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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos. 

Denominación: C.P.R. FILLAS DE Mª INMACULADA 

Código: 36010794 

Enderezo: Vázquez Varela, 57   C.P:36204  Vigo Pontevedra 

Teléfono: 986 423 988  

Correo electrónico:   cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es 

Páxina web: https://colexiofillasdemariainmaculada.wordpress.com/ 

 

2. Membros do equipo COVID 

 Membro 1: Pilar Rullo Beteta     Cargo: Directora pedagóxica 

 Membro 2: Miguel Pino Viñas      Cargo: Xefe de estudos 

 Membro 3: Pilar Domínguez Chiarroni       Cargo: Docente (Coordinadora) 

 

Os membros do equipo levarán a cabo as seguintes tarefas: 

- Nomear os membros do equipo Covid (directora pedagóxica) 

- Elaborar este “Plan de adaptación á situación COVID-19" no curso 2020/2021. 

- Adaptar as medidas organizativas do protocolo da Consellería de Educación ao 

contexto específico do noso centro educativo. 

- 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. 

- Interlocución coa Comunidade Educativa: persoal do centro, familias e  alumnado. 

O equipo debe asegurarse que a  información  sobre os protocolos   de actuación e 

as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro 

chegan e son comprendidas por toda a comunidade educativa. 

- Rexistro das chamadas telefónicas e/ou correos electrónicos relacionados coas 

ausencias do profesorado derivados de posibles casos Covid-19. 

- Comunicar os posibles casos de Covid-19 ás autoridades educativas (ao Equipo de 

Coordinación Operativa COVID) e sanitarias (Central de Seguimento de Contactos 

(CSC). 

- Organización da distribución do material sanitario. 

- Establecer as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias 

e educativas no suposto de gromos. 

- Colaborar co departamento de orientación na identificación das necesidades de 

protección e hixiene do alumnado NEAE que precisa atención. 

- Adoptar as medidas necesarias para o reinicio da actividade presencial en caso de 

suspensión das clases en coordinación coas autoridades educativas e sanitarias. 

 

 

mailto:cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es
mailto:ce.vigo.es@religiosasmariainmaculada.org
mailto:cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es
https://colexiofillasdemariainmaculada.wordpress.com/


COLEXIO “FILLAS MARIA INMACULADA”  
C/ VÁZQUEZ VARELA, 57    

36204-VIGO (PONTEVEDRA) 

 Tlfno: 986 423988  

         cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es 
         ce.vigo.es@religiosasmariainmaculada.org 

 

 

4 

 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro de Saúde A Doblada  (Rúa do Faisán s/n  Vigo) 

Teléfono de contacto: 986275121 

Persoa de contacto: Marta Delfín Vázquez 

 

4. Determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que 

inclúe. 

 Espazo de illamento: 

Habilítase dende o inicio de curso o espazo específico para o emprego individual de 

illamento de persoas nas que se detecten síntomas compatibles coa infección por SARS-

Cov-2 mentres non se xestiona o seu traslado, o cal está identificado cun distintivo na súa 

entrada e localízase no exterior ao carón do pavillón do centro educativo, accedendo dende 

a porta de entrada/saída da primeira planta do edificio.  

 

 Medidas de protección: 

Dito espazo conta con ventilación adecuada permitindo a apertura dunha porta e fiestra, 

mobiliario para a estancia, máscaras cirúrxicas, pantalla facial, xel hidroalcohólico, 

desinfectante de superficies, panos desbotables e unha papeleira de pedal. 

 

O espazo de illamento ten dispoñible na súa proximidade un aseo que podería ser 

empregado en caso de necesidade extrema. 

 

5. Número de alumnos por nivel e etapa educativa 

Etapa educativa Número de 

alumnado 

Número de 

profesorado 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

  

1ºFPB Arranxos e reparación de artigos textiles e de pel. 14 6 

2ºFPB Arranxos e reparación de artigos textiles e de pel A 15 6 

2ºFPB Arranxos e reparación de artigos textiles e de pel B 8 1 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO 

  

1ºCFGM Actividades comerciais 30 5 

2ºCFGM Actividades comerciais A 26 2 

2ºCFGM Actividades comerciais B 4 1 

1ºCFGM Atención a persoas en situación de dependencia 30 4 

2ºCFGM Atención a persoas en situación de dependencia A 32 6 

2ºCFGM Atención a persoas en situación de dependencia B 3 1 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR 

  

1ºCFGS Hixiene bucodental 30 5 
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6. Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos) 

Equipo directivo  5 

Docentes 17 

Persoal administración e servizos (PAS) 4 

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia (infantil e primaria) e dos 

colaborativos na etapa de infantil, con asignación da aula, do alumnado, do 

profesorado que exerza a titoría e os especialistas que impartan materias ao grupo. 

No centro, non se contempla este nivel educativo. 

 

8. Medidas específicas para os grupos de infantil, con inclusión de medidas que xa 

figuren no protocolo das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e 

do grupo. 

No centro, non se contempla este nivel educativo. 

 

9. Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de 

sintomatoloxía compatible, as ausencias de persoal non docente e profesorado e para a 

comunicación das familias co equipo COVID para comunicar incidencia e ausencias. 

 Persoal non docente e profesorado: 

- Vía telefónica directa á directora pedagóxica e/ou a través do contacto do centro 

(986 423 988) 

- Correo electrónico: covid@fillasdemariainmaculadavigo.org  

 Alumnado: 

            Tras poñerse en contacto co seu centro de saúde: 

- Correo electrónico: covid@fillasdemariainmaculadavigo.org 

 

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

 Procedemento de rexistro de ausencias do persoal: 

      O rexistro será informatizado.  Se deberá aportar a seguinte información: 

- Data 

2ºCFGS Hixiene bucodental A 27 4 

2ºCFGS Hixiene bucodental B 15 1 

1ºCFGS Mediación comunicativa 29 6 

2ºCFGS Mediación comunicativa A 27 6 

2ºCFGS Mediación comunicativa B 6 1 

TOTAL: 296 
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- Nome e apelidos do/a mestre/a 

- Sintomatoloxía que refire 

- Notificación previa ó centro de saúde (Si/Non) 

- Medidas indicadas polo facultativo 

 

 Procedemento de rexistro de ausencias do alumnado: 

O rexistro será informatizado. Se deberá aportar a seguinte información: 

- Data 

- Nome e apelidos do alumno/a 

- Curso  

- Sintomatoloxía que refire 

- Notificación previa ó centro de saúde (Si/Non) 

- Medidas indicadas polo facultativo 

- Persoa quen notifica a ausencia  

 

11. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas 

a través da aplicación informática. 
 

A coordinadora do equipo Covid é a encargada de comunicar a través da canle informática 

habilitada pola Consellería de Educación, “EduCovid”, a información requirida polo Centro de 

Seguimento de Contactos (CSC) e na súa ausencia a dirección do centro educativo. 

 

O fluxo de información que se estableza basearase en: 

- Recibir alertas da aparición de casos confirmados no centro educativo, tanto no referente 

ao persoal coma ao alumnado. 

- Aportar información de contactos estreitos do afectado/a, tanto compañeiros/as coma o 

profesorado que imparte clase nese grupo, compañeiros do centro que compartan 

transporte particular así coma información sobre outros contactos vinculados ao centro 

educativo. 

 

Terase en conta que, segundo o criterio epidemiolóxico, considerase contacto estreito a calquera 

alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise 

espazo co caso confirmado a unha distancia menor de 2 metros ao redor do caso confirmado 

durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara. Os contactos serán determinados pola 

autoridade sanitaria segundo os protocolos vixentes en cada momento. 

