covid cargará o caso en EduCOVID co IdOrixe 0000. Isto indicará que 

o caso aínda non está verificado. 

◦  2. Despois, procédese a identificar os posibles contactos estreitos 

coma en calquera outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. 

Deste xeito, á CSC non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será a 

persoa directora do centro quen adiante esta información aos posibles 

contactos estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás persoas 

afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse que moi 

probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de COVID-19, 

polo que deben quedarse na casa en corentena. 

◦  3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha 

IdOrixe válida. Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta 

IdOrixe, para que o Equipo Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha 

vez feito isto, o centro educativo notificará a listaxe de contactos estreitos a 

través da aplicación e procederase de forma habitual, onde a CSC chamará 

aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento. 

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional 

acerca da información da persoa diagnosticada da COVID.O equipo COVID 

de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os 

que teña coñecemento por mor da aplicación do presente plan. 
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Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo 

momento, as instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 

 
10)    Principios sanitarios básicos 

Con carácter xeral, a actividade lectiva será presencial para todos os niveis e 

etapas do sistema educativo, e priorizarase para o alumnado de menor idade.  

Excepcionalmente, poderán impartirse semipresencialmente as ensinanzas 

de bacharelato, formación profesional, así como as ensinanzas de réxime 

especial. 

 

2. Medidas xerais de protección individual 
 O uso de máscara e obrigatorio con independencia do mantemento da 

distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento 

xurídico. Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, 

 Durante as clases en aulas nas que o alumnado se dispoña sentado en 

pupitres e todos orientados nun mesmo sentido, establecerase unha distancia 

física mínima, con carácter xeral, de 1,2 metros. 

 Para a ordenación dos espazos escolares nas aulas tomarase en 

consideración o centro da cadeira onde se sitúe ao alumnado e gardarase, 

cando menos, con carácter xeral 1,2 metros de distancia respecto dos centros 

das restantes cadeiras que a rodeen. 

 Todos ou pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara a dirección do 

posto do/a profesor/a. 

 Cando o tamaño da aula o permita, adoptarase a maior distancia posible entre 

pupitres. 

 Se o tamaño da aula non permitise as distancias previstas nos parágrafos 

anteriores adoptaranse as seguintes medidas: 

o Retirarase o mobiliario non indispensable que diminúa a 

superficie útil da aula para tentar obter o máximo distanciamento 
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posible e en todo caso garantir, con carácter xeral, un mínimo 

de1,2 m. 

o Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de 

especialidade que teñan maior dimensión, tales como 

laboratorios, talleres ou similares.  

o Instalación de mamparas de separación sempre que se respecte 

unha distancia mínima de 1 m respecto dos postos que o rodeen, 

medidos dende o centro da cadeira. Así mesmo, nos talleres de 

Formación Profesional e ensinanzas de Réxime Especial, cando 

proceda, polas características da actividade e non se poida 

manter a distancia, con carácter xeral, de 1,2 metros, adoptaranse 

como medida adicional o uso de pantallas de protección facial.  

o Cando non sexa posible ningunha das accións anteriores o 

equipo directivo solicitará á Administración o desdobre do grupo. 

 Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de 

usar máscaras correctamente colocada segundo recomendacións sanitarias 

salvo naqueles casos que por razóns de saúde, xustificadas facultativamente, 

non se recomende o seu uso. O alumnado que non use máscara (ou a use 

incorrectamente) de xeito inxustificado nas circunstancias en que sexa 

obrigatorio poderá ser sancionado coa suspensión do dereito de asistencia ao 

centro ata tres días. 

 Os centro educativo deberá informar a todos os membros da comunidade 

educativa sobre as medidas de prevención da transmisión da infección, as 

medidas de protección que se deben empregar e as instrucións para o 

correcto manexo das mesmas, destacando: 

o Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca. 

o O correcto uso da máscara. 

o Hixiene de mans: lavado frecuente e meticuloso das mans con 

auga e xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con xel 

hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. 

Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga 

e xabón. 
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o O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, 

particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do 

recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. 

o A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a 

transmisibilidade. 

o Á entrada da aula, laboratorio ou taller, sexa utilizada por outro 

grupo anteriormente ou non, o alumnado realizará a hixiene de 

mans con xel hidro alcohólico e desinfectará a cadeira e a mesa 

onde ocupará o seu posto. Este posto será fixo para cada 

alumno/a ao longo do curso salvo que o equipo docente decida 

razoadamente que se debe cambiar. A partir de esta decisión, este 

será o posto definitivo para o alumnado implicado. 

o Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal 

do centro, familias e visitantes) da realización da hixiene de mans 

con verificación visual do seu correcto cumprimento, prestarase 

especial atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo 

seu carácter educativo. No caso do alumnado verificarase a 

realización unha vez sentados na aula. 

o Ao tusir ou esbirrar, non se retirará a máscara e cubrirase a boca 

e o nariz co cóbado flexionado. 

o Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de 

tocar secrecións respiratorias (esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou 

obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como antes 

e despois de comer ou usar os aseos ou tocar material susceptible 

de ser compartido. 

o Usar panos refugables para eliminar secrecións respiratorias e 

tiralos tras o seu uso a unha papeleira con bolsa e a poder ser con 

tapa e pedal, facendo unha posterior hixiene de mans. 

o Manter a distancia física recomendada. 

