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Este documento está en revisión permanente en función da evolución da crise sanitaria e da nova 

información de que se dispoña ao respecto e das instrucións que se reciban das autoridades 

competentes.
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Introdución 

O obxectivo deste Plan de adaptación á situación COVID 19, no que se incorpora o Plan de 

Continxencia é determinar as condicións dos lugares de traballo e das medidas preventivas e de 

protección persoal necesarias fronte a propagación da COVID 19 para o desenvolvemento das 

actividades no CIFP COMPOSTELA, de cara ao inicio de curso 2020/2021, de acordo coas 

recomendacións das autoridades no momento da súa redacción e as instrucións recibidas dende a 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

En calquera caso. deberá asegurarse a adopción das medidas organizativas que resulten necesarias 

para control de temperatura, ventilación, evitar aglomeracións, manter unha distancia de seguridade 

de 1,5 metros, o correcto uso da máscara (de uso obrigatorio) e o necesario cumprimento, por toda 

a comunidade educativa, das medidas de hixiene adecuadas en todos os espazos para previr os riscos 

de contaxio. 

Este documento está en continua revisión en función da información emitida polos organismos 

competentes, atendendo a os seguintes principios: 

 Cumprimento e revisión continua das directrices e recomendacións establecidas polas las 

autoridades competentes que permita: 

 Detectar precozmente e actuar rápida e eficazmente no illamento de posibles casos. 

 Evitar contaxios. 

 Respecto ao carácter da docencia establecido pola Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade, atendendo á Resolución do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións 

para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema 

educativo no curso 2020/21, as Instrucións polas que incorpora a declaración de actuacións 

coordinadas en materia de saúde publica aprobadas polo Consejo Interterritorial do 

Sistema Nacional de Salud Pública) do 31 -08-2020, o seu resumo, a Orde do 25 de xuño de 

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

sostidos con fondos públicos da CCAA de Galicia, o Protocolo de adaptación ao contexto 

da Covid – 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, 

versión 16-09-2020, o Protocolo de prevención da transmisión da Covid – 19 no alumnado 

con necesidades educativas especiais para o ámbito educativo e revisión con comunicacións 

posteriores.  

 A coordinación e adaptación necesarias para a xestión do servizo de comedor ofertado para 

o CEIP Lamas de Abade. Responsabilidade coordinada entre o AMPA Lamas de Abade e o 

CIFP Compostela.   

 Responsabilidade de todos os axentes que conforman a comunidade educativa do CIFP 

Compostela tanto a nivel colectivo como a nivel individual. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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1 Medidas de prevención básica 

1.1. Número alumnado 

A data 29/09/2020 os datos de matrícula do CIFP Compostela son os que a continuación se detallan: 

 

Ensinanza Mulleres Homes Total 

1º Aloxamento e lavandaría 0 6 6 

1 Artes gráficas 5 4 9 

1º Atención a persoas en situación de dependencia 23 2 25 

1º Cociña e gastronomía A 9 13 22 

1º Cociña e gastronomía B 9 13 22 

1º Cociña e restauración 5 9 14 

1º Dirección de cociña 9 13 22 

1º Dirección de servizos en restauración 10 12 22 

1º Educación Infantil 26 3 29 

1º Impresión gráfica 7 15 22 

1º Integración social 24 5 29 

1º Panadaría, repostaría e confeitaría 14 7 21 

1º Preimpresión dixital 8 14 22 

1º Servizos en restauración 9 16 25 

1º Xestión de aloxamentos turísticos 18 11 29 

2º Aloxamento e lavandaría 5 2 7 

FCT 0 1 1 

2 Artes gráficas 7 7 14 

FCT 0 1 1 

2º Atención a persoas en situación de dependencia 21 1 22 

2º Cociña e gastronomía A 5 11 16 

2º Cociña e gastronomía B 4 11 15 

FCT 1 1 2 

2º Cociña e restauración 5 7 12 

FCT 0 2 2 

2º Dirección de cociña 4 13 17 

FCT 1 7 8 

2º Dirección de servizos en restauración 9 11 20 

FCT 2 1 3 

2º Educación Infantil 25 5 30 

FCT 4 4 5 

2º Impresión gráfica 1 9 10 

FCT 1 5 6 

2º Integración social 25 4 29 

FCT 3 3 6 

2º Panadaría, repostaría e confeitaría 13 2 15 

FCT 2 2 4 

2º Preimpresión dixital 6 10 16 

2º Servizos en restauración 8 7 15 

FCT 1 2 3 

2º Xestión de aloxamentos turísticos 11 12 23 

FCT 2 0 2 

ZM Atención a persoas en situación de dependencia 36 10 46 

FCT 11 5 16 

ZM Cociña e Gastronomía 26 17 43 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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FCT 5 3 8 

ZS Dirección de cociña 11 21 32 

FCT 5 10 15 

DUAL 6 11 17 

ZS Dirección de servizos de restauración 7 9 16 

FCT 2 0 2 

DUAL 1 6 7 

ZS Educación infantil 50 7 57 

FCT 22 1 23 

SM Servizos en restauración 4 8 12 

FCT 1 4 5 

ZS Xestión de aloxamentos turísticos (distancia) 120 23 143 

FCT 6 4 10 

DUAL 9 7 16 

 664 427 1091 

1.2. Cadro de persoal 

PERSOAL NON DOCENTE (Curso lectivo 2020/2021), está constituído por 20 persoas. 

O CLAUSTRO do CIFP Compostela na data de entrega desta Plan esta conformado por un total de 

80 profesores/as 

1.3. Equipo Covid do CIFP Compostela 

COORDINADOR:  

Director: Ramiro Esparís Sampedro  

SUPLENTE: 

Vicedirectora: María Joaquina Alonso Castro. 

DOCENTES: 

Licenciado en Medicina e Cirurxía : Laureano Domínguez Francisco 

Orientadora : María Jesús Rodríguez Lastres  

PAS: 

Manuel Penelas Novais 

SUPLENTE: 

Licenciada en Medicina e Cirurxía : B. Amada Casas Abeijón 

CANLE DE COMUNICACIÓN: 

MAIL: cifp.compostela@edu.xunta.es 

TFNO: 881866570 

EQUIPO COVID DO CENTRO DE SAÚDE 

Centro de saúde de Conxo. 

 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.es
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FUNCIÓNS: 

Elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021” e comunicación a 

Comunidade Educativa e Inspección. 

Comunicar as incidencias ou gromos ao Equipo de Coordinación Operativa COVID da Consellería 

de Educación, Universidade e Formación Profesional.  

Ao Director correspóndelle así mesmo a comunicación co persoal do centro e coas familias e 

alumnado.  

A comunicación e contacto co centro de saúde de atención primaria de referencia para cuestións 

relacionadas coa COVID.  

Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas de prevención, hixiene 

e promoción da saúde implantadas no centro educativo chegan e son comprendidas por toda a 

comunidade educativa. 

XESTIÓN DA INFORMACIÓN: 

Dispoñer no menor prazo de tempo posible, 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.  

XESTIÓN DO MATERIAL DE PROTECCIÓN E HIXIENE: 

Inventariar, distribuír e/ou organizar a distribución do material de protección e hixiene, levar a súa 

contabilización e inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. Tamén, arbitrar 

un mecanismo de distribución que acredite a súa entrega e o seu consumo para a actividade propia 

do centro.  

COLABORACIÓN COAS AUTORIDADES: 

No caso de producirse un caso confirmado na Comunidade educativa, contactar coa Xefatura 

Territorial de Sanidade para comunicarllo.  

Na eventualidade de que a autoridade sanitaria ordenase o peche dun aula ou varias, o equipo Covid 

encargarase de organizar e supervisar a reactivación cando se produza.  

Cando algunha persoa dun núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID19, o alumnado ou 

persoal do centro que convivan con ela non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado 

da proba e esta sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa 

coordinadora COVID do centro. 

1.4. Centro de saúde de referencia 

O centro de saúde asignado ao CIFP Compostela:  CENTRO DE SAÚDE DE CONXO 

1.5. Rexistros de ausencias e avisos 

Tanto alumnado como profesorado utilizará como vía preferente de avisos Covid o correo 

electrónico do centro: cifp.compostela@edu.xunta.gal 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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En caso de que poñerse en contacto por teléfono no 881 866570 se lles indicará que envíen a 

incidencia ao citado correo. 

1.6. Localización e elementos de protección, espazos de illamento 

O espazo destinado ao illamento é o espazo de entrada á sala de reunións (detrás da Aula de 

Videoconferencia), espazo con ventilación exterior, acceso exterior para os dous edificios, así como, 

accesible para persoal sanitario de forma rápida e directa e con posibilidades de ampliación á sala 

de reunións en caso de necesitarse. Este espazo sempre facilita a saída polo exterior da persoa illada. 

Está dotado de papeleira accionada con pedal (para desbotar o posible material utilizado), luvas, 

reposición de máscaras cirúrxicas, máscaras ffp2, xel hidroalcohólico, batas desbotables, pantalla, 

panos desbotables e solución desinfectante. 