A coordinadora do equipo Covid xunto coa persoa titular da dirección pedagóxica serán as 

encargadas de manter a comunicación dende o centro educativo cos diferentes órganos da 

Consellería de Educación, e, de ser o caso da Consellería de Sanidade, do Sergas ou co Grupo 

de Coordinación de Seguimento da Pandemia. 
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

12. Croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croques 

xenérico que sexa reproducible nos restantes espazos. Identificación da posición do 

profesorado. 

Os croques da distribución das aulas axúntanse como anexos (ANEXO I: CROQUES DE 

AULAS E ESPAZOS DO CENTRO EDUCATIVO). 

Nos croques adxuntos pode identificarse os espazos en función das diferentes plantas do bloque 

(planta baixa, entreplanta e terceira planta). Tamén a posición do profesorado en cada unha das 

aulas e os pupitres do alumnado.   

Os elementos sinalizados nos croques corresponden coa seguinte simboloxía: frecha vermella 

(sentido da entrada), frecha azul (sentido da saída),  forma ovalada amarela (dispensador de xel 

hidro alcohólico), forma circular verde (papeleira Covid), rectángulo granate (mesa do 

profesorado), punta de frecha rosa (pupitres do alumnado) e por último a frecha marrón clara 

(camiño de sentido único). 

Os pupitres do alumnado nas aulas están orientados nunha mesma dirección, a excepción na 

Aula  Polivalente Atención a Persoas en Situación de Dependencia, na cal encóntranse os 

diferentes postos informáticos ao longo das paredes e na zona central da aula  un núcleo de 

mesas orientadas nunha mesma dirección de cara a mesa do/a docente. 

 

13. Cando o tamaño da aula non permita as distancias mínimas identificación de espazos 

ou salas para asignar a grupos. 

As aulas do centro educativo foron adaptadas para permitir as distancias mínimas esixidas, é 

dicir, que se manteña a distancia de 1.5 metros dende o centro das cadeiras respecto de todos os 

postos que a rodean.  

Nas situacións excepcionais onde non foi posible, instaláronse mamparas de metacrilato como 

medida de protección: 

- Aula  Polivalente Atención a Persoas en Situación de Dependencia (aula informática) 

- Aula Taller FPB-Téxtil 

- Aula Polivalente Actividades Comerciais 

 

14. Determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de 

orientación ou aulas especiais do centro.  

 Espazos: 

- Espazo destinado a PT e AL: Non se contemplan no noso centro educativo. 

- Espazo destinado a xefatura de estudos, departamento de orientación e pastoral: 

localizado na planta baixa. 

- Espazo destinado a titorías presenciais tanto con alumnado como con 

pais/nais/titores legais: localizado na planta baixa. 

- Espazo destinado a estudio para alumnado con módulos convalidados: situado na 

planta baixa. Deben ter autorización para facer uso deste espazo. 
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 Medidas comúns: 

- Uso obrigatorio da máscara. 

- Aplicación obrigatoria de xel hidroalcohólico nas mans tanto á entrada como á saída. 

- Acompañamento, se é preciso, do alumnado e/ou familiares no acceso e saída dos 

espazos. 

- Ventilación polo menos de 15 minutos tras cada sesión. 

- Desinfección previa dos elementos/mobiliario que serán empregados nestes espazos. 

- Desinfección por parte do alumnado do mobiliario a empregar na aula de estudio (cadeira 

e mesa). 

 

15. Determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias. 

As titorías levaranse a cabo segundo as horas preestablecidas no horario de cada titor/a. 

 Modalidades que se contemplan: 

- Telemática: A través do uso de plataformas informáticas que permitan vídeo chamadas, 

contémplase o uso xeral do Google Meet. 

- Comunicación telefónica: a través do contacto do centro educativo. 

- Comunicación vía correo electrónico: mediante o uso do correo corporativo do titor/a. 

- Presencial: Na casuística de non poder darse ningunha das situacións anteriormente 

plantexadas, considerándoo como unha medida excepcional, cando a xuízo do titor/a 

sexa preciso a titoría presencial, realizarase esta coas seguintes medidas: 

o Emprego unicamente  da aula destinada no centro para tal fin 

o Establecemento de horario non coincidente co de entrada e saída nin co 

correspondente a intercambios de clase ou recreos. 

 

 Medidas comúns:  

Uso obrigatorio de máscara, aplicación de xel hidroalcohólico nas mans, 

acompañamento dos familiares/titores legais tanto na recepción como na saída da aula, 

emprego de mobiliario que permita a separación mínima de 1.5 metros entre ámbalas 

persoas, desinfección dos elementos/mobiliario empregado. 

 

 

16. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, 

persoal do concello....). 

Web do centro: https://colexiofillasdemariainmaculada.wordpress.com   

Correo electrónico:  cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es 

Chamada telefónica : 986 42 39 88. 

 

17. Uso da máscara no centro 

 Obrigacións:  

- A máscara será aportada polo propio alumnado e será de uso obrigatorio a partir de 6 

anos de idade, con independencia do mantemento da distancia interpersoal en tódolos 

espazos do centro educativo. 

- Será obriga do alumnado ter unha segunda máscara cirúrxica de recambio, así como un 

estoxo específico para gardala en caso necesario. 
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- Establécese como obrigación o uso de máscara FFP2 no caso de realizar prácticas entre 

o alumnado. 

 Excepcións: 

- O uso da máscara non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de 

enfermidade ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara 

ou que, pola súa situación de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de 

autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan 

inviable a súa utilización. A imposibilidade do seu uso deberá ser acreditada polo 

facultativo. 

- Establécese no centro educativo a obrigatoriedade do uso e aporte por parte do 

alumnado de  pantalla facial como medida alternativa de protección na situación 

anteriormente descrita. 

- Ante a realización de prácticas no ciclo de Hixiene Bucodental (con previa autorización 

do inspector educativo). 

 

 Medidas adoptadas ante o incumprimento: 

- O incumprimento do uso da máscara e/ou instrucións do profesorado en referencia a 

aplicación do protocolo, conlevará a determinalo como unha conducta contraria á 

convivencia. 

 

18. Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

 Información e distribución: 

- O equipo Covid  informará do Plan ós membros da comunidade educativa nas reunións 

de claustro e de Consello Escolar. 

- O coordinador do departamento de TIC encargarase de subilo á páxina web do centro, e 

se fora preciso, das futuras modificacións acordadas. 

- Os/as titores/as ao inicio de curso informarán a súa titoría e coa implicación do claustro 

se irán  recordando as medidas adoptadas cada vez que se considere preciso. 

 Modificacións do plan: 

- Segundo a evolución da situación actual, o Plan poderá sufrir modificacións de mellora 

propostas por: autoridades sanitarias, autoridades educativas e/ou a comunidade 

educativa. 

- As modificacións serán informadas e distribuídas a través das canles anteriormente 

mencionadas. 

 

 

MEDIDAS DE LIMPEZA 

 

19. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito 

frecuente. 

O persoal de limpeza está composto por unha única persoa que realizará parte da súa xornada en 

horario de mañá e seguidamente en horario de tarde. 
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 Tarefas xerais: 

- Limpeza polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precisen en 

función da intensidade de uso, como no caso dos aseos onde será de polo menos dúas 

veces ao día. 

- Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis 

frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, teléfonos, perchas, e 

outros elementos de similares características así como de billas elementos das cisternas 

e outros dos aseos 

- Durante a xornada lectiva unha persoa do servizo de limpeza realizará unha limpeza de 

superficies de uso frecuente e no caso dos aseos de polo menos dúas veces na xornada. 

En todo caso nos aseos existirá xaboeiras ou material de desinfección para ser utilizado 

polos usuarios voluntariamente. 