 Gardarase a distancia de seguridade, con carácter xeral, de 1,2 metros co 

demais persoal e alumnado, tanto nos períodos de actividade como na 

entrada e saída ao posto escolar que se realizará de un en un, así como nos 
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tempos de descanso, sen prexuízo do establecido da previsión, con carácter 

xeral, de 1,2 metros para as aulas. 

 Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a 

limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste plan. 

 O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus/súas 

compañeiros/as. 

 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesa, teléfonos ou 

material de oficina) deberán ser usados só pola persoa titular do posto e, de 

non ser posible, o novo usuario realizará unha correcta hixiene de mans antes 

do seu uso. 

 As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da 

iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán 

unicamente usadas polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene 

que procedan. 

 Os usuarios dos espazos de atención ao público non poderán empregar os 

equipos informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados 

públicos. Cando exista na portaría ou na administración do centro un espazo 

no que se distribúan formularios ou se entregue documentación que deba ser 

escrita facilitarase o material de escritura, porén realizarase previamente a 

correcta hixiene de mans. Para estes efectos existirá ao carón un dispensador 

de xel hidro alcohólico. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático 

a disposición do público xeral, cada usuario deberá realizar a hixiene de mans 

antes do seu uso. 

 Limitarase ao máximo posible o emprego de documentos en papel e súa 

circulación.  

 Na realización de reunións de titorías priorizarase o recurso á reunión non 

presencial mediante vídeochamada ou teléfono. Cando a reunión teña que ser 

presencial adaptaranse espazos exclusivos para este tipo de reunións onde 

se garantirá os criterios de seguridade xunto coa dispoñibilidade de produtos 

de limpeza de mans. 
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 Este plan será divulgado a través da web do centro www.cifpacarballeira.gal, 

redes sociais e charlas ao profesorado por parte do equipo COVID así como 

dos titores ao alumnado. 

3. Medidas de limpeza 
 Con anterioridade ao inicio do curso, realizarase unha limpeza e desinfección 

xeral do centro e do mobiliario. 

 No caso de que existan dúas ou mais persoas de limpeza polo menos unha 

delas realizará a súa xornada, total ou parcialmente en quenda de mañá, 

podendo realizarse rotacións no uso das quendas. 

 O protocolo de limpeza é obrigatorio para todo o persoal de limpeza. 

 
1. Protocolo de limpeza seguirá as seguintes indicacións: 

a. Uso obrigatorio de luvas por parte do persoal de limpeza. 

b. Limpeza xeral polo menos unha vez ao día, incluído o mobiliario. No 

caso dos aseos será de polo menos 2 veces ao día, en concreto ás 

12.00 e 19.30 h. Despois de realizar a limpeza cubrirase o cadro de 

control correspondente (anexo IV). 

c. O  horario do persoal de limpeza será o seguinte: 

 

Horario Número de persoas 

8.15-15.15 1 

12.00-19.00 2 

14.30-21-30 1 

 

d. Especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de 

contacto máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, 

pasamáns, chans, teléfonos, ordenadores, perchas, e outros 

elementos de similares características así como de billas, elementos 

das cisternas e outros dos aseos. 
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e. Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará 

unha limpeza de superficies de uso frecuente. 

f. Nos aseos existirá material de desinfección para ser utilizado polos 

usuarios voluntariamente. 

g. Cociñas: limparase todo o enxoval no lavalouzas, incluído o que non 

se teña usado pero teña podido estar en contacto coas mans dos 

estudantes e profesorado. 

h. Realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo 

compartidos, en cada cambio de quenda, e ao finalizar a xornada, 

deixando que actúe o produto de limpeza, con especial atención 

naqueles utilizados por máis dun usuario. 

i. Utilizaranse desinfectantes con actividade virucida autorizados e 

rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 

j. Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de 

protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose 

posteriormente ao lavado de mans. 

k. Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e 

cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

l. Todas as papeleiras deberán ir dotadas de bolsa interior e protexidas 

con tapa. 

m. No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente 

síntomas mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o 

contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados por 

eles. Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda 

bolsa de lixo, con peche. Realizarase a debida limpeza do espazo no 

que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou 

a persoa traballadora teña abandonado o centro educativo. 

 

 O profesorado deberá realizar tarefas de ventilación frecuente nas 

instalacións nas que lles corresponda exercer a súa actividade, e por espazo 

de polo menos 15 minutos. Ventilarase por espazo de polo menos 15 minutos 

tamén ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases. Cando 
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menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 15 a 20 minutos 

durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre 

abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación de aire e, 

especialmente se as ventás se atopan pechadas. As ventás dos corredores 

deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación.  

 Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 

xanelas abertas o maior tempo posible. 

 Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes 

alumnos/as de xeito consecutivo (orientador, etc) desinfectaranse as 

superficies usadas e ventilarase a aula ou sala polos menos 5 minutos logo 

de cada sesión. 

 
2. Xestión de residuos 

 Recoméndase que os panos desbotables que o persoal e o alumnado 

empregue para o secado de mans ou para o cumprimento da «etiqueta 

respiratoria» sexan refugados en papeleiras con bolsa ou contedores 

protexidos con tapa e, se é posible, accionados por pedal. 

 Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe 

depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que 

se obtén unha vez efectuadas as recollidas separadas). 

 No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas 

mentres se atope no centro educativo, será preciso illar o contedor onde se 

depositen os panos ou outros produtos usados por eles. Esa bolsa de lixo 

deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con peche, para 

o seu depósito na fracción resto. Realizarase a debida limpeza do espazo no 

que se levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a 

persoa traballadora que presentou síntomas durante a xornada lectiva teña 

abandonado o centro educativo. 
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4. Medidas xerais de protección colectiva 
 
 O uso da máscara por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas 

que accedan ao centro educativo é a medida básica de protección individual 

e colectiva. 

 Nas entradas principais dos centros disporase de produtos de hixiene que 

permitan, tanto ao persoal do centro coma ao alumnado e usuarios dos 

espazos de atención ao público, realizar unha adecuada hixiene das mans. 

 En todas as aulas, na zona máis próxima á porta da mesma, colocarase un 

dispensador de xel hidro alcohólico. 

 Deben establecerse distancias mínimas de seguridade, coa excepción do 

caso das aulas sinalado anteriormente, de polo menos 1,2 metros, con 

carácter xeral, tanto nos accesos como nos espazos de atención ao público, 

para evitar a acumulación de persoas nas zonas de acceso, espera e atención 

ao público. 

 Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, establecérase 

unha distancia mínima de 1,2 metros, con carácter xeral, entre o usuario e o 

persoal, agás que se habiliten elementos de protección colectiva no posto no 

que se realiza a atención ao público (mamparas, mobiliario con altura 

suficiente para que sirva de barreira física, etc.). 

5. Material de protección 
 
 Corresponde ao equipo formado na COVID-19, en colaboración coa 

secretaría do centro, o inventario do aprovisionamento inicial de elementos de 

sinalización e máscaras de protección subministrado pola Consellería así 

como arbitrar un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o 

seu consumo para a actividade propia do centro. 

 O material de protección (máscaras) estará a disposición do persoal do centro 

na conserxería. Este será entregado ao/á interesado/a polas conserxes e, a 
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continuación, a persoa que reciba o material asinará e escribirá a data en que 

recibiu o material. 

 O sistema de compras do material de protección seguirá as mesmas 

directrices que se establecen no procedemento PR84COM. 

 Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de 

funcionamento, suplir o aprovisionamento de equipos de protección que non 

sexan centralizados pola consellería, en especial xel hidroalcohólico e os seus 

dispensadores, panos desbotables, materiais de limpeza e desinfección, 

luvas, papeleiras de pedal, impresión de cartelería e, cando resulten 

insuficientes, máscaras de protección. 

 O centro educativo arbitrará as medidas oportunas para que o inventario e 

contabilización dos custos deste material sexan individualizables respecto das 

restantes subministracións do centro, co obxecto de coñecer con detalle os 

sobrecustos derivados das medidas de prevención e hixiene ante o COVID-

19 e vixiar o consumo axeitado do mesmo. 

 O xel hidro alcohólico, líquido desinfectante e rolos de papel desbotable dos 

espazos comúns e das aulas, laboratorios e talleres serán substituídos cando 

proceda polo persoal de limpeza no momento de facer a limpeza en ditos 

espazos. Se calquera destes elementos se esgotase antes de que se 

producira a substitución correspondente o/a profesor/a poñerase en contacto 

co persoal de conserxaría para dita substitución. 

6. Xestión dos gromos 
 

 O persoal docente e non docente e alumnado  deberá realizar cada mañá, 

antes de acudir ao centro, unha autoenquisa diaria de síntomas para 

comprobar síntomas compatibles coa COVID-19 (anexo I), que debe 

realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse 

ao centro educativo, senón que se deberán adoptar polo persoal dos centros 

educativos as medidas oportunas en función do resultado da auto avaliación 

e comunicar ao centro a ausencia. 
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 No caso de alumnado menor de idade, cada día, antes de acudir ao centro, 

os pais,/nais/titores legais realizarán unha valoración dos síntomas recollidos 

no Anexo I ao alumnado a fin de comprobar se estes son compatibles cunha 

infección por SARS-CoV.2. Ante a aparición de, polo menos, un dos síntomas 

que describe a enquisa de autoavaliación, os proxenitores non enviarán ao 

alumno/a a clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 

 No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado 

non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde 

de referencia do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con algunha das 

persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible. 

