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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 2021/2022, de acordo coas 

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

Consellería de Cultura, Educación e Universidade, especificamente o Protocolo de adaptación ao 

contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 

(Versión 06/07/2021)  e a Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos 

de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22, co obxectivo de protexer e previr 

o máximo posible o risco de contaxio pola Covid-19. 

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 

con carácter xeral de 1,5 metros e 1,2 metros entre os postos escolares da aula ordinaria , o 

correcto uso da máscara no centro educativo (de uso obrigatorio independentemente da distancia 

interpersonal) 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, e igual que no curso pasado, atende aos 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 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación 

e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos 

formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021/22 e o Protocolo de 

adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2021-2022 (Versión 06/07/2021) 

 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, atendendo ao Protocolo de adaptación referido a 

Escenarios de comedor escolar 

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

Compostela tanto a nivel colectivo como a nivel individual. 

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

1.1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos 

Denominación: CIFP Compostela 

Enderezo: Rúa Lamas de Abade, 23-25. 15.702 Santiago de Compostela 

Teléfono: 881 866570 

Correo electrónico (medio preferente para avisos Covid): cifp.compostela@edu.xunta.gal  

 

1.2. Equipo Covid do CIFP Compostela 

COORDINADOR:  

Director: Ramiro Esparís Sampedro  

DOCENTES: 

Profesorado : Sandra Pena Rodríguez / Ángel Benito Romero Martínez 

Orientador : Antonio Ovidio Carreira Montes 

MAIL: cifp.compostela@edu.xunta.es 

TFNO: 881866570 

EQUIPO COVID DO CENTRO DE SAÚDE 

Centro de saúde de Conxo. 

981 956 141 

Tal e como establece o punto 10.4 do Protocolo de adaptación Covid (06/07/21) corresponde ao 

equipo Covid: 

 

FUNCIÓNS: 

Elaborar un “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2021/2022” de conformidade co 

modelo que se xunta como Anexo IV a este protocolo no que se determinen ás concrecións das 

medidas para o centro educativo individualizado. 

O documento debe ser aprobado pola dirección do centro educativo e do seu será informado o 

Consello Social (dado que somos un CIFP), así mesmo, será remitido á Inspección Educativa xunto 

co resto da documentación correspondente ao inicio de curso. 

Comunicar as incidencias ou gromos á autoridade sanitaria e sempre que ao Equipo Covid se lle 

notifique que existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid – 19 deberá poñerse en 

contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) 

Ao Director correspóndelle a interlocución coa administración así mesmo a comunicación co 

persoal do centro e coas familias e alumnado.  

http://www.cifpcompostela./
mailto:cifp.compostela@edu.xunta.gal
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O Equipo Covid debe 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:  

Corresponde ao Equipo Covid en colaboración con secretaría do centro, distribuír ou organizar a 

distribución do material, levar a súa contabilización e inventario separado e certificar gastos 

producidos.  

 

COLABORACIÓN COAS AUTORIDADES: 

Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid – 19 seguírase as recomendacións da CSC e, no 

caso de gromos, da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que  nun centro teña que estar 

illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto 

de forma habitual en función do número de contactos de identificados en cada gromo. 

A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, determinará en cada 

caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena que se 

comunicarán ao Equipo Covid do CIFP para a súa comunicación á comunidade educativa, se 

prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria, 

A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou 

varias aulas, dun nivel educativo ou do CIFP na súa totalidade. 

 

1.3. 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), reposición 

de máscaras, xel hidroalcohólico, panos desbotables e solución desinfectante, ademais de luvas, 

batas desbotables e pantallas. 

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 

http://www.cifpcompostela./
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fracción resto. Realizarase a debida limpeza e ventilación 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 

1.4. Número alumnado 

A data 14/09/2021 os datos de matrícula do CIFP Compostela son os que a continuación se detallan: 

 

http://www.cifpcompostela./
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1.5. Cadro de persoal 

PERSOAL NON DOCENTE (Curso lectivo 2021/2022), está constituído por 22 traballadores/as a 

día 14/09/2021 

O claustro do CIFP Compostela na data de 14/09/2021 está constituído por 82 profesores/as.  