Tras un caso de illamento e, tal como establece o protocolo da Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade procederase illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos usados. 

Esa bolsa será 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. 

 

 
Sala de illamento 1 

2 Principios sanitarios básicos  

Principios extraídos das 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 

versión 31-08-2020, o seu resumo, a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos da CCAA de 

Galicia,, o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid – 19 nos centros de ensino non 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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universitario de Galicia para o curso 2020-2021, versión 16-09-2020 e Protocolo de prevención da 

transmisión da Covid – 19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o ámbito 

educativo, así como, irase actualización con  instrucións posteriores 

De onde se extraen os principios básicos? 

As previsións iniciais figuran no “Plan de Reactivación no ámbito Infanto Xuvenil en relación coa 

infección polo VIRUS SARS-CoV 2” que contén medidas preventivas para evitar a aparición de 

novos gromos e eventualmente deter unha posible transmisión comunitaria 

Cales son as medidas básicas que afectan ao centro educativo? 

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

educativo, priorizándoa para o alumnado de menor idade, polo menos ata o cuarto curso da 

Educación Secundaria Obrigatoria telemática1. 

En virtude do convenio entre ambas consellerías a todo o profesorado e persoal dos centros sostidos 

con fondos públicos realizaráselle un test COVID-19 e de ser o caso completar o proceso de acordo 

co protocolo clínico. 

Cada centro educativo deberá contar cun equipo formado na COVID-19 que será referencia para o 

resto do persoal, profesorado, alumnado e familias. O equipo estará formado pola persoa titular da 

dirección do centro e dous membros do profesorado.  Decidíndose no CIFP Compostela contar cun 

representante dos PAS e nomear suplentes. 

En cada centro educativo establecerase unha canle de comunicación cos membros da comunidade 

educativa, en particular ,informará ao consello escolar do centro sobre as medidas adoptadas e de 

ser o caso da evolución dos diferentes escenarios .  

Os centros educativos terán un centro de saúde de atención primaria de referencia onde se poida 

poñer en contacto coa persoa responsable do equipo COVID do centro educativo para resolver 

calquera dúbida ou incidencia no centro. 

En canto a Alta do illamento dos casos de COVID – 19 seguiranse sempre a instrucións 

establecidas polo SERGAS e que a día de aprobación  deste plan son: ( Este documento pode sufrir 

modificacións. As actualizacións en: https://www.sergas.gal/Saude-publica/COVID-19-DXSP ) 

Casos que non precisan ingreso hospitalario  

 Os casos sospeitosos manteranse en illamento no seu domicilio en espera do resultado da 

PCR.  

 Se o resultado da PCR é positivo ou non concluínte, manterase o illamento ata que pasen 

tres días dende a resolución da febre e do cadro clínico cun mínimo de 10 días dende o inicio 

dos síntomas.  

 Se o resultado da PCR é negativo, levántase o illamento.  

 Mesmo criterio empregarase para as persoas que viven nunha residencia.  

 

 
1 Tendo en conta o establecido pola ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que 

se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
https://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/6523/Alta_illamento.pdf
https://www.sergas.gal/Saude-publica/COVID-19-DXSP
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Casos que precisan ingreso hospitalario  

 Poderán recibir a alta hospitalaria se a súa situación clínica o permite aínda que a súa PCR 

siga sendo positiva, pero deberá permanecer en illamento domiciliario con seguimento da 

súa situación clínica polo menos 14 días dende a alta hospitalaria, sempre que transcorresen 

tres días desde a resolución da febre e o cadro clínico.  

 Se antes de transcorridos os 14 días de illamento dende a alta hospitalaria se realizase unha 

PCR cun resultado negativo, poderase levantar o illamento.  

 En caso de ter a última PCR negativa no momento da alta hospitalaria e non presentar 

síntomas respiratorios nos tres días previos, non será necesario o illamento no domicilio.  

  

2.1. Medidas xerais de protección colectiva  

 No CIFP é obrigatorio o uso da máscara por todo o alumnado, persoal do centro e outras 

persoas que accedan ao centro educativo, tal e como se establece 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, sendo así, a 

medida básica de protección individual e colectiva. 

 O CIFP Compostela dispón de produtos de hixiene que permiten, 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, está dispoñibles dispensadores de xel 

hidroalcohólico. 

 Establecéronse as distancias mínimas de seguridade, de polo menos 1,5 metros, tanto nos 

acceso como nos espazos de atención ao público, para evitar a acumulación de persoas nas 

zonas de acceso, espera e atención ao público, así como, alfombras con espazo de 

desinfección nas entradas principais do recinto. 

 Colocarase información nos distintos espazos docentes, información de que se deben realizar 

tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao 

inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa posible entre 

clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias: (-Cando as condiciones me-

teorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior tempo posible. 

- Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recircu-

lación do aire interior. 

  Informarase ao claustro e moi especificamente á orientadora que cando un profesional 

presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito consecutivo (orien-

tador/a, titorías/ ...) ventilarase a aula ou sala polos menos 15 minutos logo de cada sesión. 

 Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público habilitáronse elementos de 

protección colectiva no posto no que se realiza a atención ao público (mamparas), así como, 

sinalización en todo o recinto para que se respecte as distancia de seguridade e a circulación 

pola dereita en ambos sentidos. 

Ademais o CIFP: 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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 Facilitará a información á comunidade educativa: 

 Alumnado, a través da páxina web do centro, cos titores/as na xornada de 

presentación do grupo, e a través da sinalización presente por todo recinto escolar. 

 Profesorado, recibindo unha versión borrador do plan, acceso ao plan definitivo e 

matrícula na aula virtual do Equipo Covid. 

 PAS, entregarase versión definitiva ao Plan, así como distintas reunións 

informativas. 

 Familias, de ser o caso, circular informativa, cos elementos básicos que conforman 

o plan, así como información da posibilidade de consulta do plan completo na páxina 

web do CIFP Compostela e o xeito de contactar co distinto persoal do centro. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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2.2. Medidas xerais de protección individual 

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas 

interaccións entres as persoas no centro educativo. 

 O uso da máscara será obrigatoria en todo o recinto escolar 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, así como un estoxo 

específico para gardala en caso necesario. 

 O CIFP colocou carteis informativos sobre as medidas de prevención e transmisión da 

infección, as medidas de protección que se deben empregar (correcto uso da máscara e 

hixiene de mans), así como o recordatorio de ventilación cada hora das aulas, a necesidade 

de deixar as fiestras abertas no cambio de horas e as medidas  de hixiene respiratorias (tapar 

a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira con tapa, ou ben facelo 

contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto das persoas, así como realizar unha 

hixiene daqueles obxectos con posibilidade de estar contaminados) 

 Realizar hixiene de mans frecuente antes e despois de comer, usar o aseo ou tocar material 

susceptible de ser compartido. 

 Os equipos de traballo (ordenador, monitor, teclado, rato, mesas, teléfonos e material de 

oficina), deberán ser utilizados só pola persoa titular ou alumno/a asignado. O novo usuario 

realizará unha correcta hixiene de mans antes do seu uso (ver protocolo de utilización de 

equipos portátiles) 

 

3 Organización e zonas  

O CIFP Compostela organiza o curso lectivo 2020-2021 en zonas de tránsito en función dos grupos 

e organización lectiva. 

Coa instalación de fichaxe para profesorado e PAS no edificio de Artes Gráficas e Servizos 

Socioculturais e á Comunidade. 

Así a Departamentos de Artes Gráficas e Servizos Socioculturais e á Comunidade accederá ao seu 

edificio polo exterior, sen necesidade de acceder ao Edificio Principal (limitando ao acceso a este 

só a xestións imprescindibles). O uso do ascensor queda limitado a persoas con mobilidade e 

reducida e persoal autorizado. 

Accesos: 

Edificio Artes Gráficas e Servizos Socioculturais: Entrada Principal (Educación Infantil e Atención 

a Persoas en Situación de Dependencia tanto e modalidade ordinaria como modular). 

Entrada lateral (fronte ao CAFI): Artes Gráficas e Integración Social 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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Edificio Principal: Entrada principal (acceso a aulas da 1 a 8). 

Entrada economato: Acceso vestiarios, talleres e aulas: 115, 116, 201, 202, 203, 209, 401 e Aula de 

Cata. 

O obxectivo das seguintes medidas e a non aglomeración de persoas, tanto a entrada como a saída 

dos centros, debendo en todo momento garantir as medidas de distanciamento físico interpersoal. 

Entrada e saída: 

Estableceranse dúas quenda de entrada e saída: 

O alumnado de primeiros cursos e o grupo A de modular2 estarán dentro da aula ás 9.00 e 16.00. e 

sairán ás 14.20 e ás 22.10.  Manténdose o horario do profesorado. 

O alumnado de segundos cursos e o grupo B modular estarán dentro da aula ás 9.10 e 16.10 e saída 

será as 14.30 e ás 22.20.  Manténdose o horario do profesorado. 