 No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable, como 

consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen 

dependencia, os criterios sanitarios -que rexerán asistencia a clase ou, de ser 

o caso, a escolarización domiciliaria- serán os que recomenden médico ou 

pediatra de acordo co establecido na resolución que se dite instrucións para 

a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes 

vulnerables durante o curso 2021/22 como consecuencia da pandemia da 

Covid-19. 

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais 

que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se 

atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa diagnosticada de 

COVID-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en espera de 

resultado de PCR por sospeita clínica. 

 Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico 

positivo da COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa 

persoa positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados 

contactos estreitos. 

 Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID 

(alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as 

interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, 
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pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir 

tanto á escola como ao seu posto de traballo. 

 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro 
educativo seguirase un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PREVISTO con 

antelación: 

 
Alumnado menor de idade  

o O/A alumno/a abandonará a aula con máscara en compañía do/a 

profesor/a que nese momento estea e impartir docencia no grupo. 

o O/A profesor/a avisará ao profesor de garda e deixará ao/á alumno/a 

baixo a súa custodia. 

o Este/a profesor/a do/a alumno/a implicado comunicará o feito a un/ha 

membro do equipo COVID ou, no seu defecto, a un/ha membro do 

equipo directivo. 

o O/A profesor/a de garda pedirá en conserxería a chave do espazo 

separado de uso individual COVID e acompañará ata alí ao alumno/a, 

permanecendo alí ata que o/a alumno/a sexa recollido pola persoa que 

teña a súa custodia legal. 

o Levarán máscara cirúrxica tanto a que iniciou síntomas como a persoa 

que quede ao seu coidado. 

o Un membro de equipo COVID (ou no seu defecto un membro do equipo 

directivo) contactará coa familia ou persoa de referencia que deberá 

presentarse no centro á maior brevidade. 

o Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou 

o seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. 

o En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061. 

o A dirección procederá a comunicación da incidencia mediante a canle 

informática EduCovid, aberta ao respecto. Incluirá na aplicación 

informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan 

a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as 
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afectados/as. Esta información facilitarase sempre por petición de 

sanidade a través de EduCovid. 

o Tras a aparición dun caso diagnóstico Covid 19 seguiranse as 

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade 

 
Traballadores do centro e alumnado maior de idade 

o O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de 

traballo protexido por máscara. Se é un/ha alumno/a abandonará a 

aula protexido por máscara. 

o Poñerá a súa situación en coñecemento do equipo directivo do centro 

de forma inmediata. 

o Dirixirase do centro directamente ao seu domicilio procurando evitar, 

na medida do posible, o uso de transporte público. 

o A dirección procederá a comunicación da incidencia mediante a canle 

informática EduCovid, aberta ao respecto. 

o Tras a aparición dun caso diagnóstico COVID- 19 seguíranse as 

recomendacións da autoridade sanitaria. 

 As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento 

durante 10 días. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos 

da persoa cun diagnóstico confirmado deberán permanecer en corentena ata 

que obteñan o resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 

días do último contacto co caso confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 

14 días do último contacto co caso confirmado e non se realiza a PCR, a 

corentena finalizará igualmente. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial 

á aula.  

 As ausencias do alumnado derivadas da aplicación das anteriores medidas 

consideraranse sempre xustificadas e abondará co comprobante dos/as 

pais/nais ou titores/as legais. 

 O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción 

da información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado 
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maior de idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non 

pode acceder ao centro educativo. 

 A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de 

Continxencia ante peches aprobado pola resolución que dite para a regulación 

do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no 

contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con 

fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-

2022, que desenvolverá as medidas previstas relativas ao ensino a distancia.  

7. Xestión das peticións de supostos de   
vulnerabilidade 

 

 De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español 

os traballadores vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre 

que a súa condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as 

medidas de protección de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de 

Prevención de Riscos Laborais deberá avaliar a existencia de traballadores 

especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe sobre as 

medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o 

establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de 

riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 

1. A persoa interesada nun estudo da súa vulnerabilidade fronte á Covid 

por causas de saúde deberá dirixir a súa solicitude ao enderezo electrónico 

servizodeprevencion@edu.xunta.gal (anexo II). 

No anexo XI do protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos 

centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 recóllense 

 os distintos escenarios que se poden dar co persoal incluído como grupo 

vulnerable e indícanse, de ser o caso, as adaptacións de tarefas que a 

Consellería deberá realizar para que poida seguir desempeñando o seu posto de 

traballo. 
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8. Medidas de carácter organizativo 
 
 A entrada ao centro, ao inicio das actividades lectivas e cando finalice o 

recreo, levarase a cabo pola porta de acceso máis próxima á aula, laboratorio 

ou taller que lle corresponda  ao alumnado a esa hora. Non será necesario 

respectar os sentidos de entrada e saída indicados no chan. 