 

1.6. Comunicación de avisos Covid 

Tanto alumnado como profesorado persoal e alumnado utilizará como vía preferente de avisos 

Covid o correo electrónico do centro: cifp.compostela@edu.xunta.gal 

En caso de que poñerse en contacto por teléfono no 881 866570 se lles indicará que envíen a 

incidencia ao citado correo. 

 

1.7. Rexistros de ausencias e avisos 

Indicar que o rexistro de casos e contactos Covid serán incluídas na plataforma de Edu Covid 

(habilitada pola Consellería a tal efecto); a ausencia alumnado (a través das titorías como falta 

xustificada. “As ausencias derivadas desta causa terán consideración de xustificadas aos efectos 

do protocolo de prevención de absentismo escolar” pax. 8 do Protocolo), e o profesorado deberá 

entregar o documento correspondente na Xefatura de Área de Formación para contabilizarse como 

ausencia Covid. e PAS con comunicación de ausencia á Xefatura da Área de Administración. 

 

1.8. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 
sanitarias e educativas a través da aplicación informática 

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

de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de seguimento de contactos 

(CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número 

de teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 22h todos os dias da semana e que estará 

dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como tamén nos apartados Equipo e Centro 

médico. 

 

http://www.cifpcompostela./
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2 Principios sanitarios básicos  

Principios extraídos do Protocolo de adaptación ao contexto da Covid – 19 nos centros de ensino 

non universitario de Galicia para o curso 2021-22 (versión 06/07/2021) se a situación sanitario o 

require, irase actualizando con  instrucións posteriores. 

 

Principios sanitarios básicos 

Recollidos no Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid – 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2021-2022 (páxina 5 – 8) 

De conformidade co establecido coas instrucións de carácter xeral ditadas pola Xunta de Galicia e 

coas previsións do “Plan de Reactivación no ámbito infantoxuvenil en relación coa infección polo 

VIRUS SARS-CoV-2” deberán terse en conta as seguintes medidas preventivas para evitar a 

aparición de novos gromos e eventualmente deter unha posible transmisión comunitaria e polo tanto 

adoptaranse medidas que permitan unha labor de vixilancia e monitorización continuas, tanto para 

a detección precoz de novos casos e dos seus contactos, como para o seguimento deles. 

Para isto, adoptaranse as seguintes medidas: 

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

sistema educativo, e priorizarase para o alumnado de menor idade, polo menos ata o cuarto 

curso da Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato.  

 A suspensión xeneralizada da actividade lectiva presencial de forma unilateral por parte da 

Comunidade Autónoma, unicamente se adoptará diante de situacións excepcionais de acordo 

co previsto na normativa e acordos vixentes. 

 Os centros educativos manteranse abertos durante todo o curso escolar asegurando os 

servizos de comedor, así como apoio lectivo a menores con necesidades educativas especiais 

ou pertencentes a familias socialmente vulnerables, sempre e cando a situación 

epidemiolóxica o permita, en base ás indicacións das autoridades sanitarias. 

 Para limitar o número de persoas presentes nun espazo simultaneamente, evitaranse as 

asembleas ou reunións presenciais tratando de realizalas de forma telemática. Os centros 

educativos promoverán que as reunións de coordinación e aquelas outras actividades non 

lectivas sexan posible, se realicen de forma telemática. 

 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, ou persoa na que delegue ou a substitúa, e dous 

membros do profesorado (nos centros de menos de seis unidades o equipo poderá 

constituírse cunha soa persoa). Corresponde á persoa titular da dirección do centro o 

nomeamento dos restantes membros. Tamén lle corresponderá á persoa directora, ou persoa 

na que delegue ou a substitúa, a función coordinadora Covid e a interlocución coa 

administración. En cada centro educativo establecerase unha canle de comunicación cos 

membros da comunidade educativa, en particular, coa periodicidade que estableza a 

dirección, informará ao consello escolar do centro sobre as medidas adoptadas e, de ser o 

caso, da evolución dos diferentes escenarios . 

http://www.cifpcompostela./
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 O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha autoenquisa diaria 

para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha infección 

por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa de autoavaliación que se describe no 

Anexo I, que debe realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse 

aos centros educativos, senón que deberase adoptar polo persoal dos centros educativos as 

medidas oportunas en función do resultado da auto avaliación e comunicar ao centro a 

ausencia. 