- Utilizaranse desinfectantes como dilucións de lixivia (1:50) recen preparada ou calquera 

dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de 

Sanidade. No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe. 

Empregará luvas. 

- Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados 

desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.  

- Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas con 

tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera 

contacto accidental. 

- persoal de limpeza será o encargado de repoñer xabón e panos desbotables nos aseos e 

no comedor e xel hidroalcohólico nos dispensadores de parede. Vixiará que haxa 

existencias suficientes no centro e avisará ao membro do equipo covid encargada das 

compras cando se estean esgotando. 

- As medidas de limpeza estenderanse tamén, no seu caso, a zonas privadas dos 

traballadores. 

 

 Tarefa puntual: 

- Limpeza, ventilación e desinfección da aula Covid tras a súa utilización. 

 

20. Distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal ou mensual de 

tarefas.  

Tarefas na quenda de mañá (a partir das 12:00h, correspondente co regreso do recreo): limpeza 

e desinfección de tódolos aseos do centro educativo. 

Tarefas realizadas a continuación na restante xornada laboral: tarefas xerais contempladas no 

punto 19 de este plan. 

Contemplarase a realización de tarefas con alternancia semanal ou mensual segundo necesidade.  

 

21. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

 Material: 

- Material básico de limpeza: carro de limpeza, produtos de desinfección de superficies e 
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pavimento (lixivia e/ou desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados 

polo Ministerio de Sanidade), panos desbotables, bolsas de lixo, luvas e demais material 

de uso frecuente.  

 

 Proteccións: 

- Máscaras cirúrxicas, pantalla facial e luvas. Cóntase tamén con xel hidroalcohólico. 

 

22. Cadro de control de limpeza dos aseos 

Existirá un documento de rexistro do control da limpeza dos aseos, tanto daqueles situados na 

planta baixa coma dos correspondentes na terceira planta.  

O modelo de dito documento conterá a seguinte información: data, hora, firma e observacións. 

 

23. Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula). 

 

 Documento: 

- Situado nas mesas do profesorado en cada unha das correspondentes aulas 

- Será cuberto e firmado sempre que se realice a ventilación na aula.  

- Conterá a seguinte información: Data, hora e firma do/a docente responsable. 

 

 Indicacións de ventilacións: 

- Realizaranse por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os 

recreos e ao finalizar as clases. 

- Realizaranse sempre que sexa posible entre clases.  

- As xanelas manteranse abertas o maior tempo posible cando as condiciones 

meteorolóxicas e do edificio o permitan aumentando a subministración de aire fresco. 

- Non se empregará a función de recirculación do aire interior. 

- A porta se manterá pechada nos momentos de subministrar aire fresco nunha aula.  

 

24. Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

 Rexiduos xerais (lixo): 

- Desbotados nas papeleiras habituais  

- Cóntase con contedores de reciclaxe (papel e cartón, plásticos) 

- Recollidos e eliminados diariamente ó contedor de residuos sólidos urbanos. 

 

 Residuos de hixiene persoal (panos desbotables e máscaras)  

- Serán desbotados nas papeleiras de pedal as cales contan cun distintivo “papeleira 

COVID” Serán recollidos e eliminados diariamente ó contedor de residuos sólidos 

urbanos. 

 

** No caso de sospeita dun caso positivo de COVID-19 as bolsas dos contedores que 

foran empregados pola persoa sintomática para depositar os panos ou outros produtos 

usados serán recollidas e anudadas e posteriormente protexidas cunha segunda bolsa 

con peche para ser logo desbotadas no contedor correspondente, realizándose de 
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seguido unha desinfección minuciosa con lixivia da/s papeleira/as que foran 

empregada/as. 

 

 

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

 

25. Rexistro e inventario do material do que dispón o centro.  

O rexistro, inventario e contabilización de custos do material do centro dedicado a prevención e 

hixiene ante o COVID-19 será individualizable respecto das restantes subministracións do 

centro. 

Tarefa que será levada a cabo pola secretaría e dirección titular do centro educativo.    

 

26. Determinación do sistema de compras do material de protección.  

 A consellería realizou un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras 

de protección para o persoal do centro. 

 Corresponde ao centro educativo, con cargo aos seus gastos de funcionamento, realizar 

outros aprovisionamentos de equipos de protección necesarios segundo necesidade. 

 O material de protección dispoñible e as novas compras serán distribuídas ao profesorado 

individualmente por parte da dirección.  

 

 

27. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición. 

 Distribución de material:  

- En cada aula e en espazos comúns disponse de dispensadores con xel hidroalcohólico 

- En cada aula disponse de produto desinfectante e panos desbotables para a  desinfección 

de superficies. 

 

 Entrega e reposición: 

- O persoal de servizos recibirá o material e encargarase da reposición en zonas comúns. 

- O profesorado terá dous puntos de acceso a material de reposición (xel hidroalcohólico, 

desinfectante de superficies e panos desbotables) un na planta baixa e outro na terceira 

planta, encargándose da reposición de estes dentro das aulas. 

- O persoal de servizo verificará e repoñerá material en estas dúas localizacións 

mencionadas. 

 

 

XESTIÓN DOS GROMOS 

 

28. A determinación das medidas pode ser referida a xenérica do protocolo das 

consellerías, unha propia do centro ou unha remisión ao Plan de continxencia. 
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 Medidas previas á asistencia ó centro educativo: 

- Realización de enquisa de auto avaliación clínica do covid-19 

Toda a comunidade educativa antes de acudir ao centro deberá realizar previamente 

unha enquisa de auto avaliación a cal é considerada unha ferramenta de control rápido e 

eficaz da implantación das medidas previstas en canto á prevención e protección., sendo 

útil para poder identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus.  

 

O modelo de enquisa de auto avaliación clínica do covid-19 consta como anexo nas  

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

de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacional de Salud 

Pública (D.O.G nº 174 bis do 28-08-2020) e a actualización das recomendacións 

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

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

 

- Non asistirán ao centro estudantes, docentes e outros profesionais: 

o que teñan síntomas compatibles co COVID-19 

o que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19 

o que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.  

o persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 

 

 Medidas en caso de sospeita no centro educativo: 

- Alumnado: 

o En caso de alumnado menor de idade, un membro do equipo Covid acompañaralo ó 

espazo de illamento Covid, poñerase en contacto co seu pai/nai/titor/titora legal para 

que soliciten unha cita telefónica cun facultativo do seu centro de saúde de Atención 

Primaria e seguir as súas instrucións. O alumno/a deberá abandonar o centro 

educativo na maior brevidade posible.  

o En caso de alumnado maior de idade, abandonará o centro educativo na maior 

brevidade posible poñéndose en contacto co seu centro de saúde solicitando atención 

telefónica cun facultativo e seguirá as súas instrucións. 

 

O profesorado encargarase de desinfectar o mobiliario empregado polo alumno/a mesa e 

cadeira) con lixivia, tamén recollerá as bolsas das papeleiras que foran empregadas cerrándoas 

con técnica de dobre nodo e as desinfectará con lixivia. 

 

- Profesorado e PAS:  

o En caso dun traballador,  abandonará o centro educativo na maior brevidade posible 

poñéndose en contacto co seu centro de saúde solicitando atención telefónica cun 

facultativo e seguirá as súas instrucións. 