 Cando finalicen a actividades lectivas e ao comezo do recreo, a saída do 

centro terá lugar pola porta de acceso máis próxima á aula, laboratorio ou 

taller no que nese momento se atope o alumnado. Non será necesario 

respectar os sentidos de entrada e saída indicados no chan. 

 O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará 

porque o material está recollido polo alumnado; e o alumnado preparado para 

saír ordenadamente e respectando a distancia de seguridade 

 Nestes movementos deberá respectarse en todo momento a distancia mínima 

interpersoal de 1,2 m, con carácter xeral, en fila de un e deberá levarse a 

máscara posta. 

 Na entrada e saída da aula e nos momentos de retorno do recreo o 

profesorado velará pola orde dos movementos e fluxos do alumnado. 

 Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado as persoas 

que o precisen por motivos de mobilidade que deberán usar máscara. 

 Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos 

patios. 

 Na cafetaría, á hora do recreo, deberanse respectar os sentidos de entrada e 

saída indicados no chan así como a distancia de seguridade. 

 O alumnado que queira adquirir algunha consumición na cafetaría deberá 

entrar pola porta que dá ao ascensor e sairá pola porta principal da cafetaría, 

seguindo o sentido das frechas do chan. 

 O alumnado poderá permanecer na cafetaría sempre que se cumpran as 

medidas sanitarias relativas á COVID-19 establecidas para as cafeterías de 

centros escolares en cada momento. 
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 O centro establecerá horarios específicos para a atención das familias e/ou 

titores/as legais non coincidentes con horarios de entrada e saída ou recreos. 

 Os Consellos Sociais celebraranse preferentemente de xeito telemático. 

 As reunións de coordinación e aqueloutras actividades non lectivas que sexan 

posible realizaranse de forma telemática. Se, por calquera circunstancia, se 

precisase levar a cabo a reunión de xeito presencial, deberá desinfectarse o 

mobiliario que vaia estar en contacto coas persoas reunidas. Estas 

dispoñeranse na sala de xeito que se manteña a distancia de seguridade entre 

elas.  

 Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias 

priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada. Porén cando a 

xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial 

realizarase esta coas debidas medidas de protección. 

 A recepción de mercadorías terá lugar no vestíbulo agás aquelas destinadas 

á cafetaría que se recibirán neste local respectando en ambos casos en todo 

momento as distancias de seguridade.  

 Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina 

web do centro www.cifpacarballeira.gal ou a aplicación Abalar. 

 O equipo COVID de cada centro educativo deberá estar en disposición de 

dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o alumnado e do 

persoal do centro (a información deberá agruparse por aula e co profesor 

asignado á mesma ou en contacto co alumnado da mesma) no que figure a 

identificación persoal, un ou varios números de teléfono de contacto e o 

enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás autoridades sanitarias. 

 No exercicio da súa condición de persoa coordinadora do equipo COVID, a 

persoa titular da dirección é a encargada de manter a comunicación dende o 

centro educativo cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de 

ser o caso da Consellería de Sanidade ou do Sergas. Correspóndelle así 

mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e alumnado. 

 Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de 

persoas. No caso de ter que realizarse cumpriranse estritamente as medidas 

de prevención (usos obrigatorio de máscara) e aforos (50 por cento da 
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capacidade) sempre que se permita manter a distancia de seguridade  entre 

persoas. 

 Corresponde ao equipo COVID elaborar un “Plan de adaptación á situación 

COVID-19 no curso 2021/2022” no que se determinen ás concrecións das 

medidas para o centro educativo individualizado. O documento debe ser 

aprobado pola dirección do centro educativo e do seu contido será informado 

o Consello Social. 

 
Cambios de aula 
 Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os 

cambios de clase. 

 No caso de ter que trasladarse a outra aula, a saída será ordenada e continua, 

de un en un, coa máscara posta e deixando a distancia de seguridade. 

Deberanse seguir os sentidos de movemento indicados con frechas no chan 

de corredores e escaleiras. 

 Se ao chegar á aula, laboratorio ou taller a porta está aberta o alumnado 

entrará e ocupará o lugar que lle corresponde. Se a porta estivese pechada 

agardará no corredor gardando a distancia de seguridade cos compañeiros 

ata que o/a profesor/a abra a porta. En ningún caso o alumnado a intentará 

abrir. 

 Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o 

grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que 

se formen agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o 

grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

9. Consideracións xerais na aula 
 
 Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como taquillas ou 

mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar 

o contacto co resto dos/as compañeiros/as. 
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 Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo.   

Recoméndase que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno/a 

teña entre o seu material un xiz ou rotulador de encerado branco ou que faga 

a correspondente hixienización de mans con xel hidro alcohólico. 

 Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en 

contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo 

rotulado co seu nome. 

 Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado 

posible. De non ser posible, colocarase a roupa destinada ás perchas no 

respaldo da cadeira. 

 No momento de entrada á aula ou no caso de cambio de aula dedicáranse 

uns minutos á desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de 

desinfección existente na aula. 

 Cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao 

alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de 

usar o material. 