 Cada día, antes de acudir ao centro, os pais,/nais/titores legais realizarán unha valoración 

dos síntomas recollidos na Enquisa de autoavaliación clínica do Covid – 19 (Anexo I) ao 

alumnado a fin de comprobar se estes son compatibles cunha infección por SARS-CoV.2. 

Ante a aparición de, polo menos, un dos síntomas que describe a enquisa de autoavaliación, 

os titores non enviarán ao alumno/a a clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 

En caso de que un alumno/a que estea no centro teña algún síntoma compatible coa infección 

por SARS-CoV-2 de acordo coa enquisa de autoavaliación, deberá permanecer no espazo de 

illamento habilitado no centro ata que o responsable veña a recollelo. 

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

patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios -que 

rexerán asistencia a clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria- serán os que 

recomenden médico ou pediatra de acordo co establecido na resolución que se dite 

instrucións para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes 

vulnerables durante o curso 2021/22 como consecuencia da pandemia da Covid-19. 

 

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

establecidas polo SERGAS e será responsabilidade da persoa afectada seguilas estritamente. 

 

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 no Protocolo de adaptación 

ao contexto da Covid – 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2021 – 22. O recinto escolar abrangue dende a cancela de entrada, onde se fai obrigatorio o 

uso da máscara, tal e como establece o protocolo na páxina 79 “ En exteriores, o vento dilúe 

a concentración das partículas emitidas por unha persoa e arrástraas fóra da contorna. O 

uso de máscaras, o mantemento da distancia e as medidas de hixiene seguen sendo 

necesarias”. 

 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, coa excepción do caso das aulas (onde, 

tal e como se establece no Protocolo para o curso 2021-22 será de como mínimo 1,2 
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metros) sinalado anteriormente, de polo menos 1,5 metros, tanto nos accesos como nos 

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

espera e atención ao público. 

 Nas mesas, mostradores e despachos de atención ao público, estableceuse unha distancia 

mínima de 1,5 metros entre o usuario e o persoal, agás que se habiliten elementos de 

protección colectiva no posto no que se realiza atención ao público (mamparas, mobiliario 

con altura suficientes para que sirva de barreira físicas, etc.). Medidas tamén adoptadas por 

este CIFP, así, 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. 

VENTILACIÓN: 

 A ventilación natural é a opción que se debe elixir e só no caso de que non sexa posible 

optarase por implementar unha ventilación forzada e/ou purificación de aires. 

 Favorecerase as actividades no exterior son sempre preferibles, incluíndo o almorzo; motivo 

polo que non se pode comer nos corredores nin zonas comúns. 

  Deben de realizarse tarefas de ventilación1 frecuente nas instalacións, especialmente 

ventilación cruzada (xanelas e portas e lados opostos), e por espazo de polo menos 15 

minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá e tarde), durante 

a totalidade dos recreos, cando menos 5 minutos entre clase e clase e de 2 a 5 minutos cada 

15 a 20 minutos durante a duración destas. As portas das aulas deberán permanecer sempre 

abertas, coas ventás abertas para favorecer a circulación de aire As ventás dos corredores 

deberán permanecer abertas para facilitar a ventilación. 

 Nos dotados de aire acondicionado deberanse cumprir as medidas de ventilación, por esta 

expresamente prohibido polo protocolo a recirculación de aire,  

 Se un/ha profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de 

maneira consecutiva, ventilarase a sala un mínimo de 5 minutos tras cada sesión que 

garantan a ventilación axeitada, no CIFP lembra esta circunstancia, especialmente, no caso 

do Departamento de Orientación , titorías e Coordinacións de atención directa. 

 

Ademais o CIFP en canto a estas medidas de protección colectiva: 

 Facilitará a información á comunidade educativa: 

 Ao 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. 

 PAS, entregarase versión definitiva ao Plan 

 
1 Anexo XI as “Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da Covid – 19” incluído no 

Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 (versión 06/07/2022) 

http://www.cifpcompostela./
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 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 CIFP. 