 

Tanto profesorado como alumnado con sintomatoloxía deberá estar e abandonar o centro 

educativo con máscara cirúrxica (ou FFP2). No caso de presentar síntomas de gravidade 

chamarase ao servicio de emerxencias 061. 
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 Medidas administrativas: 

O equipo Covid incluirá a información requirida na aplicación informática “EduCovid” 

destinada para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos posibles casos 

confirmados, entre eles: 

- Compañeiros/as de aula, os mais próximos dentro da mesma 

- Profesorado que imparte clase nese grupo 

- Compañeiros/as de transporte particular no que viaxan varios alumnos/as do centro 

- Información sobre outros contactos vinculados ao centro educativo que poidan achegar 

voluntariamente 

 

A información será remitida cando a Central de Seguimento de Contactos (CSC), o SERGAS ou 

a xefatura territorial da consellería de Sanidade solicite información no caso de que exista casos 

sospeitosos por sintomatoloxía compatible con COVID 19 que estean a ser investigados ou nos 

que existan indicios de que teñan xurdido no centro educativo. 

O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades 

extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS.  

 

 Medidas en caso de contaxios no centro educativo: 

En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis 

educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade 

das persoas que conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde 

teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro 

educativo. A medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación 

e Seguimento da Pandemia. 

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración 

obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de 

polo menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as 

persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das 

autoridades sanitarias aos cales realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 

48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

 

O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar 

coa asistencia presencial á aula.  

 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das metodoloxías plantexadas 

nas programacións didácticas dos distintos módulos profesionais referentes ao ensino a 

distancia. 

 

29. Deben determinarse as persoas que realizarán as comunicacións das incidencias á 

autoridade sanitaria e educativa, que serán as integrantes do equipo COVID. 

Os responsables de realizar as comunicacións das incidencias serán os membros do equipo 

Covid segundo a dispoñibilidade e presenza no centro educativo.  
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XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

30. Canle de petición das solicitudes, de comunicación coa xefatura territorial e de 

solicitude, de ser o caso de persoal substituto. 

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. 

A persoa solicitante do  suposto  de vulnerabilidade entregará á persoa que exerza a dirección do 

centro o anexo debidamente cuberto xunto coa documentación que deba achegar.  

Se procede, trala resolución da mesma, tramitarase a solicitude de persoal substituto . 

 

31. Determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o 

caso. Regulación da entrada de acompañantes do alumnado. 

 

 Determinacións comúns: 

- Se determinan dous accesos independentes no centro educativo 

- O alumnado os empregará segundo a localización da aula á cal deban acceder  

- Accederase ordenadamente e respectando as distancias establecidas 

- Evitarase demoras e aglomeracións 

- O alumnado que non sexa puntual, accederá ao centro educativo no seguinte cambio de 

hora (salvo excepcións autorizadas). 

- Tanto a orde e horario de entrada e saída do centro educativo como os postos 

estratéxicos de vixilancia do profesorado  poderán ser modificados en función das 

necesidades do centro e actividades desenvolvidas 

 

 Acceso á planta baixa e entreplanta (entrada e saída): 

- Entrada e saída pola porta principal da planta baixa. 

- A entrada do alumnado á súa aula será de xeito individual a medida que vaian chegando 

ó centro educativo. 

- A saída será por grupos completos na orde establecida a continuación: 

o 1º Mediación Comunicativa 

o 2º Mediación Comunicativa 

o Aula Polivalente de Hixiene Bucodental 

o Aula Taller FPB-Téxtil  

o Aula Polivalente FPB-Téxtil   

 

 Acceso á terceira planta (entrada e saída): 

- Entrada e saída pola porta situada na primeira planta. 

- A entrada do alumnado á súa aula será de xeito individual a medida que vaian chegando 

ó centro educativo. 

- A saída será por grupos completos na orde establecida a continuación: 
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o Aula Taller 2 Atención a Persoas en Situación de Dependencia. 

o Aula Taller 1 Atención a Persoas en Situación de Dependencia 

o Aula Polivalente Atención a Persoas en Situación de Dependencia 

o Aula Taller Actividades Comerciais 

o Aula Polivalente Actividades Comerciais 

o Aula taller Hixiene Bucodental 

 

 Horarios: 

- Contémplanse: 

o Entrada ao inicio da xornada:  dende 8:20h a 8:30h.  

o Saída ao recreo: dende 11.25 a 11:30h. 

o Entrada do recreo: dende 11:55 a 12:00h. 

o Saída ao fin da xornada: dende 14:55h a 15.00h. 

 

 Organización das entradas e saídas: 

- Ó profesorado: 

o Encargarase de facer efectiva a entrada e saída do alumnado en condicións de 

seguridade nas seguintes localizacións estratéxicas de vixilancia preestablecidas, 

tanto nas entradas e saídas da xornada como ás referentes ao horario do recreo. 

o Facilitará que o alumnado estea preparado para saír ordenadamente e respectando a 

distancia de seguridade, de xeito que se eviten demoras. 

o Non permitirá que o alumnado quede formando agrupacións na entrada do 

centro educativo e/ou pavillón deportivo, a saída realizarase directamente 

ao exterior do recinto. 

o A quen corresponda a última hora lectiva velará porque todo o material da 

aula está recollido por parte do alumnado. 

 

- Localizacións estratéxicas de vixilancia do profesorado: 

o Profesorado que imparte docencia nas aulas da planta baixa co seu correspondente 

posto estratéxico: 

Entradas*: 

 2º Mediación Comunicativa  porta de acceso principal 

 Aula Polivalente de Hixiene Bucodental  porta de acceso á entreplanta (zona 

aseos) 

 1º Mediación Comunicativa  corredoiro de acceso á propia aula  

 Aula Taller FPB-Téxtil  zona de acceso as dúas aulas de FPB 

 Aula Polivalente FPB-Téxtil   porta de acceso á escaleiras da entreplanta 

(aulas FPB) 

Saídas*:  

 2º Mediación Comunicativa  porta de acceso principal 

 Aula Polivalente de Hixiene Bucodental  porta de acceso á entreplanta (zona 

aseos) 

 1º Mediación Comunicativa  corredoiro de acceso á propia aula  

 Aula Taller FPB-Téxtil  zona de acceso as dúas aulas de FPB 
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 Aula Polivalente FPB-Téxtil   porta de acceso á escaleiras da entreplanta 

(aulas FPB) 

 

o Profesorado que imparte docencia nas aulas da terceira planta co seu correspondente 

posto estratéxico: 

Entradas*: 

 Aula taller Hixiene Bucodental  pavillón deportivo 

 Aula Polivalente Actividades Comerciais  entrada secundaria porta branca 

 Aula Taller Actividades Comerciais  rellano das escaleiras (porta 

comunidade) 

 Aula Taller 1 Atención a Persoas en Situación de Dependencia  corredoiro 

dereito (aula profesorado) 

 Aula Taller 2 Atención a Persoas en Situación de Dependencia  corredoiro 

esquerdo (acceso aulas APSD) 

Saídas*: 

 Aula Taller 2 Atención a Persoas en Situación de Dependencia  pavillón 

deportivo  

 Aula Taller 1 Atención a Persoas en Situación de Dependencia  entrada 

secundaria porta branca 

 Aula Taller Actividades Comerciais  rellano das escaleiras (porta 

comunidade) 

 Aula Polivalente Actividades Comerciais  corredoiro esquerdo (acceso aulas 

APSD) 

 Aula Taller Hixiene Bucodental  barrido terceira planta 

 

*Na casuística de intercambios de aula, o profesorado acudirá ó posto estratéxico 

correspondente á aula na que preste docencia. 

 

 Regulación da entrada de acompañantes: 

- Os acompañantes do alumnado non poderán acceder nunca ás aulas. 

- A porta de acceso será pola porta principal da planta baixa. 

- O profesorado encargarase de acompañar ó alumnado a súa aula se o precisa. 

 

 Situacións especiais: 

- O alumnado que non acuda á hora de inicio establecida por horario e teña permiso 

concedido por parte da dirección do centro, deberá acceder sempre pola porta 

principal da planta baixa. 