No caso de que o requira o profesorado (probas, prácticas, ...) o alumnado incorporarase e sairá no 

hora que se lle indique.  

Tal e como se establece nas Instrucións do 31 de agosto: “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 no horario 

establecido de xeito que se eviten demoras”. 

Na xornada de acollida e os titores/as informarán das rutas correspondentes. 

 

4 Consideracións xerais na aula ordinaria 

Organizadas co distanciamento e cumprindo coas instrucións e normativa actualizada para os 

centros de Formación Profesional, así contamos nas aulas teóricas con : 

 Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto de todos os postos que 

o rodeen medidos dende o centro da cadeira. 

 Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 

 Deberase manter o posto asignado a cada alumno/a para poder informar sobre os contactos 

directos, de ser o caso.3 

- Na aula, no propio pupitre, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para 

evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. Ademais dende o CIFP pregamos non 

deixen material no chan. 

 
2 Organizando a entrada e saída de más volume de alumnado. Lembrando que o alumnado de modular irase 

incorporando en función dos módulos nos que está matriculado. 
3 Cada posto escolar estará identificado cun número, que será asignado a un alumno/a que deberá respéctalo (na 

mesa do profesor/a constará un listado no que se irá incorporando o novo alumnado e posto escolar asignado) 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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- Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios 

como estoxos, mochilas ou semellantes. O CIFP Compostela recomendará traer as pertenzas 

persoais, sempre que sexa posible, nunha mochila. 

- Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible. 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.  

- Seguindo as Instrucións do 31 de agosto de 2020 . “Evitarase o desprazamento do alumnado 

da aula aínda que si se permitirá levantarse para realizar pequenos estiramentos ou 

exercicios posturais que non impliquen moverse do posto escolar.”  Recomendando dende 

o CIFP a realización de aqueles desprazamentos para o bo desenvolvemento do módulo, 

sempre seguindo as instrucións: medidas de hixiene, uso obrigatorio de máscara, distancia 

de seguridade, non compartir material e en caso de material compartido coidar as medidas 

de hixiene. 

4.1. Entrada, saída e cambio de aulas 

 Ao entrar na aula e saír o alumnado deberá hixienizar o seu posto. 

No caso de cambio de aulas: 

 Deixar ventás abertas sempre que se cambie de aula (se o equipo docente o considera 

necesario pode nomear responsables no grupo clase) 

 A saída e cambio farase sempre respectando a distancia de seguridade, medidas hixiénicas e 

uso de máscara. 

 Se, por algún motivo,  houbera outro grupo dentro da aula, agardarase mantendo as 

distancias de seguridade a que saian todos/as antes de entrar, a aula debe ter as ventás abertas 

e o grupo entrante hixienizará o seus postos. 

4.2. Descansos 

 Establecéronse recreos diferenciados no Edificio de Artes Gráficas e Servizos Socioculturais 

e á Comunidade (12 - 12.30) e no Edificio Principal como norma xeral de 11.00 – 11.30, con 

flexibilización por grupos en función das necesidades dos talleres (reflectidos nos horarios). 

 Deberanse manter en todo momento as medidas de distancia, hixiénicas e o uso da máscara. 

 Para o cambio de aula posterior ao descanso, manteranse as medidas establecidas no punto 

3.2. 

 O alumnado, deberá manter tanto nos corredores, zonas comúns e recinto escolar as medidas 

de hixiene, distanciamento e uso de máscara, así como evitar aglomeracións. 

 Fomentarase o uso de espazo abertos sempre que a climatoloxía o permita. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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4.3. Consideracións xerais das aulas virtuais 

 As aulas virtuais do CIFP Compostela están aloxadas no enderezo: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcompostela/aulavirtual/ 

 O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumando 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. 

 O equipo Covid do CIFP identificará, a través do “Cuestionario inicial do alumnado”, aquel 

ou aqueles que teñan dificultades de conexión ou falla de equipamento para tomar as 

medidas oportunas. 

 O CIFP Compostela, a través da Coordinación TICs, terá a finais de setembro abertas aulas 

para todos os módulos, nas que se incorporará, por defecto, un manual de uso do alumnado. 

 Informarase convenientemente do  horario de consulta de dúbidas e organizarase formación 

interna online de formación básica sobre uso de plataforma Moodle. 

 Tal e como establecen as Instrucións do 31 de agosto no seu punto 29.7: “Crearase tamén 

un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de acceso a todos so 

cursos virtuais e facilitaráselle a dito inspector/as o seu usuario e clave”. 

 As aulas virtuais utilizaranse nos supostos de educación a distancia, como complemento á 

ensinanza presencial e tal como se establecen nas Instrucións do 31 de agosto “para o 

alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da 

actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a 

distancias que poida poñer en funcionamento a consellería” 

 Na porta do Despacho de Calidade colocarase o horario de atención da Coordinadora TICs. 

 

4.4. Consideracións aulas de informática 

Sen prexuízo da aplicación das normas das aulas ordinarias e talleres no caso das aulas de 

informática 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 e unha vez terminada a clase. Implicárase ao 

alumnado na concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso 

privativo (mesa, teclado, pantalla e rato), evitando pulverizar directamente o produto 

desinfectante sobre o equipo informático. 

- O CIFP dotou as aulas de mamparas de protección individual para garantir as medidas de 

seguridade. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
https://www.edu.xunta.gal/centros/cifpcompostela/aulavirtual/
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4.5. Consideracións para o préstamo de equipos portátiles 

Naquel caso que o equipo informático sexa portátil, deberá: 

- Recollerse polo alumno/a que o utilizará previa desinfección de mans. 

- Proceder á limpeza do mesmo antes de utilizalo. 

- Non se compartirá equipo, e no caso imprescindible de facelo, será necesaria a limpeza antes 

de compartilo. 

- Ao rematar, proceder á desinfección e colocación no carro por parte do alumno/a que usou 

o equipo. 

 

4.6. Cafetaría 

O acceso á cafetería realizarase atendendo ao indicado no punto 3 e sempre cumprindo coas medidas 

hixiénico sanitarias. 

 

5 Medidas específicas  

5.1. Zonas diferenciadas 

Horario de recreos diferenciados por edificios. 

Entradas e saídas diferenciadas. 

Recordatorios de protocolos para avisos Covid,  medidas hixiénicas e de ventilación en tódalas aulas 

e talleres. 

Sinalización de aforos en baños, espazos comúns (sala de profesores, departamentos, biblioteca,...) 

 

5.2. Vestiarios e talleres 

Vestiarios 

O CIFP Compostela dispón de vestiarios repartidos en 3 plantas. 

O aforo (ver Anexo VII) dos mesmos e organización de uso farase por grupos, para manter unha 

organización estable por grupo e vestiario. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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O protocolo a seguir: 

-Seguir as medidas básicas de hixiene, uso de máscara e distancia de seguridade. Neste caso é 

importante camiñar sempre pola dereita para evitar tropezos entre o alumando. 

-Respectarán o aforo establecido para o vestiario. 

-No caso de ter quendas agardarán diante do vestiario asignado. 

-Respectarán a quenda establecida polo profesorado, de ser o caso. 

-Colocarán a súas pertenzas nunha bolsa que deberán pechar e deixar no lugar habilitado a tal efecto. 

Abrirán a ventá e deixarán paso ao grupo seguinte. 

- A saída farase, preferentemente, polas escaleiras interiores. 

 

Talleres  

Tal e como se establece o Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid – 19 nos Centros de 

Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2020-2021 (16-09-2020): 

3.3A.C: .”... 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 1,5 metros, adoptaranse como medida adicional o uso de pantallas de protección facial”. 

O CIFP Compostela dotará dunha pantalla ao alumnado que a necesite, será o propio alumno/a quen 

se encargue da desinfección, mantemento e trasporte da mesma e, de ser o caso, reposición. 

 

5.3. Biblioteca 

 Temporalmente non terá servizo a Biblioteca do Edificio Central: 

o O préstamo farase previa petición nas horas de atención marcadas polo Coordinador. 

o O profesorado poderá acceder ao préstamo seguindo en todo momento as medidas 

de seguridade e levando control das referencias (debe apuntar sempre no rexistro a 

entrada e saída do libro) e devolver na caixa de corentena. 

 Temporalmente o préstamo de libros ou outro material realizarase soamente na Biblioteca 

de Servizos Socioculturais e á Comunidade. O protocolo de acceso para todos os usuarios/as 

da mesma queda establecido: 

o Acceder á biblioteca no horario establecido.  

o Manter a distancia de seguridade e utilizar só os postos habilitados (están sinalizados 

claramente). 

o Non compartir ningún tipo de material persoal. 

o Hixienizar ás mans a entrada do recinto e á saída 

http://www.cifpcompostela.edu.es/


 

 
CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 
http://www.cifpcompostela.edu.es 
cifp.compostela@edu.xunta.gal 

 
 

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Modelo: Modelo libre _ Plan de adaptación COVID _ Plan de continxencia. Versión 1 Páxina 18 de 61 
 

Páxina 18 de 61 
 

o No coller ningunha referencia a consulta ou préstamo sen previa autorización e 

desinfección (O material da biblioteca, bolígrafos e referencias sempre pasará por 

desinfección antes de ser utilizado polos usuarios/as) 

o Ao rematar hixienizar o posto que teña ocupado (a tal efecto disporán do material 

necesario proporcionado polo CIFP) 

O equipo de Biblioteca encargarase de organizar: 

 Unha vez devolto os libros ou outro material deberá permaneces en caixas de corentena 

como mínimo catro horas antes de devolver aos andeis. 