 E, tal e como establece o Protocolo de adaptación ao contexto Covid este Plan 

regulará a difusión da información das medidas de prevención e a comunicacións 

que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación a través do uso obrigado da 

web. 

2.2. Medidas xerais de protección individual 

 O uso da máscara será obrigatoria en todo o recinto escolar (sen prexuízo das exencións 

previstas no ordenamento xurídico). O alumnado e o profesorado e o persoal non docente, 

salvo aquel legalmente exento2, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada 

lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de 

seguridade  

 Será obriga do alumnado, do profesorado e o persoal non docente, salvo aquel legalmente 

exento, levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala 

en caso necesario, como por exemplo no comedor. 

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

interaccións entres as persoas no centro educativo e 1, 2 nas aulas. 

 A distancia a manter entre postos escolares será a máxima que permita a aula, e cando menos 

de 1,20 metros dentro da aula desde o centro das cadeiras e instaláronse mamparas con altura 

suficiente nas aulas con postos informáticos garantindo cando menos a distancia de 1 metro 

entre os postos escolares medidos desde o centro das cadeiras. 

 O CIFP colocou carteis informativos sobre as medidas de prevención. 

 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).  

 O uso de luvas non é recomendable en xeral, pero si nas tarefas de limpeza. 

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

proxectores, e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado 

ou o persoal non docente, coas medidas de seguridade e hixiene que procedan.  

 

2 A obrigación contida no apartado anterior 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 uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo do 

alumno/a, ou polos servizos de prevención de riscos, no seu caso, para persoal docente e non docente. 

http://www.cifpcompostela./


 
 

 CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 

http://www.cifpcompostela.gal 
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 14 de 75 
 

Páxina 14 de 75 
 

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

informáticos, material de oficina ou outros materiais dos empregados públicos. Cando exista 

na portaría ou na administración do centro un espazo no que se distribúan formularios ou se 

entregue documentación que deba ser escrita facilitarase o material de escritura, porén 

realizarase previamente a correcta hixiene de mans. Para estes efectos existirá ao carón un 

dispensador de xel hidroalcohólico. Nos supostos nos que exista un dispositivo informático 

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

uso. 

 

No caso de escenarios de alerta adaptaranse as medidas que as autoridades educativas e 

sanitarias determinen. 

 

3 Organización e zonas  

O CIFP Compostela organiza o curso lectivo 2021-2022 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, os Departamentos de Artes Gráficas e Servizos Socioculturais e á Comunidade accederá ao seu 

edificio polo exterior, sen necesidade de acceder ao Edificio Principal (limitando o 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 

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: 

http://www.cifpcompostela./
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O alumnado de primeiros cursos e o grupo A de modular3 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 no Protocolo do 06/07/21: “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, con carácter xeral, de polo menos 1,2 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 

estreitos, de ser o caso. 

- 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. 

- 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.  

4.1. Entrada, saída e cambio de aulas 

 Como norma xeral, avisarase ao profesor anterior para que finalice a súa clase 5 minutos 

antes de xeito que poida organizar a saída ordenada e paulatina do alumnado. 

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

 
3 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. 
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No caso de cambio de aulas: 

 Deixar ventás abertas sempre que se cambie de aula. 

 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. 

 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 e que non se 

permite comer nin beber. 

 Fomentarase o uso de espazo abertos sempre que a climatoloxía o permita, sempre que sexa 

dentro do recinto escolar e obrigatorio o uso da máscara. 

 

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/, tendo acceso directo dende 

a web do CIFP Compostela (www.cifpcompostela.gal). 

 O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumando 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. 

 No mes de setembro O equipo Covid do CIFP, a través do “Cuestionario inicial do alum-

nado” entregado na sesión de presentación e xestionado a través dos titores/as, identificaráa 

aquel alumnado que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera 

perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a distancia, e notificarano ao 

equipo directivo a través das titorías. 

 O CIFP Compostela, a través da Coordinación TICs, terá en setembro, creadas aulas para 

todos os módulos que estarán plenamente operativos ao finalizar setembro, facilitando ao 

alumnado a inscrición na aula virtual para que se matriculen en cada un dos cursos dos que 

forman parte. 

http://www.cifpcompostela./
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 Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado coñece 

o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que 

realizar ensino a distancia.  