- O alumnado que deba saír previamente á hora establecida por horario e teña 

permiso concedido por parte da dirección do centro, deberá abandonar o centro 

sempre pola porta principal da planta baixa. 

- O alumnado que permaneza no espazo de illamento Covid en espera de ser 

recollido, deberá abandonar o centro educativo pola porta secundaria do centro 

(porta de acceso a Rúa Couto San Honorato). 
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32. Determinación das portas de entrada e saída, das circulacións no centro educativo, uso 

de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. 

Se adxunta dita información nos croques do ANEXO I: “CROQUES DE AULAS E ESPAZOS 

DO CENTRO EDUCATIVO” onde se mostran as entradas e saídas do centro educativo e os 

fluxos de circulación dentro do mesmo.  

 Portas de entrada e saída: 

- Para o acceso do alumnado, persoal do centro e persoal externo: 

o Porta principal da planta baixa (acceso a Rúa Vázquez Varela) 

o Porta secundaria da primeira planta (acceso a Rúa Couto San Honorato). 

 

 Circulacións: 

- Nos corredoiros e zonas de acceso de ambas portas: 

o Na planta baixa pola distribución tan heteroxénea de acceso de entrada e saída 

das aulas seguiranse as indicacións reflexadas no chan, establecéndose 

diferentes sentidos a ambas marxes dos corredoiros. 

o No acceso da primeira planta establécese a circulación en ambos sentidos, 

seguiranse as indicacións reflexadas no chan. 

o Na terceira planta establécese unha circulación unidireccional, tamén sinalizada. 

 

Existe cartelería no centro educativo que recorda a necesidade de manter unha 

distancia interpersoal de 2 metros nos accesos ás aulas. 

 

 Uso de elevadores: 

- Persoal docente do centro educativo e persoal non docente autorizado. 

- Alumnado que o requira por motivos de mobilidade ou de outra índole, con previa 

indicación e/ou informe médico.   

 

O alumnado que o precise e deba ser acompañado por un profesor/a, ámbolos dous 

levarán obrigatoriamente máscara e irán posicionados en direccións contrapostas no 

seu interior. 

 

 Núcleos de escaleiras: 

- A subida e baixada polas escaleiras realizaranse sempre pola dereita (se sube pola 

dereita e se baixa pola dereita) 

- Contémplanse 3 núcleos de escaleiras no centro educativo 

 

33. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que 

a de prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa ubicación. 

 

 Cartelería: 

- Disporase dela tanto es espazos comúns do centro educativo coma no interior das 

aulas.   

- Especificamente nos aseos haberá cartelería recordando as indicacións do lavado 

correcto de mans. 
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- O tamaño da cartelería principal será nun A3, a cal estará plastificada. A maiores, 

poderase engadir cartelería en tamaño A4. 

- Reducirase a colocación de anuncios, murais e demais material que reste 

importancia á información da cartelería relacionada coa prevención do COVID19.  

- A cartelería a empregar é a disposta como “Modelos cartelería Covid-19”  na páxina 

da Xunta de Galicia Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Dispoñible: 

www.edu.xunta.gal)  

- A aula Covid contén cartelería con información específica para ese espazo de 

illamento. 

 

 Sinaléctica: 

- Os corredoiros, rellanos e escaleiras estarán marcados con frechas indicativas 

e/ou bandas continuas indicativas das rutas a seguir segundo sexa sentido dobre 

ou unidireccional. 

 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado. 

No centro educativo non se contempla a entrada e saída de alumnado transportado. 

 

35. Asignacións do profesorado encargado da vixilancia 

 Vixilancia en accesos: 

- O profesorado que imparta docencia tanto a primeira, terceira, cuarta e sexta hora e/ou lle 

corresponda estar no centro educativo no horario indicado,  encargarase da vixilancia dende as  

localizacións estratéxicas preestablecidas indicadas no punto 31 deste Plan. 

- Facilitará o control da circulación e evitará posibles aglomeracións do alumnado. 

- Velará polo cumprimento da medida de distancia de seguridade interpersoal. 

 

 Vixilancia dentro das aulas: 

- Correspóndelle evitar que as ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento 

da iluminación, os proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas sexan manipuladas polo 

alumnado. En caso necesario, é obrigatorio o uso de xel hidroalcohólico xusto antes da 

manipulación destes utensilios.  

- Velará polo cumprimento das medidas de protección básicas: uso correcto da máscara e 

correcta hixiene de mans. 

- Velará polo correcto acceso e distribución do alumnado dentro da aula. 

 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

 

36. Previsións en relación co programa de madrugadores ou de actividades previas ao 

inicio da xornada. As medidas e determinacións que figuren no plan deberán ser 
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coordinadas coa ANPA ou concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse 

ao presente Plan. 

Non se contemplan no centro educativo. 

 

37. Previsións para a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou 

posteriores ao servizo de comedor. Deberán ser coordinadas co organizador do 

servizo. 

Non se contemplan no centro educativo. 

 

38. Determinacións para as xuntanzas de ANPAs e Consello Escolar. 

 Non se contemplan xuntanzas de ANPAs no centro educativo. 

 Xuntanzas do Consello Escolar: 

- Realizaranse nunha aula que asegure: 

o Distanciamento interpersoal mínimo de 1,5 metros 

o Ventilación adecuada 

 

- En caso de cese de actividade presencial: Constituiranse, convocaranse, celebraranse 

sesións, adoptaranse acordos e remitiranse actas a distancia, garantindo a identidade dos 

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

 

39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías levaranse a cabo segundo os horarios fixados por cada docente. 

Poderanse empregar  as catro modalidades contempladas no apartado 15 deste plan, é dicir, 

telemática, comunicación telefónica, mediante correo electrónico e, excepcionalmente, 

presencial. 

Na casuística de que un alumno/a precise titoría presencial e se encontre no centro educativo, 

priorizarase a súa atención en espazos abertos como no pavillón deportivo (sempre que a 

meteoroloxía o permita). 

Horario de atención de titorías: 

CURSO CICLO HORARIO 

1ºFPB Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel. Martes 10:30 - 11:30h  

2ºFPB Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel. 

FCT 

Mércores 12:00 - 13:00h 

Xoves 12:00 - 13:00h 

1ºCFGM Actividades comerciais Xoves 12:00 - 13:00h 

2ºCFGM Actividades comerciais 

FCT 

Venres 10:30 - 11:30h 

Venres 10:30 - 11:30h 

1ºCFGM Atención a persoas en situación de dependencia Venres 9:30 - 10:30h 

2ºCFGM Atención a persoas en situación de dependencia 

FCT 

 Mércores 12:00 -13:00h 

 Mércores 10:30 -11:30h 
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1ºCFGS Hixiene bucodental Luns 12:00 - 13:00h 

2ºCFGS Hixiene bucodental 

FCT 

Xoves 13:00 -14:00h 

Xoves 12:00 - 13:00h 

1ºCFGS Mediación comunicativa Xoves 12:00 - 13:00h 

2ºCFGS Mediación comunicativa 

FCT 

Venres 10:30 - 11:30h 

Venres 10:30 - 11:30h 

 

40. Normas para a realización de eventos 

 Se recomenda non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de persoas. 

 

 No caso de realizarse: 

- Se cumprirán estritamente as medidas de protección e prevención: 

 Uso obrigatorio de máscara 

 Aforos (50 por cento da capacidade)  

 Distancia de seguridade interpersoal mínima de 1,5 metros  

- Se recomenda evitar a mestura do alumnado de diferentes grupos, realizando quendas. 