Calquera persoa que acceda ás Bibliotecas deberá seguir as medidas habituais no centro: 

 Uso obrigatorio de máscara. 

 Distancia de seguridade de 1,5 m.  

 Medidas de hixiene.  

 

5.4. Departamento de orientación 

O departamento de orientación colabora co CIFP Compostela na identificación das necesidades de 

protección e hixiene do alumnado con NEE e informando das mesmas, sendo integrante do equipo 

COVID a orientadora Mª Jesús Rodríguez Lastres. 

Realizouse unha determinación das medidas de usos e espazos, dotando ao Departamento das 

medidas sanitarias necesarias (mampara) e de hixiene adecuadas (xel hidroalcohólico, material de 

desinfección, así como as medidas de ventilación e desinfección diaria do espazo). 

Para garantir unha xestión segura deste servizo, evitando na medida do posible a presenza física dos 

distintos usuarios/as,  seguirase o seguinte protocolo de acceso ao Departamento de Orientación: 

 O Departamento de Orientación terá servizo de atención individualizado ao alumnado nos 

recreos diferenciados e previa cita no correo: orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.gal 

 O Departamento de Orientación atenderá de xeito individualizado as familias que así o 

requiran previa cita no correo: orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.gal e no teléfono: 

881 866576 

 O profesorado /titores/as, como é habitual, poderá solicitar asesoramento sempre que o 

necesite,  respectando, en todo momento, as medidas de seguridade. 

 O Departamento de Orientación estará a disposición da comunidade educativa para 

actuacións e consultas que requiran de atención inmediata e /ou urxente no teléfono: 881 

866576 ou deixar recado no 881 866570 

Calquera persoa que acceda ao Departamento deberá seguir as medidas habituais no centro: 

 Uso obrigatorio de máscara. 

 Distancia de seguridade de 1,5 m.  

 Medidas de hixiene.  

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.es
mailto:orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.es
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5.4.1. Coordinación de Emprendemento 

Para garantir unha xestión segura deste servizo, evitando na medida do posible a presenza física dos 

distintos usuarios/as,  atenderase previa cita coa Coordinadora de Empredemento: Mª José 

Fernández Agrafojo no correo: fdez.agrafojo@edu.xunta.gal  

Calquera persoa que acceda ao Viveiro de empresas, deberá seguir as medidas habituais no centro: 

 Uso obrigatorio de máscara. 

 Distancia de seguridade de 1,5 m.  

 Medidas de hixiene.  

 

5.5. Economato 

 Na porta do economato estará colocado cartel informativo das medidas a utilizar na entrada 

do recinto polos provedores: 

o Uso obrigatorio máscara 

o Distancia 1,5 metros 

o Medidas de hixiene 

 O aforo máximo de persoal externo ao economato é de 3 persoas. 

 O CIFP Compostela dota do material de hixienización para a entrada e saída (xel 

hidroalcohólico e panos desbotables). 

 En operacións de carga e descarga, procurar que estas se leven a cabo coa maior celeridade 

posible.  

 Tras cada uso de maquinaria ou equipos propios do centro que poidan ser utilizados por outra 

persoa, aplicar, na medida do posible, produtos desinfectantes nas zonas de contacto coas 

mans.  

 Nas entregas e recepción de albarás , evitar o contacto físico e fomentar, sempre que sexa 

posible, o intercambio electrónico destes documentos.  

 Limitar ao máximo posible a frecuencia de acceso a zonas distintas do economato ou zonas 

de traballo salvo que sexa estritamente necesario. 

 A distribución interna da mercancía no economato por parte do profesorado e alumnado 

farase en grupos máximos de 3 persoas (1 profesor/a e 2 alumnos/as máximo) sempre 

respectando as medidas de seguridade e distancia. 

 No momento de redacción deste plan, estase estudando a posibilidade de realizar os pedidos 

de xeito online. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:fdez.agrafojo@edu.xunta.es
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5.6. Almacéns Artes Gráficas e Servizos Socioculturais. 

 Accederase aos mesmos sempre coa supervisión dun profesor/a. 

 Como norma xeral só accederán un profesor/as acompañado dun alumno/a. 

 Cumpriranse as medidas de hixienización á entrada e saído mesmo e coidaranse as medidas 

de limpeza no almacenamento do mesmo. 

 Excepcionalmente no módulo de Operacións de almacén poderán acceder máis dun 

alumno/a con pantalla e seguindo estritamente as instrucións do profesorado. 

 

5.7. Comedor CEIP Lamas de Abade. 

Será xestionado totalmente polo persoal da AMPA do CEIP Lamas de Abade.  O CIFP Compostela 

só cederá o espazo para o servizo (Biblioteca). 

 

6 Comunicacións e procedemento de comunicación 
das incidencias sanitarias e educativas 

6.1. Casos sintomatoloxía compatible 

Tal e como establecen as Instrucións do 31 de agosto no seu apartado 2A. Comunicacións 

obrigatorias de sintomatoloxía ou de confirmación:  

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacionadas na 

enquisa de autoavaliación _Anexo I), non se acudirá ao centro educativo e inmediatamente se dará 

coñecemento ao equipo COVID, preferentemente no correo do CIFP 

cifp.compostela@edu.xunta.gal só, se non é posible, comunicar no teléfono 881866570. 

Toda a comunidade educativa4 asumirá con responsabilidade a realización da autoavaliación dos 

síntomas de forma diaria, e para facilitar a toma de temperatura en caso de dúbida ou non ser tomada 

na casa o CIFP Compostela instalará dous puntos de toma de temperatura (un en cada edificio). 

 

Polo tanto, seguirase as seguintes pautas para as comunicacións: 

 
4 Asinando todos e todas a Declaración responsable asumindo esta responsabilidade (Anexo II).  Enviando unha 

circular informativa ás familias (Anexo VIII). 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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6.1.1. Alumnado: 

Fóra do centro. 

 Para a detección precoz do alumnado estes (ou os seus pais/nais/titores/as legais) realizarán 

unha autoavaliación5 dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estas son 

compatibles cunha infección por SARS-CoV-2 cuxos resultados non teñen que enviarse ao 

centro, pero si comunicar ausencia preferentemente no correo do CIFP 

cifp.compostela@edu.xunta.gal só, se non é posible, comunicar no teléfono 881866570 

diante da aparición de, polo menos, un dos síntomas que aparece na enquisa. O alumno/a en 

cuestión no se achegará ao CIFP solicitando consulta co seu médico.  

 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado que 

conviva con elas non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e 

sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa 

coordinadora COVID do centro. 

 

As ausencias comunicadas derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse 

sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación. 

Na estancia ou á chegada no centro. 

 No caso da detección de síntomas compatibles con infección por SARS_CoV-2, durante a 

estancia no centro ou á chegada ao mesmo, procederase ao illamento do alumno /a na zona 

de illamento habilitada a tal efecto (apartado 6), colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto 

ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado). 

 No caso de alumnado menor de idade, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia 

que deberá presentarse no centro á maior brevidade. Unha persoa da familia chamará ao seu 

centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do 

SERGAS (900 400 116) e seguiranse as súas instrucións.  En caso de presentar síntomas de 

gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

 No caso de alumnado maior de idade, chamará ao seu centro de saúde de Atención Primaria 

para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS (900 400 116)  e seguiranse 

as súas instrucións.  En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061, de ser o caso, e, se así o solicita, poderá realizar estes trámites a súa 

familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade.   

 

O centro ten habilitado, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual para illar a 

aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu traslado; especificado 

no apartado 6. 

As ausencias comunicadas derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse 

sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación. 

 
5 Modelo que ao que se dará acceso na web (Guía do alumnado), así como, facilitarase unha copia aos distintos 

grupos na xornada de presentación pasando ademais a sinatura o modelo de Declaración Responsable (familias ou 

alumnado). 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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O CIFP solicitará ademais; 

 Que, para axilizar este proceso, todo o alumnado teña nos contactos do seu teléfono do seu 

médico de cabeceira e centro médico. 

 Solicitar á persoa que deberá ir a illamento, se é posible, que leve consigo todas as súas 

pertenzas persoais. 

6.1.2. Escolarización domiciliaria 

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 recomende médico ou pediatra. 

 

6.2. Persoal non docente e profesorado: 

Fóra do centro: 

 Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID, polo menos un dos síntomas 

que aparece na enquisa de autoavaliación6, non se acudirá ao CIFP e inmediatamente darán 

coñecemento ao equipo COVID comunicando ausencia preferentemente no correo do CIFP 

cifp.compostela@edu.xunta.gal só, se non é posible, comunicar no teléfono 881866570. 

 Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o persoal do 

centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da 

proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa 

coordinadora COVID do centro. 

 

Na estancia ou á chegada no centro. 

 Procederase ao illamento colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou 

síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e a persoa en cuestión procederá a 

chamar ao seu médico que valorará a a consulta presencial e a solicitude dunha proba 

diagnóstica. 

O CIFP solicitará ademais: 

 Que, para axilizar este proceso,  se teña a man os contactos no seu teléfono do seu médico 

de cabeceira e centro médico. 

 Solicitar á persoa que deberá ir a illamento, se é posible, que leve consigo todas as súas 

pertenzas persoais. 

 

 
6 Da que se asinará ao principio de curso unha declaración responsable (Anexo II) 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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6.2.1. 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-27 

A persoa que considere que se atopa nalgún suposto de vulnerabilidade, deberá consultar o Anexo 

III: 

Anexo III: “Procedemento de actuación para a xestión de vulnerabilidade en ámbitos non sanitarios 

nin sociosanitarios”,  

Entregar a solicitude pertinente que atopará no Anexo IV, cubrir e entregar ao Director do CIFP 

Compostela que a remitirá para a súa valoración á Inspección Médica da Xefatura Territorial da 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade xunto coa certificación de condicións de 

seguridade no centro educativo. 

Anexo IV: Modelo de solicitude para a determinación de persoal especialmente sensible Ausencia 

persoal non docente e rexistro 

 

7 Medidas alumnado 

 Realizar a autoavaliación (Anexo I) antes da chegada a o CIFP. O alumnado (as familias en 

caso de menores de idade) e toda a comunidade educativa ten asinado o compromiso de 

cumprimento de realización da citada autoavaliación (Anexo II).  

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas 

interaccións entres as persoas no centro educativo. 

 Uso da máscara será obrigatoria en todo o recinto escolar con independencia do mantemento 

da distancia interpersoal (sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico) 

o No será esixible para as persoas que presente 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. Esta situación sempre debe ser acreditada. 

 Será obriga do alumnado levar cando menos unha segunda máscara de recambio, así como, 

estoxo específico para gardala en caso necesario. (Aspecto do que se informou nas xornadas 

de acolllida) 

 Realizar unha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido. 

 
7 “Medidas de prevención, higiene e promoción de la salud frente al COVID-19 para centros educativos en el curso escolar 2020-2021 paxina 

11” 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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 O alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista 

suspensión da actividade presencial no conxunto da aula utilizará como medio de formación 

a aula virtual, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que poida poñer en 

funcionamento a consellería. 

 

7.1. Que pasa si o alumando ou persoal non quere usar a máscara? 

Teñen consideración de condutas leves contrarias á convivencia os supostos de incumprimento polo 

alumnado do uso da máscara nos tempos e lugares que sexan obrigatorios e o incumprimento das 

instrucións do profesorado en aplicación do presente protocolo. Polo que se respecta ao profesorado 

e persoal non docente estarase ao previsto na súa normativa.   

 

8 Medidas profesorado  

 O CIFP Compostela proporciona 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 e equipo informático, así como 

do material do profesorado de uso non individual que teña que ser utilizado en cada unha das 

aulas. 

 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 

 Realizar a autoavaliación (Anexo I) antes da chegada a o CIFP. O profesorado e toda a 

comunidade educativa ten asinado o compromiso de cumprimento de realización da citada 

autoavaliación (Anexo II).  

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas 

interaccións entres as persoas no centro educativo. 

 Uso da máscara será obrigatoria en todo o recinto escolar con independencia do mantemento 

da distancia interpersoal (sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico) 

o No será esixible para as persoas que presente 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. Esta situación sempre debe ser acreditada. 

 Realizar unha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido. 

O CIFP Compostela solicita colaboración e compromiso en: 

 Levar un control diario de faltas no Xade (o que facilitará a revisión de contactos habituais 

por alumno/a e presenza na aula de necesitarse) 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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 Verificar que o alumnado ocupa o posto asignado (o que facilitará a revisión de contactos 

habituais por alumno/a na aula de necesitarse). 

 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. 

 

8.1. Medidas formativas e pedagóxicas 

8.1.1. Educación en Saúde 

- O primeiros días de curso todo o profesorado dedicará o tempo necesario na educación para 

a saúde dos principios básicos. 

o Uso obrigatorio e adecuado da máscara. 

o Distancia de seguridade 

o Desinfectar as mans con frecuencia. 

o Ventilar con frecuencia e deixar as ventás abertas no cambio de clase. 

o Camiñar pola dereita . 

- O equipo COVID dará información sobre os protocolos de actuación e as medidas de 

prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos CIFP.  

- Proporcionouse información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas de 

prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo. 

- Comunicarase (incluída a publicación na web) a información a todas as familias e alumnado, 

mantendo unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir 

(cifp.compostela@edu.xunta.gal ) 

- Potenciarase, na medida do posible, o uso de infografías, carteis e sinalización que 

fomentando o cumprimento e comprensión das medidas de prevención, hixiene e 

ventilación. Coidando en todo momento que a información sexa actualizada en función das 

indicacións das autoridades sanitarias.  

- Para facer do alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa fronte 

ao COVID, recomendamos fomentar o coñecemento dos protocolos de actuación Covid nos 

distintos sectores profesionais, fomentando así un coñecemento profesional da promoción 

da saúde por sectores profesionais. 

 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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8.1.2. Normas específicas relativas a metodoloxías na aula e 
programacións. 

O Equipo Covid  encárgase de xestionar a información extraída no “Cuestionario Inicial _ Covid – 

19”. Información, na que entre outros datos, detectaranse as necesidades para o ensino a distancia 

do noso alumnado e, poder facer fronte as súas necesidades en caso de corentena. 

No caso de ensinanza semipresencial o alumnado que así o precise, terá a súa disposición equipo e 

conexión no CIFP para poder seguir a actividade lectiva con normalidade. 

Tal e como establece a Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo 

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

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

públicos na CC AA de Galicia, art.2.2 o CIFP Compostela, optou nalgúns grupos e, por medidas 

sanitarias, polo réxime semipresencial: 

Temporalmente a ensinanza organizarase semimpresencial (coordinándose o equipo docente), en  

grupos estables, garantindo a actividade lectiva para todo o grupo e supervisando a actividade non 

presencial, a través de actividades na Aula Virtual e no caso de que se considere necesario en 

streaming). 

Organización que estará en continua revisión en función de posibles cambios na matrícula e, 

posibles, novas instrucións e modificacións no protocolo. 

Podendo retomar a presencialidade se as condicións de seguridade e/ ou nova normativa así o 

permiten. 

 

1.1.1. Programacións: 

No punto 10 das programacións “Outros apartados” pódese incluír tantos apartados como se 

estimedes oportuno (lembrade que aquí é onde debedes reflectir os Informes valorativos de grupo 

do curso 2019-2020). 

 

Podendo engadir todas as consideracións Covid que precisedes, deixando a programación 

presencial, lembrando que, se as condicións así o permiten, volverase á presencialidade, tendo así, 

a programación de referencia.   

 

Algunha recomendación para o apartado 10: 

Revisión por unidades didácticas: sesións presencias, sesións online e o seu peso. 

Decidide que Actividades / tarefas profesorado/alumnado serán presencias cales serán online e 

modo de supervisión.   

Revisade se a semipresencial implica a alteración dalgún criterio de avaliación e o seu peso, de ser 

así, indicádeo no apartado 10 correspondente, igualmente revisade os Mínimos exixibles para 

alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación (necesariamente debemos indicar no 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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apartado 10 a cualificación da parte online e as súas actividades/tarefas) e, se se ve afectado o 

Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

En canto as ACFs deberán estar incluídas na vosa programación presencial, lembrando que están 

suspendidas (tanto saídas como presencia de relatores) no primeiro trimestre. 

Por suposto, podedes incluír, todas as consideracións que estimedes oportunas. 

Exemplo de organización do Apartado 10: 

10.1. Unidades didácticas. Duración: Sesións presenciais e online. 

10.2 Actividades/Tarefas (indicando cales son online). 

10.3 Criterios de avaliación 

10.4 Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación. 

Cualificación de actividades online. 

10.5 Procedemento para definir as actividades de recuperación. 

10.6 ... 

 

8.1.3. FCT 

As ausencias por Covid deberán ser comunicadas ao CIFP preferentemente no correo do CIFP 

cifp.compostela@edu.xunta.gal só, se non é posible, comunicar no teléfono 881866570 así como na 

empresa  (polo canle establecido por esta). 

Aplicarase a normativa e instrucións en vigor no momento da realización deste módulo. 

 

8.1.4. Actividades complementarias á formación. 

Quedan suspendidas temporalmente, en principio o primeiro trimestre,  as ACFs presencias tantos 

saídas do CIFP como recepción de relatores. 