 Realizaranse as reunións oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo 

de ensinar aos/ás alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (ás persoas 

coordinadoras TIC poderán crear modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade 

dos cursos e que faciliten o labor do profesorado con menor experiencia no uso).  

 Porase a disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das tarefas da 

primeira posta en funcionamento da aula virtual. No páxina de inicio da Aula Virtual do 

CIFP Compostela están colgados: Manual de acceso á aula virtual do Cifp Compostela, 

Guía para familiarizarse coa área persoal de Moodle e Guía para familiarizarse coa 

estrutura dun curso da Aula virtual. 

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

o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que 

realizar o ensino a distancia.  Dedicará o tempo que precise na aula de informática para 

afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual. 

 Tal e como establece o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid – 19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 no 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, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, cando 

menos, 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 distancia que poida por en funcionamento a consellería.  

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

para posibles consultas, dubidas e suxestións. 

Indicar que: 

 O equipo directivo atenderá estas necesidades co equipamento co que foi dotado no marco 

do Plan de Redución da Fenda Dixital, sempre que non se trate de alumnado Edixgal que 

contará con recursos específicos.  

 No caso de corentenas ou illamentos, de non contar con recursos propios, procederase de 

acordo co sistema habilitado para a cesión de dispositivos Covid. 

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 
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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. 

 

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 dos mesmos pode consultarse no  Anexo VII e tentarase manter unha organización o máis 

estable posible. 

http://www.cifpcompostela./
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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 no armario asignado que deberán deixar libre e recollido tras o seu uso. 

- 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 nas “Medidas específicas para uso de laboratorios e talleres de 

formación profesional”: 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. 

O CIFP Compostela recomenda seguir o protocolo do sector vixente no momento (páxina de 

referencia do ISSGA: http://issga.xunta.gal/portal/contido/avisos/aviso_0018.html ) e cando non se 

poida manter a distancia, adoptaranse como medida adicional o uso de pantallas de protección facial, 

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

quen se encargue da desinfección, mantemento, custodia e, de ser co 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. 

 O  préstamo de libros será establecido pola Coordinación da Biblioteca. 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./
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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 o orientador. 

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, terase en conta: 

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

recreos diferenciados  

 O Departamento de Orientación atenderá de xeito individualizado as familias que poden 

solicitar cita previa 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 orientador seguirá atendendo seguindo as normas hixiénico sanitarias, así: 

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.  

 Ventilación polos menos 15 minutos logo de cada sesión. 

http://www.cifpcompostela./
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5.4.1. Coordinación de Emprendemento 

Para garantir unha xestión segura deste servizo, 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. 

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. 

http://www.cifpcompostela./
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 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 50% entre o comedor do CIFP Compostela e catering (utilizando a Biblioteca do 

Edificio Central) de xeito simultáneo e seguindo a protocolo establecido para comedores escolares:   
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6 Comunicacións e procedemento de comunicación 
das incidencias sanitarias e educativas 

6.1. Casos sintomatoloxía compatible 

Tal e como establece o Protocolo Covid no seu apartado 2A. Comunicacións obrigatorias de 

sintomatoloxía ou de confirmación:  

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid (polo menos unha das relacionadas no 

anexo I) no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo e inmediatamente 

darán coñecemento ao equipo Covid preferentemente no correo do CIFP 

cifp.compostela@edu.xuntal.gal só, se non é posible, comunicar no teléfono 881 866570. Como 

criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro 

de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCR en 24 horas, se así o 

consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da proba 

 

Toda a comunidade educativa 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: 

6.1.1. Alumnado: 

Fóra do centro. 

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

unha autoavaliación4 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, a maior brevidade posible, 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 contactando co centro de saúde de referencia 

dentro das seguintes 24 horas.  

 Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da 

Covid-19, o alumnado do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao 

centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. 

 Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid que se encontre á espera 

do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o 

 
4 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). 
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resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir ao 

CIFP 

 

Para a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico, de ser o caso, 

abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta 

causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de 

absentismo escolar. 

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. 

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

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

o 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 acompañante usará máscara 

FFP2 sen válvula, ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na 

eventualidade de que non houbese máscara FFP2, poderá utilizarse unha máscara 

cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización de pantalla. 