- Se realizarán sen asistencia de público alleo ó centro educativo. 

- Se favorecerá, sempre que se poda, a realización dos eventos ó aire libre. 

- Se realizará a limpeza e desinfección do espazo a empregar antes e despois da 

celebración do evento. 

 

 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

 

41. Establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, 

establecemento dun espazo de espera para o alumnado transportado. Criterios de ser 

o caso de priorización do alumnado para o uso do transporte. 

Non se contempla no centro educativo 

 

 

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 

 

42. Establecemento de quendas para o uso de comedor. Determinación dos lugares 

ocupados polos comensais. Priorización do alumnado sobre o resto do persoal do 

centro. 

Non se contempla no centro educativo. 

 

43. Previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe de ser o 

mesmo durante as diferentes quendas. 

Non se contempla no centro educativo. 
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44. Previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma. 

Non se contempla no centro educativo. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

 

45. Realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do centro tales como 

aulas especiais (tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios, ...) ximnasios, pistas 

cubertas, salóns ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán as 

normas de uso e limpeza. 

 Normas xerais: 

- Uso obrigatorio de máscara. 

- Hixiene correcta de mans, emprego de xel hidroalcohólico 

- material que precise ser compartido deberá ser desinfectado antes e despois do seu uso. 

- Se implicará ao alumnado na concienciación social que ten a limpieza dos elementos 

comúns de uso privativo. 

- Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións 

virtuais con medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material. 

- En cada unha das materias adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de 

grupos e minimizando o contacto con materiais.  

 

 Aula Polivalente Atención a Persoas en Situación de Dependencia (aula de informática): 

- Empregada polo alumnado de 1º e 2º curso do ciclo medio de Actividades comerciais e 

ocasionalmente profesorado doutros grupos que a precise para a impartir contidos do 

currículo do seu ciclo formativo.  

- Se establece un único posto de traballo por cada PC.  

- Obrigatorio ventilar a aula entre grupos e sempre que sexa posible (que a meteoroloxía o 

permita). 

- Extremar os protocolos de limpeza e desinfección, desinfectando os postos de 

traballo antes do seu uso: mesas, cadeiras, teclados, ratos e demais elementos de uso 

común. 

- Limpeza e desinfección da aula por parte do persoal de limpeza unha vez terminada 

a xornada escolar. 

 

 Salón de actos 

- Obrigatorio ventilar o salón de actos entre grupos e sempre que sexa posible (que a 

meteoroloxía o permita). 

- A persoa (profesorado/alumnado) entrante desinfectará a súa cadeira. 

- Se facilitarán produtos e material para a súa desinfección. 

- Limpeza e desinfección do salón de actos por parte do persoal de limpeza unha vez 

terminada a xornada escolar. 
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 Pavillón deportivo:    

- Será empregado soamente por persoal do centro educativo 

(profesorado/alumnado/persoal de administración e servizos) 

- Se manterá as distancias de seguridade interpersoal aínda que se permaneza ó 

descuberto. 

- Se contempla o seu emprego en horario de recreos e nas casuísticas puntuais de algunha 

celebracións/conmemoracións programada. 

- Cada grupo ten asignada unha cuadrícula dentro do pavillón deportivo para evitar a 

mestura de grupos. 

 

46. Existirán determinacións específicas para a materia de educación física. 

Non se contempla esta materia no centro educativo.  

 

 

47. Regularase o proceso de cambio de aula ou a visita á aula especial ou espazos de uso 

educativo. 

 Cambios entre aulas: 

- Finalizarase a clase 5 minutos antes da marcada por horario, de xeito que se poida 

organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

- Respectarase a distancia de seguridade no recorrido seguindo as indicacións tanto da 

cartelería como sinaléctica. 

- Agardarase a que saia o grupo anterior por completo da aula antes de entrar o seguinte 

grupo. 

- O alumnado do grupo entrante hixienizará as súas mans e desinfectará a mesa e a 

cadeira que lle corresponda. 

- A aula será ventilada entre a ocupación de ambos grupos o maior tempo posible.  

 

- Excepción: Soamente se contempla a casuística de unha alumna que cursa os seus 

estudios con dous grupos distintos (o profesorado encárgase da vixilancia do seu 

cambio entre aulas, a súa localización é na mesa e cadeira máis próxima á porta de cada 

unha das aulas). 

 

 Horario de cambio entre aulas: 

- 1º e 2º de Hixiene bucodental intercambiarán ás aulas na mesma xornada escolar nas 

seguintes horas fixadas: 

o Luns ás 12:00h 

o Martes ás 12:00h 

o Mércores ás 10:30h 

o Xoves ás 12:00h 

o Venres ás 10:30h 

 

- 1º e 2º de Atención a persoas en situación de dependencia intercambiarán ás aulas entre 

xornadas escolares completas: 

o Ocupación da Aula Taller 2 Atención a Persoas en Situación de Dependencia: 

 Luns, xoves e venres polo grupo do 2º curso. 
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 Martes e mércores polo grupo do 1º curso. 

o Ocupación da Aula Taller 1 Atención a Persoas en Situación de Dependencia 

 Luns, xoves e venres polo grupo do 1º curso. 

 Martes e mércores polo grupo do 2º curso. 

 

- 1º e 2º de Actividades Comerciais cambiará e irá a aula de informática no seguinte 

horario: 

o 1º curso:   

Luns de 13:00h ata 15:00h.      

Xoves de 13:00h ata 15:00h.      

o 2º curso:     

Mércores de 10:30 ata 13:00h   

Venres de 13:00 ata 15:00h. 

 - 1º e 2º de FPB intercambiarán ás aulas na mesma xornada escolar nas seguintes horas 

fixadas: 

o Luns ás 9:30h 

o Martes ás 10:30h 

o Venres ás 12:00h 

 

 Aulas especiais ou espazos de uso educativo: 

- Sala de estudo: se contempla o uso do espazo da planta baixa dedicado ó estudo para a 

permaneza do alumnado que ten convalidado algún módulo e lle es coincidinte entre 

horario lectivo presencial no centro.  

- Se require autorización e notificación para o uso de este espazo.  

 

48. As persoas responsables da biblioteca establecerán unhas normas de uso acomodadas 

as xerais establecidas no protocolo. 

Non se contempla o uso da biblioteca do centro educativo.  

 

49. Poderanse asignar grupos de aseos a alumnado de etapas educativas con carácter 

exclusivo en atención á realidade do centro. 

Non se contempla esta asignación polas etapas educativas impartidas neste centro. 

 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 

50. As determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as 

divisións dos mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase pormenorizadamente no 

plan con asignación de espazos a grupos ou niveis e coas previsións propias para os 

grupos. 

 Horario de recreo: 

- Saída: desde as 11:25 ata as 11:30 horas. 

- Entrada: desde as 11:55 ata as 12:00 horas (12:00h dentro da aula) 
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 Indicacións: 

- O alumnado na súa totalidade deberá abandonar as aulas e non permanecer en 

espazos comúns dentro do centro educativo que non estean autorizados. 

- Para evitar aglomeracións, farase uso de ambos accesos de entrada e saída do centro 

educativo segundo o andar no que o grupo de alumnado se atope segundo o horario 

establecido a terceira e cuarta hora lectiva. 

 

 Excepcións en intercambio de aulas:  

- Cando coincida cambio de aula entre dous grupos no tempo do recreo, esta deberá 

facerse ó regreso, é dicir, ás 12:00 horas. 

- Cando o cambio de aula implique cambio de planta dentro do centro educativo,  

soamente nesta casuística, o grupo de alumnado deberá regresar á aula na que estivo 

previamente antes do recreo para recoller as súas pertenzas e logo sí facer o cambio 

de planta.  