Podéndose realizar actividades online como charlas, demostracións, .. seguindo as instrucións 

establecidas a tal efecto (Anexo X). 

 

8.2. Medidas específicas para ensinanzas de réxime especial 

O alumnado con necesidades educativas especiais contará con protocolo e orientacións de atención 

específicas, das que se detallan as fundamentais (poden revisarse nos documentos do DIOP, como 

PAT. Programación e Plan xeral de Atención á Diversidade):  

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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Medidas especificas para alumnado de NEE 

Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as medidas 

concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE) 

• Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais seguiranse as indicacións do  

Protocolo de prevención da transmisión da COVID-19 para o ámbito educativo, así como o 

Protocolo de Prevención da transmisión da COVID – 19 no alumnado con Necesidades 

Educativas Especiais para o ámbito educativo. 

 

O profesorado que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras no caso 

de que o alumnado non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira non respectar a 

distancia de seguridade, circunstancia da que serán previamente informados. 

O Departamento de Orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de 

protección e hixiene que este alumnado precise para a súa atención, e readaptaranse no caso que 

fose necesario adoptar outras novas ou modificar as existentes. 

 

9  Medidas PAS  

Como norma xeral: 

 O PAS (as familias en caso de menores de idade) e toda a comunidade educativa ten asinado 

o compromiso de cumprimento de realización da citada autoavaliación (Anexo II).  

 De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas 

interaccións entres as persoas no centro educativo. 

 Uso da máscara será obrigatoria en todo o recinto escolar con independencia do mantemento 

da distancia interpersoal (sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico) 

o No será esixible para as persoas que presente 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. Esta situación sempre debe ser acreditada. 

 Realizar unha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido,  

 O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar substancias abrasivas 

para a pel.  As luvas serán postas, retiradas segundo as instrucións previstas na infografía8 e 

refugaranse na fracción resto. 

 
8 Infografía extraída do documento “ESPECIFICIACIÓN TÉCNICA. Medidas para a redución do contaxio por 

coronavirus SARS-Cov-2” da Xunta de Galicia, por non aparecer na versión do 13-09-2020 do Protocolo de adaptación 

da Covid-19 nos centros de ensino 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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 Formación específica no manexo de produtos de limpeza, desinfección, así como, 

métodos de limpeza e desinfección COVID. 

 

10 Medidas de limpeza no CIFP 

O persoal de limpeza do CIFP está organizado e informado da obriga de realizar o mantemento e 

conservación de conformidade coa normativa vixente. 

O persoal do CIFP Compostela está distribuído en quendas de mañá e tarde. 

 Realizase, polo menos unha vez ao día, reforzándoa naqueles espazos que o precise, e 

realizando limpeza dos aseos, de polo menos dúas veces ao día.  

 Na limpeza das zonas comúns, tense especial atención a superficies de contacto máis 

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

elementos de similares características como billas e elementos de cisternas e outros dos 

aseos. 

 Nos aseos existe xaboeiras e 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.  

Utilizando desinfectantes autorizados de superficie (teclados, teléfonos...),  desinfectante 

autorizados de solo e nebulizador de espazos (para desinfección), así como, produtos de 

limpeza xeral seguros. 

 Os materiais empregados e os equipos de protección usados desbótanse de xeito seguro, 

procedendo posteriormente ao lavado de mans. 

 Na limpeza de aulas, coidase a limpeza de papeleiras. 

 Realizarase quendas específicas de desinfección de aulas, a tal efecto utilizarase o 

nebulizador sempre que se estime oportuno,  e como xa se indicou, coidarase a limpeza nas 

distintas estancias do CIFP Compostela. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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11 Material de protección 

A Consellería realizará un aprovisionamento inicial de elementos de sinalización e máscaras de 

protección.  Corresponde ao equipo formado na COVID 19, en colaboración coa secretaría do 

centro, o inventario e arbitrar un mecanismos de distribución que acredite a súa entrega e o seu 

consume para actividade propia do centro. 

O CIFP dispón de material de protección para uso individual e colectivo: dispensadores xel 

hidroalcohólico, solución desinfectante, panos desbotables, alfombras desinfectantes, papeleiras 

con tapa e pedal, mamparas, pantallas, máscaras, puntos de toma temperatura, batas desbotables, 

material de limpeza específico, ... 

 

12 PLAN DE CONTIXENCIA_XESTIÓN DOS GROMOS 

12.1. Actuacións previas 

Defínese como gromo a aparición súbita dunha enfermidade epidémica entre a poboación nun 

determinado lugar, sendo sinónimo de abroncho ou brote. 

 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 con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao 

centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 O equipo Covid pasará un cuestionario (Anexo V), na xornada de presentación e, a través 

dos titores/as, para coñecer as necesidades en caso de corentena (necesidades de material de 

acceso tecnolóxico, datos de contacto, ...) e delimitar as necesidades educativas de ser o caso. 

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

síntomas compatibles co COVID 19 no CIFP as medidas de prevención e control levarase 

a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado “Guía de actuación 

ante la aparición de casos de COVID 19 en centros educativos, así: 

 Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no CIFP 

seguirase o protocolo de actuación: 

o Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala Covid destinada ata a 

recollida por parte da familia no caso de afectar a alumnado menor de idade, é 

necesario contactar coa persoa responsable do manexo da Covid – 19 non centro 

educativo e, de ser o caso, cos familiares ou titores legais. 

o A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá material de protección 

adecuado: 

▪  Máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. 

▪ De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha 

exención para o uso da máscara por xustificación médica, a persoa 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha 

pantalla facial e unha bata desbotable. Na eventualidade de que non houbese 

dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara cirúrxica 

xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.  A persoa que utilice a 

FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protección 

individual e no seu refugallo. 

▪ No hipotético caso de que coincidisen máis dun caso con sintomatoloxía 

compatible coa Covid – 19, os restantes casos agardarán acompañados por 

unha persoa traballadora do CIFP (preferentemente do Equipo Covid), nestes 

casos, se é posible, utilizar a sá de xuntas anexa e agardar no espazo de 

illamento (respectando en todo momento as medidas sanitarias e de hixiene). 

O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira para atención dun 

casos sospeitoso. 

- O alumno/a maior de idade, a familia, o seu titor ou a persoa afectada deberán chamar ao 

seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia 

do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade 

ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. A persoa que inicie síntomas debe abandonar 

o centro protexido por máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde 

ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o 

caso, o equipo Covid do centro educativo comunicará os datos do positivo ao centro de saúde 

de referencia e incluirá á rede de contactos a través da aplicación EduCovid para a 

identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

- TRAS A APARICIÓN DUN CASO CONFIRMADO DA COVID 19 SEGUÍRANSE AS 

INSTRUCIÓNS DA AUTORIDADES SANITARIAS 

 No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo 

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo 

formado na COVID-19 a petición dos servizos de saúde a través de EduCOVID, incluirá na 

aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos 

estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa 

persoa próxima vencellada ao centro educativo. 

 

12.2. Escenarios no suposto dos gromos 

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun 

grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias 

aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co 

previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros 

educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de Saúde 

Pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por 

SARS-Co-V-2” publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto 

de 2020, cos supostos establecidos no apartado 8.1 das Instrucións do 31 de agosto de 2020 

e posteriores indicacións. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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- Sendo as autoridades sanitarias as encargadas das xestión dos citados supostos. 

- CIFP Compostela solicitará por titorías as presencias e os postos estables en cada aula, para 

que o Equipo Covid poida dispoñer no menor prazo de tempo dunha relación de todo o 

alumnado e do persoal do centro, para que se revisen os contacto estreitos9 da persoa cun 

diagnóstico confirmado (que terán unha obriga de illamento de 10 días) deberán entrar en 

corentena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a 

ensinanza presencial polo período de 14 días 

- En todo caso será a Autoridade Sanitaria que acorde a medidas a tomar, a corentena axeitada 

e grupo de persoas en corentena. 

- Finalizado o período de illamento establecido, será o Grupo de Coordinación e Seguimento 

da Pandemia10 quen determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas 

específicas que sexa preciso adoptar e que comunicará ao CIFP: 

- A suspensión da actividade lectiva presencial queda organizada como se indica no seguinte 

epígrafe: 

12.3. Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a 

través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo 

os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo 

profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer 

tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla 

de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais 

dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá 

adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado cando 

coincidan co tempo de suspensión. 

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 

seguintes medidas: 

a) Asegurar o acceso aos medios telemáticos de todo o alumando. 

b). Continuar co actividade lectiva online. 