 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.   

  Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os 

restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo 

de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio  ou noutro lugar interior coa ventilación 

adecuada (interior do espazo de illamento Covid) 

 

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 

O CIFP solicitará ademais; 
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 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 e Atención educativa ao alumnado 
vulnerable ou alumnado conviventes vulnerables durante o curso 
2021-2022 

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

(agudas ou crónicas) que provoquen dependencia, os criterios sanitarios -que rexerán asistencia a 

clase ou, de ser o caso, a escolarización domiciliaria- serán os que recomenden médico ou pediatra 

de acordo co establecido na resolución que se dite instrucións para a atención educativa ao alumnado 

vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 2021/22 como consecuencia 

da pandemia da Covid-19. 

 

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 autoavaliación, non se acudirá ao CIFP, contactando co centro de 

saúde de referencia dentro das seguintes 24 horas e, darán coñecemento ao equipo COVID 

comunicando ausencia, a maior brevidade posible, 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 convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da 

Covid-19 persoal/profesorado do centro que convivan coa persoa positiva non poderán 

acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. 

 Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid que se encontre á espera 

do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o 

resultado, pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir ao 

CIFP 

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 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 de acordo co anexo III do 

protocolo 

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

o Máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. 
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o 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 acompañante usará máscara 

FFP2 sen válvula, ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na 

eventualidade de que non houbese máscara FFP2, poderá utilizarse unha máscara 

cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización de pantalla. 

 

 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.   

 Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os 

restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo 

de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio  ou noutro lugar interior coa ventilación 

adecuada (interior do espazo de illamento Covid 

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. 

 

6.2.1. 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-2 

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 
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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 e un 1,2 metros en aula ordinaria. 

 Uso da máscara será obrigatoria en todo o centro educativo con independencia do 

mantemento da distancia interpersoal (sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento 

xurídico) 

o Non 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). En caso de necesitarse poderán solicitar unha na conserxería do CIFP. 

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

 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  

 Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplar no cumprimento das medidas 

de protección, ademais, de acordo coas capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido 

para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o 

beneficio común do cumprimento das normas. 
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 O profesorado dispón de dotación de material de hixiene composto por panos desbotables, 

solución desinfectante e xel hidroalcohólico, 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 utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección 

será subministrado polo centro educativo 

 En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do 

material de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas 

hixiénicas e de seguridade ao alumnado 

 Realizar a autoavaliación (Anexo I) antes da chegada a o CIFP.  

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

interaccións entres as persoas no centro educativo e 1, 2 entre posto escolar en aula ordinaria. 

 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) 

 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. 

 Nas salas de profesores e departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade, con 

carácter xeral, de 1,5 metros, marcando os espazos susceptibles de utilización e lembrando 

a necesidade de hixienizar o lugar que se ocupe en cada cambio de profesores/as e dos 

elementos de uso común como teclados, pantallas, ratos, máquinas expendedoras, ... 

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

mediante videochamada ou teléfono. Cando a reunión teña que ser presencial adaptaranse 

espazos para este tipo de reunións onde se garantirán os criterios de seguridade xunto coa 

dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 
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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 en todo o recinto escolar. 

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 informou e redactou o protocolo 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. 

 

8.1.2. Normas específicas relativas a metodoloxías na aula e 
programacións. 

O Equipo Covid  encárgase xunto cos titores/as 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. 

Determinaranse as medidas e procedementos específicos no caso de situacións que activen o Plan 

de Ensino Virtual ante a Covid-19 para garantir a continuidade do proceso educativo. Referencias 

que se tiveron en conta na redacción do Plan de ensino virtual _ Plan de Contixencia deste CIFP.  
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8.1.3. Programacións:  

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

estimen oportuno. 

Podendo engadir todas as consideracións Covid que precisedes, especialmente as contempladas para 

os casos de alumnado en corentena.  

8.2. 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. 

8.3. Actividades complementarias á formación. 

As ACFs no curso 2021-2022 deberán organizarse seguindo estritamente o establecido no Protocolo 

de Adaptación ao Contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2021-2022, así como lo establecido pola institución onde se realizará a actividade (onde 

deberán ser especialmente coidadosos/as) e, de ser o caso, as medidas establecidas pola empresa de 

transporte. Sendo responsable da organización a persoa coordinadora da ACF. 