 

10. Medidas específicas para o uso doutros 
espazos 

 

 Sen prexuízo da aplicación das normas do punto anterior no caso de aulas de 

desdobre ou talleres extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de 

aulas de uso máis compartido. 

 Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas 

das mesmas. 

 O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada 

materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade. 

 En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a 

formación de grupos. 
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Uso da biblioteca 
 A biblioteca poderá ser usada de acordo co aforo xeral previsto para as 

bibliotecas públicas. Excepcionalmente, se fose posible polo tamaño da 

mesma, o equipo directivo pode ampliar ou reducir o aforo sempre que se 

cumpran as condiciones de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado. 

 O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala. 

 O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo 

aqueles que poden ser utilizados de xeito que se manteña a distancia de 

seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 

 Ao entrar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que vaian 

ocupar. 

 O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que 

o devolto deberá permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 

24 horas antes de volver aos andeis. Evitarase o uso de xogos de mesa e 

materiais semellantes cando implique un uso compartido.  

 Debido á forzosa redución do aforo, non se permitirá a reserva de postos de 

estudo. 

 Se un usuario se ausentase máis de vinte minutos cando a biblioteca estea 

completamente ocupada, este perderá o seu dereito a permanecer nela se 

outro usuario requirise o uso dun posto. 

 Aplícanse na biblioteca as restantes normas de uso e funcionamento das 

aulas ordinarias. 

 
Uso dos aseos 
 O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un 

50 % do seu aforo. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

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

alumnado unicamente poderá usar un dos aseos máis próximos á entrada do 

centro. 
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Medidas especiais para os recreos 
 O uso da máscara é obrigatorio nos recreos salvo no momento de tomar unha 

consumición, de ser o caso. 

 O profesorado que imparta docencia ao mesmo grupo na hora 

inmediatamente anterior e posterior ao recreo poderá adiantar ou adiar o 

período de recreo (25 min) que sempre estará comprendido nalgún momento 

entre as 10.30 h e as 13.00 h. De producirse esta circunstancia, o profesorado 

implicado deberá velar para que o alumnado se desprace polo centro de xeito 

que non perturbe a actividade docente dos outros grupos.  

 O profesorado de garda de recreo velará para que non se produzan 

concentracións elevadas de alumnado. 

 
Medidas específicas para uso de laboratorios e talleres de formación 
profesional 
 Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado sobre as medidas e 

recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis 

informativos. 

 En todo momento o alumnado estará equipado cos EPI e roupa de traballo 

propios da práctica que estea levando a cabo. 

 Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento 

propio do alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu 

uso. 

 Se a práctica se realizase de xeito individual non será obrigatorio o uso de 

lentes de laboratorio sempre que se manteña a distancia de seguridade salvo 

que a natureza da práctica determine que son obrigatorias. 

 Se a realización da práctica tivese que facerse en grupos será obrigatorio o 

uso de lentes e/ou pantallas faciais. Tamén será obrigatorio o uso de máscara 

e lentes e/ou pantallas faciais cando o movemento do alumnado no interior do 

laboratorio non permita manter a distancia mínima. 

 O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a 

realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser 

hixienizados despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 
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 Esta última medida non sería necesaria se o alumnado pon luvas ao principio 

da práctica e son desbotadas cando finalice. Recoméndase o uso de pantallas 

faciais para que o alumnado non toque a cara coas luvas postas. 

11. Normas específicas para alumnado de NEE 
 
 O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación 

establecerá as medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de 

alumnado con NEE. 

 Nos casos nos que o alumnado non leve máscara e non se poida manter a 

distancia interpersoal, poderíase indicar o uso por parte do profesorado de 

máscara cirúrxica ou autofiltrante, ademais dunha pantalla ou viseira, en 

función da avaliación do risco de cada caso por parte do Servizo de 

Prevención de Riscos Laborais. 

 No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o 

acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no 

momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada 

ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar 

ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando 

sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

 Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a 

desinfección como medida de prevención de risco. 

 No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas 

medidas co fin de facilitar a comprensión das mesmas por parte deste 

alumnado. 

 O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a 

este alumnado que ten escolarizado, aos diferentes sistemas de 

comunicación utilizados co alumnado con necesidades educativas especiais. 

 O alumnado con necesidades educativas especiais contará cun protocolo e 

orientacións de atención específicas. 
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12. Utilización de cartelería no centro 
 
 O centro disporá de cartelería informativa nas entradas, corredores, 

escaleiras e zonas de recreo que advirta sobre o respecto da distancia de 

seguridade, sintomatoloxía da COVID 19 e medidas de hixiene social e 

individual. 

 Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual. 

 A cartelería de uso preferente será a subministrada pola administración 

autonómica ou impresa polo propios centros en tamaño A3 ou superior. 

13. Medidas específicas para o profesorado 
 
 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplar no cumprimento 

das medidas de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, 

aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación 

sobre o carácter social da pandemia e o beneficio común do cumprimento das 

normas. 