 

9 Tendo 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 <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.  

10 Estará conformado por parte da consellería de Educación, pola persoa titular da Secretaría Xeral Técnica, da Subdirección de Inspección, 

Avaliación e Calidade do sistema educativo, da Subdirección Xeral de Recursos Humanos. Por parte da Consellería de Sanidade integraranse neste 
órgano a persoa titular da Secretaría Xeral Técnica, e unha persoa representante da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, xunto con outra 

representante da Dirección Xeral de Saúde Pública e os membros do subcomité de rebrotes do Comisión de xestión da crise sanitaria do Covid-

19.Ademais convocarase ás/aos xerentes das Áreas Sanitarias do brote, xunto coa persoa que represente a Xefatura Territorial de Sanidade da área 

afectada. Ademais estarán designadas , as catro persoas titulares das xefaturas territoriais da Consellería de Educación. Poderán integrarse neste 

órgano os expertos clínicos que designe o Conselleiro de Sanidade. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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c).Reforzar a formación online e o servizo de consultas. 

c) Reforzo da información na web do centro como vía de comunicación básica co alumnado e de 

xestión administrativa (aspecto no que terá especial coidado durante o curso para garantir 

información para todo o alumnado do CIFP Compostela). 

12.4. Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial 

Finalizado o período de peche da actividade  presencial da aula, o equipo directivo do CIFP 

informará ao equipo docente desta situación tras a confirmación polas autoridades sanitarias que 

garanta un retorno seguro, procederase á incorporación presencial de forma normalizada coas 

medidas de seguridade nos espazos designados. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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Anexo II: Modelos de declaracións responsables: Familias, Alumnado, 
Profesorado e PAS 
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ANEXO II: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE _ FAMILIAS 

 

 

 

MODELO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D./Dª ____________________________________________________________, con DNI número 

________________________, como pai/nai/titor legal do alumno/a 

______________________________________________, matriculado no curso _________, do CIFP COMPOSTELA 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará ao alumno/a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e 
que se compromete a NON envialo ao centro e mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes 
supostos: 

 

- se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu 
pediatra e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro educativo. 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a 
non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A 
persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do 
centro. 

 

 

 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 

 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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ANEXO II: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE _ ALUMNADO 

 

 

 

MODELO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D./Dª ____________________________________________________________, con DNI número 

_________________________________________, alumno/a matriculado/a no curso e ciclo 

_____________________________________________________, do CIFP Compostela 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que 
se compromete a NON acudir ao centro e manterse en illamento preventivo domiciliario nos seguintes 
supostos: 

 

- se ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu 
médico e con algunha das persoas membros do equipo COVID do centro 
educativo. 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, 
o alumno/a non poderá acudir ao centro ata que se coñeza o resultado 
da proba e sexa negativo. O/a alumno/a ou a súa familia comunicarán o 
resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

 

 

 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 
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ANEXO II: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE _ PROFESORADO 

 

 

MODELO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D./Dª ____________________________________________________________, con DNI número 

________________________, como profesor/a do CIFP Compostela 

 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e 
que se compromete a NON acudir ao centro e manterse en illamento preventivo domiciliario nos 
seguintes supostos: 

 

- se ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co 
seu médico e con algunha das persoas membros do equipo COVID do 
centro educativo. 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-
19, non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da 
proba e sexa negativo. O/A profesor/a afectada ou a súa familia 
comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

 

 

 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 
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ANEXO II: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE _ PAS 

 

 

MODELO 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
D./Dª ____________________________________________________________, con DNI número 

________________________, como PAS do CIFP Compostela 

DECLARA RESPONSABLEMENTE QUE realizará a Enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e 
que se compromete a NON acudir ao centro e manterse en illamento preventivo domiciliario nos 
seguintes supostos: 

 

- se ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co 
seu médico e con algunha das persoas membros do equipo COVID do 
centro educativo. 

- se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-
19, non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da 
proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán 
o resultado á persoa coordinadora COVID do centro. 

 

 

 

En __________________________________, a ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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Anexo III: Procedemento de actuación para a xestión da vulnerabilidades en 
ámbitos non sanitarios nin sociosanitarios
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Anexo IV: Modelo de solicitude para a determinación de persoal 
especialmente sensible 
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MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE 

SOLICITANTE 

Nome e apelidos: 

DNI:                                                                                           Teléfono:  

Correo electrónico (obrigatorio): 

Enderezo a efectos de notifivación: 

Código Postal:                                                                           Localidade: 

 

DATOS DO CENTRO DE TRABALLO 

Nome do centro: 

Enderezo: 

Código Postal:                                                                          Localidade; 

Posto de traballo: 

 

SOLICITA a valoración da inspección médica da xefatura territorial da Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade, ou no seu caso o servizo de prevención alleo a efectos da determinación 
do condición de persoal sensible de conformidade co previsto na Resolución de 22 de xullo de 2020 

Para estes efectos comprométese a achegar os informes médicos que obran no seu poder, así como 
aqueles que lle sexan requiridos 

________________________________________, _____ de _____________________ de 2020 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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Anexo V: Carteis informativos 
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1.1.2. Modelos de cartelería para centros da Consellería de Cultura, 
Educación e Universidade: 

Tomarase como referencia os Modelos actualizados de cartelería para centros educativos: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31790 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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Anexo VI: Cuestionario inicial do alumnado _COVID 19 
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Cuestionario inicial _ COVID 19 

Ciclo formativo Ano académico Grupo 

   

Esta información ten carácter confidencial e será empregada polo profesorado titor, orientadora e Equipo Covid coa finalidade de facilitar a axuda que precise o alumnado do grupo e 
para cuestións sanitarias.  A formalización dos recadros debe estar completa debido a Crise Sanitaria actual.. É moi importante contestar con sinceridade. 

 

Datos do/da alumno/a 

Apelidos Nome DNI / NIE Data de nacemento 

    

Enderezo durante o curso 

(rúa, número, andar e letra) 

 

Código postal e localidade Provincia Teléfono de contacto persoal Teléfono de contacto familiar Correo electrónico persoal 

     

Enderezo familiar 

(rúa, número, andar e letra) 

 

Código postal e localidade Provincia Teléfono de contacto persoal Teléfono contacto familiar Correo electrónico persoal 

     

Necesidades para o ensino a distancia.  

Tes equipo informático para o teu uso persoal  Tes acceso a Internet? 

SI ☐ NON☐ SI☐ NON☐ 

Medio de transporte no que te desprazas diariamente para 
asistir ao centro 

 

Transporte urbano☐ Transporte interurbano☐ Coche propio☐ Coche compartido☐ A pé☐ 

Pertences a colectivo vulnerable á COVID-19 
(enfermidades crónicas, patoloxías previas 

 

SI☐ NON☐  

Convives con persoas vulnerables á COVID-19 (persoas 
maiores, enfermidades crónicas, patoloxías previas) 

 

SI☐ NON☐  

Cal é o teu centro de saúde de referencia:  

 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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Anexo VII: Información xeral básica para: alumando, profesorado, PAS 
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MEDIDAS ALUMNADO  

Dende o CIFP Compostela dámoste a benvida ao curso 2020/21. 

Pola situación excepcional que estamos a vivir, pregamos lembres algunhas medidas importantes: 

 Por favor! Realiza a autoavaliación antes de vir ao CIFP Compostela, se tes un síntoma non 

te achegues ao CIFP e avisa da túa ausencia preferentemente no correo do CIFP 

cifp.compostela@edu.xunta.gal só, se non é posible, comunicar no teléfono 881866570. 

 Entra ao CIFP Compostela pola porta asignada. 

 Esquecícheste de tomar a temperatura??. Podes facelo no CIFP, hai puntos de toma de 

temperatura habilitados. 

 Avisa inmediatamente se tes algún síntoma compatible coa COVID e xa estás no CIFP 

Compostela. 

 Mantén unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas interaccións entres as 

persoas. 

 Usa a máscara,  é de uso obrigatorio sempre, con independencia do mantemento da distancia 

interpersoal  

 Realiza unha hixiene correcta de mans (non te esquezas na entrada e saída das aulas). 

 Atende sempre as instrucións dadas polo profesorado nos talleres e  aulas. 

 Se cambias de aula, non te esquezas de desinfectar o teu posto. 

 Recorda que se estas parcialmente e en situación de corentena, utilizarse como medio de 

formación a aula virtual. 

 

Agradeceríamos que: 

 Teñas a man os datos do teu médico e centro médico de referencia. 

 En caso de ter que ir ao espazo de illamento da Covid 19,  lémbrate de recoller e levar as túas 

pertenzas persoais. 

Moitas grazas! 

Por último, o noso Departamento de Orientación segue ao teu lado: 

 Necesitas falar coa orientadora?: Solicita cita no correo 

orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.gal Se é urxente podes chamala (no seu horario de 

atención) ao 881 866576 ou deixa recado no 881 866570. 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
mailto:orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.es


 

 

CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 
http://www.cifpcompostela.edu.es 
cifp.compostela@edu.xunta.gal  

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

Modelo: MD81PLA02 Plan anual. Data 01/09/2017. Versión 1 Páxina 54 de 61 
 

MEDIDAS PROFESORADO  

Estimados compañeiros/as, pola situación excepcional que estamos a vivir, pregamos a vosa colaboración 

para a xestión dun centro o máis seguro posible, así: 

 O CIFP Compostela proporciona dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 

solución desinfectante e xel hidroalcohólico para uso individual, que se usará en cada cambio de aula 

e na limpeza da mesa e cadeira e equipo informático, así como do material do profesorado de uso non 

individual que teña que ser utilizado en cada unha das aulas. 