 

 Orde de entrada e saída: 

- A entrada do alumnado á súa aula será de xeito individual a medida que vaian 

chegando ó centro educativo segundo a porta de acceso que lle corresponda.  

- Na planta baixa e entreplanta, a saída será por grupos completos na orde establecida 

a continuación: 

o 1º Mediación Comunicativa 

o 2º Mediación Comunicativa 

o Aula Polivalente de Hixiene Bucodental 

o Aula Taller FPB-Téxtil  

o Aula Polivalente FPB-Téxtil   

 

- Na terceira planta, a saída será por grupos completos na orde establecida a 

continuación: 

o Aula Taller 2 Atención a Persoas en Situación de Dependencia. 

o Aula Taller 1 Atención a Persoas en Situación de Dependencia 

o Aula Polivalente Atención a Persoas en Situación de Dependencia 

o Aula Taller Actividades Comerciais 

o Aula Polivalente Actividades Comerciais 

o Aula taller Hixiene Bucodental 

 

 Espazo habilitado: 

- Se habilita o pavillón deportivo para o tempo dedicado ó recreo. 

- O alumnado deberá permanecer na cuadrícula indicada segundo o seu curso e non 

poderá mesturarse con alumnado de outros cursos. 

- Conta con profesor/a de garda (posto que será rotatorio) 

 

 Uso de aseos: 

- Limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. 

o Aforo na planta baixa: 

 Aseos de mulleres: 3 persoas 

 Aseos de homes: 1 persoa 

 Aseo de profesorado mixto: 1 persoa 
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o Aforo na terceira planta: 

 Aseos de mulleres: 3 persoas 

 Aseos de homes: 3 persoas 

 Aseo de profesorado mulleres: 1 persoa 

 Aseo de profesorado homes: 1 persoa 

 

 

51. Nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de 

vixilancia. Existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable. 

Os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia basearanse segundo a previsión de 

necesidades, correndo a súa ordenación por conta da xefatura de estudos. 

As gardas de aseos e pavillón deportivo no tempo do recreo serán realizadas segundo 

necesidade e serán rotatorias. 

O cadro de gardas está a disposición do claustro no taboleiro da sala de profesores.  

O horario dedicado ó recreo dos grupos de convivencia nesta etapa educativa é o mesmo: dende 

as 11:25h que comeza a saída do alumnado ata as 12:00h que debe estar de regreso nas súas 

aulas. 

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DOS 

DOUS PRIMEIROS CURSO DE PRIMARIA 

 

52. Incluiranse previsións sobre a metodoloxía na aula, o uso de baños que estean situados 

na mesma. Tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do 

material da aula. 

Non se contempla esta etapa educativa no centro escolar. 

 

53. A maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión especifica para 

os xogos e actividades a realizar no tempo de recreo. Incluirase unha previsión sobre o 

tempo de merenda. 

Non se contempla esta etapa educativa no centro escolar 

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

54. Nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e hixiene dos elementos e 

ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e protocolizarase en 

función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a 

necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención. 

mailto:cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es
mailto:ce.vigo.es@religiosasmariainmaculada.org


COLEXIO “FILLAS MARIA INMACULADA”  
C/ VÁZQUEZ VARELA, 57    

36204-VIGO (PONTEVEDRA) 

 Tlfno: 986 423988  

         cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es 
         ce.vigo.es@religiosasmariainmaculada.org 

 

 

27 

 

 

 Indicacións xerais para material: 

- O centro non se responsabiliza do material persoal que quede nas aulas. 

- O alumnado non poderá deixar material persoal nas aulas, soamente se contempla a 

posibilidade de deixar material para a realización de prácticas sempre e cando estea 

autorizado polo profesorado e este permaneza nun contedor propio ben 

diferenciado, con tapa e rotulado no seu exterior con nome e apelidos.  

- O alumnado non compartirá material de uso propio cos seus/súas compañeiros/as. 

- O material persoal como paraugas ou roupa de abrigo colocárase de xeito 

individualizado sobre a súa propia cadeira ou ao seu carón. 

 

 Indicacións xerais para material de uso común e realización de prácticas: 

- Obrigatoria a hixiene de mans (emprego de xel hidroalcohólico) antes e despois do 

uso do material. 

- Deberá ser desinfectado ao inicio da actividade e tralo seu uso. 

- Favorecerase cando sexa posible o emprego de material desbotable.  

- Onde a materia o permita, substituirase o emprego de materiais por simulacións 

virtuais cos medios informáticos co fin de diminuír os contactos co material.  

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

realización da práctica supoña a mínima manipulación posible. 

- En caso de ser necesario a formación de grupos procurarase non encarar ó alumnado 

a unha distancia inferior a 1.5 metros. 

- En caso de ser necesario a formación de grupos, non serán superiores a 3 membros. 

- Se intentará facer “grupos de convivencia de prácticas”, é dicir, que sexan grupos 

cerrados, non variables, sempre formados polo mesmo alumnado. 

 

 Medidas específicas nos talleres de prácticas: 

- Medidas específicas no taller de FPB: 

o Desinfección das máquinas e ferramentas comúns antes e despois de 

empregalas. 

o Desinfección de mans previamente á utilización do material común. 

o Grupos estables de prácticas (non superando os 3 alumnos/as). 

 

- Medidas específicas no taller de HIBU:   

o Máscara dobre (FFP2 + cirúrxica) e pantalla facial. 

o Outros EPIS: luvas, bata, gorro, mandil impermeable, etc. 

o Desinfección e esterilización (de ser o caso) das ferramentas comúns. 

o Desinfección dos utensilios, mobiliario e superficies de uso común.  

o Grupos estables de prácticas (non superando os 3 alumnos/as). 

 

 

- Medidas específicas no taller de APSD: 

o Máscara FFP2 e pantalla facial. A maiores, se é preciso, máscara cirúrxica. 

o Desinfección dos utensilios, mobiliario e superficies de uso común.  

o Grupos estables de prácticas (non superando os 3 alumnos/as). 

 

- Medidas específicas na realización de prácticas en MC: 

o Máscara FFP2 e pantalla facial. A maiores, se é preciso, máscara cirúrxica. 

o Desinfección previa de mans e trala finalización da práctica. 
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o Grupos estables de prácticas (non superando os 3 alumnos/as). 

 

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

55. O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as 

medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE. 

O alumnado con NEE no centro educativo, trala súa valoración, considérase que non precisa 

atención extraordinaria en referencia ao establecido no cumprimento da normativa Covid. 

Se fará revisión tanto das medidas xerais como específicas segundo a evolución do alumnado. 

 Medidas xerais 

- Uso obrigatorio de máscara, de non poder empregarse, fará uso de pantalla facial e se 

establecerán grupos de convivencia estable. 

- A non utilización da máscara por parte do alumnado debe constar nun informe médico. 

- En caso de non facer uso de máscara, se asignará un aseo no centro educativo no que se 

intensificará a limpeza e a desinfección. 

- En caso de crise, acompañarase ó alumnado a unha zona fora da aula de estudio, 

corredoiros, aulas sen ocupación ou incluso uso do pavillón deportivo descuberto. Non 

permanecerá dentro da aula.   

- O profesorado fará  uso de máscara FFP2 sen válvula. se a atención requirise  non  

respectar  a  distancia de seguridade, podería a maiores empregar pantalla facial. 

- Se adaptarán as indicacións e comunicacións sempre que se precise.   

- Poderá facerse uso en caso necesario de material extra como por exemplo 

pictogramas (Dispoñible en  

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=2357 ) 

- No caso de que o alumnado non teña unha completa autonomía, organizarase o seu  

acompañamento nas entradas, saídas e traslado polo centro educativo.  