 O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto 

por panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o 

seu uso individual, que usará en cada cambio de aula e na limpeza da súa 

mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual 

que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e 

desinfección será subministrado polo centro educativo. 

 En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das 

súas mans e do material de uso docente, do cumprimento das medidas de 

ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado. 

 Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de 

protección e o aforo dos locais, cando non sexa posible deste xeito usaranse 

medios telemáticos. 

 O equipo directivo determinará o aforo máximo de salas de profesores e 

departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade, con carácter 
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xeral, de 1,2 metros, marcando os espazos susceptibles de utilización e 

lembrando a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio 

de profesor/a e dos elementos de uso común como teléfonos, teclados, 

pantallas ou fotocopiadoras. 

14.  Normas en materia de reunións de órganos 
colexiados 

 
 De conformidade co disposto no artigo 17 de la Lei 40/2015, do 1 de outubro, 

de Réxime Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse 

constituír, convocar, celebrar a súas sesións, adoptar acordos e remitir actas 

a distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento interno recolla 

expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá 

revisarse e realizar as modificacións e adaptacións oportunas. 

 Nas sesións que se celebren a distancia deben garantirse a identidade dos 

membros que participen, o contido das súas manifestacións e o sentido do 

seu voto. A estes efectos considérase validamente emitido o voto formalizado 

na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 

 As convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado 

preferentemente a través de medios electrónicos, facendo constar na mesma 

a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se poida 

formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións. 

15. Aulas virtuais e ensino a distancia 
 

 A Consellería de Cultura, Educación e Universidade facilita ao noso centro 

educativo unha aula virtual a través do enderezo 

https://cifpcarballeira.com/moodle/. 

 As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos de educación a 

distancia e para o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena 

cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, 
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sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida por en 

funcionamento a consellería. 

 Corresponde ao coordinador TIC do centro continuar coa mellora do 

funcionamento e o mantemento da aula virtual. 

 Durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado ás aulas, 

crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, e así como os usuarios para 

o alumnado e profesorado. 

 Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus 

usuarios, do modo de ensinar aos alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da 

formación dispoñible (os coordinadores TIC poderán crear modelos básicos 

que sexan homoxéneos para a totalidade dos cursos e que faciliten o labor do 

profesorado con menor experiencia no uso). 

 Porase a disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das 

tarefas de primeira posta en funcionamento da aula virtual. 

 A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán que 

estar plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É 

recomendable que os/as alumnos/as estean familiarizados coa contorna dos 

cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. 

 Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con 

permiso de acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a 

inspector/a o seu usuario e clave. 

 O coordinador TIC divulgará as accións de formación que estean dispoñibles 

para o conxunto do persoal docente e dos contidos existentes. 

 Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un 

dos grupos, facilitarán ao alumnado a inscrición na aula virtual así como que 

se matriculen en cada un dos cursos dos que forman parte na plataforma . 

 No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor 

da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á 

educación telemática no caso de ensino a distancia, e notificaranllo ao equipo 

directivo.  

 O equipo directivo atenderá estas necesidades co equipamento co que foi 

dotado no marco do Plan de Redución da Fenda Dixital, sempre que non se 
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trate de alumnado Edixgal que contará con recursos específicos. No caso de 

corentenas ou illamentos, de non contar con recursos propios, procederase 

de acordo co sistema habilitado para a cesión de dispositivos Covid. 

 Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu 

alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que 

seguirá no hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o 

tempo que precise na aula de informática para afianzar as destrezas do 

alumnado no uso do seu curso virtual. 

 O persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior 

dificultade na implantación das aulas e divulgará as accións de formación que 

estean dispoñibles para o conxunto do persoal docente e dos contidos 

existentes. 

16. Medidas de carácter formativo e 
pedagóxico 

 
 O equipo COVID debe asegurar que a información sobre os protocolos de 

actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 

implantadas nos centros educativos chegan e son comprendidas por toda a 

comunidade educativa establecendo canles de comunicación fluída.   

o Porporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades 

sobre as medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do 

centro educativo, que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da 

comunidade educativa. 

o Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as 

familias, mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas 

que poidan xurdir. 

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

cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. 

Coidarase que esta información sexa actualizada no caso de que 

cambien as indicacións das autoridades sanitarias. 
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 Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que 

inclúan as medidas de prevención, hixiene e promoción da mesma fronte á 

Covid-19, para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da 

comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense incluír de 

maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción 

da saúde que xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que 

se poida traballar a saúde de forma integral. 

 A Consellería de Sanidade continuará,mediante fórmulas de teleformación, a 

información suficiente para os centros educativos sobre as medidas xerais de 

prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do 

profesorado para o curso 2021/2022 incluiranse cursos impartidos por 

profesionais sanitarios. 

17. Metodoloxía na aula e programacións 
 
 As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se 

seguirá no caso de ensino a distancia. 