 Realizaremos a autoavaliación antes da chegada a o CIFP e, ante a presenza de sintomatoloxía 

compatible coa COVID, polo menos un dos síntomas, non se acudirá ao CIFP e inmediatamente se 

poñerá en coñecemento do equipo COVID comunicando ausencia preferentemente no correo do 

CIFP cifp.compostela@edu.xunta.gal só, se non é posible, comunicar no teléfono 881866570. 

 No CIFP Compostela está habilitados dous puntos de toma de temperatura por si os precisamos. 

 Avisaremos inmediatamente se temos algún síntoma compatible coa COVID e xa estamos no CIFP 

Compostela para proceder ao illamento (se é posible, recolleremos e levaremos as nosas pertenzas 

persoais). 

 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. 

 Debemos manter unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas interaccións entres as 

persoas no centro educativo. 

 Usaremos a máscara con independencia do mantemento da distancia interpersoal  

 Realizaremos unha hixiene correcta de mans. 

- Nos primeiros días de clase agradeceríamos se dedicara o tempo necesario na educación para a saúde 

dos principios básicos. 

o Uso obrigatorio e adecuado da máscara. 

o Distancia de seguridade 

o Desinfectar as mans con frecuencia. 

o Ventilar con frecuencia e deixar as ventás abertas no cambio de clase. 

o Camiñar pola dereita 

O CIFP Compostela solicita colaboración e compromiso en: 

 Levar un control diario de faltas no Xade (o que facilitará a revisión de contactos habituais por 

alumno/a e presenza na aula de necesitarse) 

 Verificar que o alumnado ocupa o posto asignado (o que facilitará a revisión de contactos habituais 

por alumno/a na aula de necesitarse). 

 Realizar as reunións do profesorado cumprindo as normas de protección e o aforo dos locais, cando 

non sexa posible deste xeito usando medios telemáticos. 

Moitas grazas! 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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MEDIDAS PAS  

Estimados compañeiras/os, pola situación excepcional que estamos a vivir, pregamos a vosa colaboración 

para a xestión dun centro o máis seguro posible, así, como norma xeral lembramos: 

 O CIFP Compostela proporciona dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 

solución desinfectante e xel hidroalcohólico para uso individual, que se usará para a limpeza no uso 

de postos persoais (mesas, cadeiras,...) , así como do material de uso non individual que teña que ser 

utilizado en cada unha das vosas funcións. 

 Todas e todos, realizaremos a autoavaliación antes da chegada a o CIFP e, ante a presenza de 

sintomatoloxía compatible coa COVID, polo menos un dos síntomas, non se acudirá ao CIFP e 

inmediatamente se poñerá en coñecemento do equipo COVID comunicando ausencia 

preferentemente no correo do CIFP cifp.compostela@edu.xunta.gal só, se non é posible, 

comunicar no teléfono 881866570. 

 No CIFP Compostela están habilitados dous puntos de toma de temperatura por si os precisamos. 

 Avisaremos inmediatamente se temos algún síntoma compatible coa COVID e xa estamos no CIFP 

Compostela para proceder ao illamento (se é posible, recolleremos e levaremos as nosas pertenzas 

persoais). 

 Debemos manter unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas interaccións entres as 

persoas no centro educativo. 

 Usaremos a máscara con independencia do mantemento da distancia interpersoal  

 Realizaremos unha hixiene correcta de mans. 

 O uso de luvas limitarase ao persoal de limpeza no momento de utilizar substancias abrasivas 

para a pel. As luvas serán postas, retiradas segundo as instrucións previstas na infografía11 e 

refugaranse na fracción resto. 

 Lembraremos o uso correcto no manexo de produtos de limpeza, desinfección, así como, do 

métodos de limpeza e desinfección COVID. 

Ademais, agradeceriamos que: 

- Todos e todas teñamos a man os datos do noso médico e centro médico de referencia. 

Moitas grazas! 

 
11 Infografía extraída do documento “ESPECIFICIACIÓN TÉCNICA. Medidas para a redución do contaxio por 

coronavirus SARS-Cov-2” da Xunta de Galicia, por non aparecer na versión do 13-09-2020 do Protocolo de adaptación 

da Covid-19 nos centros de ensino 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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Anexo VIII: Circular familias (alumnado menor de idade) 
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CENTRO: CIFP Compostela 

 

Estimadas familias: 

Dende  o CIFP Compostela poñémonos en contacto con vostedes, para informarlles que, a través 

do seu fillo/a, recibiu para asinar a DECLARACIÓN RESPONSABLE_FAMILIAS, en caso de non 

telo feito, pregámoslle a lea con atención e a asine; esta declaración faise necesaria ante a Crise 

sanitaria causada pola COVID-19. 

O curso 2020/21 iníciase nunhas circunstancias excepcionais, nas que solicitamos a súa 

colaboración para facer do CIFP Compostela un centro o máis seguro posible. 

Lembrámoslle o compromiso de, antes de chegar a o centro, revisar os síntomas da autoavaliación 

que se acompaña ao presente escrito.  Ante un dos síntomas non enviar ao seu fillo/a ao CIFP 

Compostela. 

Por outro lado, informarlle que, se quere solicitar cita co titor/a, deberá facelo no 881866570, 

pasaremos o recado e se poñerá en contacto con vostede para a realización da titoría de xeito 

telefónico, videoconferencia ou marcando a cita presencial se así se estima. 

Se o que precisa é falar coa orientadora, pode solicitar cita no correo 

orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.gal, chamala (no seu horario de atención) ao 881 866576 ou 

deixar recado no 881 866570. 

 

Dámoslle a benvida a este novo curso 2020/21 e agradecemos a súa colaboración. 

 

En Santiago a 23 de setembro de 2020 

 

Ramiro Esparís Sampedro 

Director do CIFP Compostela 

 

 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
mailto:orientacion.cifp.compostela@edu.xunta.es
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Anexo IX: Planos e ocupación máxima aulas 
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Aulas / Espazos Ocupación máxima 

211 EDIN 22 

213 EDIn 30 

109 APSD 22 

111 APSD 26 

103 SSCC 30 

04 INT 22 

06 INT 30 

113 AA GG 22 

114 AA GG 20 

115 EP 19 

116 EP 22 

201 EP 14 

202 EP 15 

203 EP 15 

209 EP 19 

1 AV 16 

2-3 AV 24 

4 AV 32 

5-6-7 AV 25 

8 AV 35 

PARLAMENTO 12 

I+D 16 

CAFETARÍA TALLER 24 

BIBLIOTECA COMEDOR 64 

LAVANDARÍA 16 

VESTIARIOS 5/3 

SALA DE PROFESORADO 12 
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Anexo X: Actividades complementarias a formación (ACF) _Covid (online) 
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13 Actividades complementarias a formación (ACF) 
_Covid (online) (pendentes de aprobación polo Consello Social) 

a. Para a planificación e desenvolvemento das ACF, seguirase o procedemento establecido polo 

sistema xeral de calidade, PR85ACF. Debéndose, sempre,  entregar asinada e cuberta a Ficha 

de ACF (MD85ACF02) 

b. Non se poderán realizar actividades complementarias á formación que non conten coa 

aprobación correspondente. En caso de actividades non planificadas deberán ser aprobadas en 

reunión de departamento. 

c. De non acadar o número mínimo de participantes na actividade, suspenderase a mesma 

(mínimo 80% do grupo). 

d. O coordinador/a da ACF será o encargado de informar ao seu alumnado das actividades 

complementarias á formación (ACF), comunicándoo ao equipo docente  afectado. Será ,por 

tanto, necesario que todo o equipo docente estea informado e teña aceptado a ACF sempre que 

se vexa afectado o seu horario. 

e. O coordinador/a da ACF será o encargado da organización e supervisión do equipamento, 

conexión e espazos que sexan precisos. 

f. O alumnado que teña apercibimentos por faltas ou perda do dereito á avaliación continua nun 

módulo ou máis, poderá ser suspendido do dereito a participar en todas as actividades 

complementarias que se celebren a partir da comunicación dos devanditos feitos. 

Realización das  actividades complementarias á formación: 

g. O alumnado deberá asistir ás actividades complementarias á formación que se realice no 

horario escolar. No caso de non asistir poñeráselle a falta de asistencia correspondente. 

1. O alumno ou alumna asinará no anexo (Autorización Imaxe_ Sinaturas do alumnado 

participante na ACF) o compromiso de participación e consentimento de imaxe de ser o 

caso. 

2.  De non acadar o número mínimo de participantes na actividades suspenderase a 

mesma (mínima 80% do grupo clase). 

3. Os profesores/as organizadores e implicados da ACF son os encargados/as de dita 

actividade e dou seu desenvolvemento (especialmente se, por cuestión de aforo, é realizada 

en distintas aulas, asiste alumnado semipresencial e/ou en corentena). 

 

 

http://www.cifpcompostela.edu.es/