 

 Medidas concretas 

Trala valoración do alumnado, e comprobar a súa autonomía e comprensión adecuada, se 

axustan a súa situación actual as distintas medidas: 

- Deficiencia visual: non precisa medida excepcional. 

- Trastorno do comportamento: recordatorio frecuente da normativa Covid e vixilancia 

extrema no seu cumprimento.  

- Síndrome cromosómico: vixilancia extrema do cumprimento da normativa Covid e 

acompañamento entre intercambio de aulas. 

- Trastorno xeneralizado do desenvolvemento: Incidir en facilitar información da 

normativa de maneira clara e concisa. 

- Discapacidade intelectual: non precisa medida excepcional.  

- Discapacidade física: estar alerta  en caso de que o/a alumno/a precise axuda na 

desinfección do material e mobiliario.  
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56. Particulizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e coidador debe de 

extremar en relación co alumnado. As medidas serán obxecto de seguimento continuo 

para a súa adaptación a cada circunstancia. 

 

 O profesorado fará  uso de máscara FFP2 sen válvula. se a atención requirise  non  respectar  

a  distancia de seguridade, podería a maiores empregar pantalla facial. 

 Evitarase o contacto físico e a proximidade inferior a 1.5 metros de distancia.  

 Extremarase a vixilancia das medidas de hixiene e protección dentro da aula e nas 

instalacións do centro educativo.  

 Facilitarase o material de prevención (xel hidroalcohólico, panos desbotables e 

desinfectante de superficies) 

 

 

  

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

 

57. Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos 

estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e 

aforos dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou 

cafeteiras. 

 Medidas a adoptar polo profesorado: 

- Se manterá unha conduta exemplar no cumprimento das medidas de protección e 

prevención (máscara, xel hidroalcohólico, desinfección de superficies...) 

- Se reforzará mentres se imparten as distintas materias a importancia e beneficio de 

cumprir a normativa e protocolo Covid. 

- Se encargará da desinfección das mesas e cadeiras que vaian empregar, 

previamente ao seu uso. O material será facilitado polo centro educativo. 

- Se responsabilizará de cumprir as medidas adoptadas de ventilación nas aulas. 

 

 Reunións 

- Reunións de claustro presenciais 

o Cumpriranse as normas de prevención e protección  (máscara, xel 

hidroalcohólico, ventilación, distanciamento, limpeza e desinfección) 

o Cumprirase o aforo do local empregado 

o Como excepción, en caso de non poder ser presenciais no centro educativo, 

faranse telemáticas. 

- Reunións de departamentos e comisións telemáticas 

 

 Sala de profesorado: 

- Conta con dispensador de xel hidroalcohólico, produto desinfectante de superficies, 

panos desbotables e papeleira de pedal. 

- Se mantén a distancia de 1.5 metros entre os postos, os cales encóntranse en formato 

rectángulo. 

- Se establecen 10 postos. Serán sempre desinfectados previamente ao seu uso. 
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- Terase en conta ventilar a sala o maior tempo posible se as condicións 

meteorolóxicas o permiten.   

- Se empregará maioritariamente material propio e non se compartirá. 

- O material de uso compartido será desinfectado previamente ao seu uso. 

 

 Uso de máquinas de vending ou cafeteiras: 

O centro dispón de máquina de vending (café/infusións) a cal queda anulada, segundo o 

reclamo do alumnado valorarase a súa nova operatividade. 

 

58. O centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a reunión dos 

órganos colexiados do centro, mediante o uso de ser o caso de ferramentas de 

comunicación a distancia. 

 Previsións de reunións: 

- Aula que permita distancia mínima interpersoal de 1.5 metros e ventilación adecuada 

- Desinfección previa, por parte do persoal que acuda as reunións, do mobiliario de uso 

propio a empregar. 

- Limpeza e desinfección do espazo empregado tralo seu uso polo persoal de limpeza. 

 

 Excepción reunións de departamento: 

-  Realización de reunións a través da plataforma de vídeo chamadas, se contempla o 

uso xeral do Google Meet. 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

 

59. De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos 

programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde, 

particularmente na prevención frote a COVID-19. No plan existirá unha previsión das 

actividades que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do 

carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2. 

 

 Previsión plan de formación do profesorado: 

- O equipo Covid realizará o curso de formación ofertado pola Consellería. 

- O equipo Covid informará ó resto do profesorado e resolverá dúbidas expostas. 

 

 Previsión actividades co alumnado: 

- Cada profesor/a contemplará na súa programación actividade/s relacionadas coa 

prevención e protección fronte ao SARS-CoV-2 

- As actividades preventivas intensificaranse nos módulos directamente relacionados con 

prácticas sanitarias (por exemplo, correcto lavado de mans). 

 

 Previsión xeral: 

- Dende as titorías fomentarase charlas, visualización de vídeos, aporte de información 

sobre a situación actual, modificacións da normativa, novas decisións de centro, etc.  

- Empregarase os “Bos Días” para remarcar a importancia da prevención e protección 

fronte ao SARS-CoV-2. 
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60. O Plan regulará a difusión da información das medidas de prevención e a distribución 

das medidas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación. 

Así mesmo en colaboración co centro de saúde de referencia incluirá posibles charlas 

do persoal sanitario sobre a prevención e protección. Establecerase a información que 

será de uso obrigado na web do centro. 

 Difusión da información: 

- Páxina web do centro educativo 

- Dende as titorías a cada grupo correspondente de alumnado 

- Reunións de claustro e consello escolar. 

- Posibilidade de charlas por parte do persoal sanitario do centro de saúde de referencia 

(baixo petición) 

 

 Información de uso obrigado na web do centro: 

- Plan de adaptación a situación Covid 19  

- Modificacións da normativa vixente. 

- Novas indicacións de mellora de este Plan en seguintes revisións. 

 

 

61. O plan determinará o profesorado que, en función do seu coñecemento e experiencia, 

será o encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas 

persoas asesoras de Abalar ou Edixgal e coa UAC. 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. 

 Corresponderalle ó profesorado a implantación das aulas virtuais empregadas co seu 

alumnado.  

 En caso de precisarse, lle corresponde ao departamento de TIC (Tecnoloxías da Información 

e Comunicación): 

- Comunicación coas persoas asesoras de Abalar 

- Colaborar co resto do profesorado en resolver as dificultades que poidan ir xurdindo no 

emprego das aulas virtuais. 

 

62. O plan poderá conter aquelas previsións existentes no documento de “instrucións de 

inicio de curso” aprobadas pola Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de 

adaptación ao contexto da COVID-19 e que deban ser coñecidas polo conxunto da 

comunidade educativa. 

O protocolo, aprobado pola Dirección Xeral, que contén as medidas de adaptación ao contexto 

COVID-19 será compartido co profesorado que compón o claustro, facilitándoo ao alumnado en 

caso de solicitalo. 

O plan de adaptación á situación covid19 2020-2021 do centro educativo será subido a web do 

colexio para estar a disposición de toda a comunidade educativa. 

 

63. O “Plan de adaptación á situación COVID-19” é un documento público do centro que 

estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e poderá ser consultado 
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por calquera membro da comunidade educativa. Será obxecto de difusión na paxina 

web do centro e por aquelas canles que o centro considere oportunas. 

O Plan de adaptación á situación COVID-19 estará a disposición: 

 Para a comunidade educativa: na web do centro educativo 

 Para o persoal docente: na web do centro educativo e na plataforma virtual corporativa. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: CROQUES DE AULAS E ESPAZOS DO CENTRO EDUCATIVO 

 

 Planta baixa do centro:  
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 Entreplanta do centro 
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 Terceira planta do centro: 
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