 Incluirase na programación o modo de proveer o dereito á educación ao 

alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán 

os mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento 

continuo do curso polo alumnado. 
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18. Anexos 
ANEXO I 

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 
síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera 
destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 

 
Presentou nos últimos días? SI NON 

 
 
Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 

Tose seca   
  

 

Dificultade respiratoria   

 
 
 
 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

 

Dor muscular   

 

Falta de olfacto   

 

Falta de gusto   

 

Diarrea   

 

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

 SI NON 
    

 
 
CONVIVIU nos últimos 
10 días? 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 
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ANEXO I (BIS) 
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ANEXO II 
MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL 

ESPECIALMENTE SENSIBLE 

SOLICITUDE PARA O ESTUDO DA VULNERABILIDADE FRONTE AO COVID-19 

INFORMACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: (todos estes datos son obrigatorios) 
Consellería: 
Centro de Traballo/ Unidade Administrativa: 
Responsable do Centro:                                                                             Núm. Teléfono: 
Nome e apelidos do/a traballadora/a solicitante: 
Posto de traballo: 
Data de nacemento: 
DNI: 
Teléfono:                                                  Correo Electrónico:                                                               

BREVE DESCRICIÓN DO POSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
A persoa solicitante declara baixo a súa responsabilidade que sofre algunha das patoloxías/ 
situacións determinadas polo Ministerio de Sanidade como grupos vulnerables (deberá dispoñer 
do informe médico que o acredite que lle será solicitado polo servizo de prevención) 
 
 
 
 
 
 
Asdo.:_____________________ 
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ANEXO IV 

CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA EN ASEOS 
DATA HORA NOME SINATURA 
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ANEXO V 
LISTAXE DE COMPROBACIÓN DE VENTILACIÓN DE AULA 

(DEBERASE MARCAR O CADRIÑO CORRESPONDENTE CADA VEZ QUE SE 
VENTILE A AULA) 

 
 
AULA _____  
SEMANA DO____AO______DE______________ 

 
 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8.30 � � � � � 

9.30 � � � � � 

10.30 � � � � � 

11.30 � � � � � 

12.00 � � � � � 

13.00 � � � � � 

14.00 � � � � � 

15.00 � � � � � 

      

16.00 � � � � � 

17.00 � � � � � 

18.00 � � � � � 

19.00 � � � � � 

19.20 � � � � � 

20.20 � � � � � 

21.20 � � � � � 

22.20 � � � � � 



 

 

  

 

 
Páxina 38 de 
45 

 

CIFP A Carballeira - Marcos Valcárcel 
Praza da Lexión s/n 32002, Ourense 
Tfno: 988788470 Fax: 988 227935 
cifp.carballeira@edu.xunta.es 
www.cifpacarballeira.gal 

 

 

 

ANEXO VI 
 

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
ALUMNADO ADULTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
D./Dna.__________________________________________________________,alumno/a do 

curso______________________________________________________________, mediante o 

presente escrito dou por recibida a información de que non poderei acceder ao centro educativo en 

caso de presentar sintomatoloxía aguda compatible coa covid-19. 

 

   Ourense,______de__________________2020 

 

 

   Sinatura________________________ 
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ANEXO VII 
 

CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN 
ALUMNADO MENOR DE IDADE 

 
 
 
 
 
D./Dna._________________________________________________________, nai/pai/titor/a legal 

do/a alumno/a _________________________________________________________ do 

curso______________________________________________________, mediante o presente 

escrito dou por recibida a información de que o/a citado/a alumno/a non poderá acceder ao centro 

educativo en caso de presentar sintomatoloxía aguda compatible coa covid-19. 

 

   Ourense,______de__________________202__ 

 

 

   Sinatura________________________ 
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ANEXO VIII 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PROXENITORES/TITORES LEGAIS 

 
 
 
 
 
 
D./Dna.____________________________________, con DNI______________________pai/nai/titor 

legal do/a alumno/a______________________________________________________ matriculado 

no curso __________________________________________________________ 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE COÑECE O PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO 

CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA 

O CURSO 2021-2022 

e que, polo tanto coñece a necesidade de obriga de realizar diariamente a enquisa de autoavaliación 

da Covid-19 ao alumno/a e a obriga de NON envialo/a ao centro e contactar cos servizos sanitarios e 

seguir as súas indicacións en caso presentar cando menos un síntomas previstos. De igual xeito 

coñece a obriga de seguir as indicacións da autoridade sanitaria no caso de que o/a alumno/a conviva 

cunha persoa con diagnóstico positivo de Covid-19. 

O alumno/a non poderán acudir ao centro ata que así llelo indiquen os servizos sanitarios. A persoa 

afectada ou a súa familia comunicará o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

 

   Ourense,_____de_________________de 202__ 

 

   Sinatura____________________________ 
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ANEXO IX 

SITUACIÓN DAS ENTRADAS/SAÍDAS DO CENTRO 
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ANEXO X 
 

DIRECCIÓNS DE ENTRADA E SAÍDA DO CENTRO TENDO EN CONTA AS AULAS 
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