Igualmente debe seguirse o procedemento establecido polo Departamento de Calidade e 

establecidas no NOF do CIFP Compostela. 

1.1.1. 8.3.1  Consideracións xerais sobre actividades complementarias: 

 Deben manterse os grupos de referencia. 

 Cómpre priorizar as actividades no exterior evitando aglomeracións. 

 Deberáse levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que 

ocupan, non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a 

localización de posibles contactos estreitos. 

 É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación, antes, durante e despois da 

actividade. 

 Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con 

antelación o protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao 

alumnado. 

 O número de profesorado acompañado deberá ser tal que permita garantir as medidas de 

seguridade sanitarias nas visitas e saídas do centro educativo.  Podendo acompañar un 

profesor a un grupo sempre que non supere os 25 ou 30 alumnos/as. 

 Cando a actividade implique  uso de transporte deberá extremarse as medidas de hixiene, 

por suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que 

será fixo nos dos sentidos do traxecto. 
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 Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá coñecer 

previamente e asumir na súa totalidade o protocolo Covida e o Plan de adaptación do centro 

e asinar o compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. 

 Tanto si se trata de actividades esporádicas como regulares o Equipo Covid estará informado 

en todo momento así como o profesorado afectado e o Persoal Non Docente que deba 

atendelo e levarase rexistro da súa presenza e interaccións. (Debendo entregar ao  mesmo os 

compromisos asinados de todo o persoal alleo ao centro que colabore nas ACFs) 

 Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso da 

máscara e distancia de seguridade. 

 No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán  estar sempre 

acompañadas de persoal do CIFP. 

 Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid. 

 Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse sempre que se 

poida ao aire libre acorde ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito 

comunitario. 

 

8.4. Medidas específicas para alumnado de NEE 

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) e, como norma xeral, e sempre que sexa 

preciso seguiranse a Normas específicas para o alumnado NEE, establecidas no Protocolo da 

adaptación:  

Prestando especial atención as seguintes 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 Adaptación ao Contexto da Covid – 19 nos Centros de Ensino non Universitario 

de Galicia para o curso 2021-2022 en particular no que se refire ás Normas específicas para o 

alumnando NEE. 

• No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento desta nas 

entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos 

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

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

marxe ao desenvolvemento da súa autonomía. 

• Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida 

de prevención de risco. 

• O departamento de orientación colaborará con equipo Covid na identificación de necesidades 

de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. 

http://www.cifpcompostela./


 
 

 CIFP COMPOSTELA 
TLF 881 866 570 FAX 881 866 586 

http://www.cifpcompostela.gal 
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 32 de 75 
 

Páxina 32 de 75 
 

 

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. 

 

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 infografía5 e 

refugaranse na fracción resto. 

 Formación específica no manexo de produtos de limpeza, desinfección, así como, 

métodos de limpeza e desinfección COVID. 

 
5 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 
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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. 

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, ... 
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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 pola Ponencia de 

Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos 

de Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de setembro polo 

Ministerio de Sanidade, 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 

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). 
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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 

 Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co CIFP o antes posible, 

recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o resultado positivo 

ao CIFP. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a información necesaria 

para a identificación dos contactos estreitos. 

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

confirmado de Covid-19 CIFP, deberá pórse en contacto coa Central de seguimento de 

contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo 

a través do número de teléfono específico para educación ,habilitado de 9 a 22h todos os 

días da semana e que estará dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como 

tamén nos apartados Equipo e Centro médico. 

 Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en contacto co 

caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de illamento, 

realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal do 

caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como estudante 

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

unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando os contactos 

estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo. 

 Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en contacto coa 

CSC a través do número de teléfono dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así 

como tamén nos apartados Equipo e Centro médico 

 Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o que 

identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para localizar 

ao caso no centro concreto ,facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle que realice a 

súa carga en EduCovid. En ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios 

diferentes a EduCovid. 

 O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contactos 

estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de contactos” 

proposta por EduCovid,n a que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte, 

profesorado e outros (coma os recreos, etc...).  
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 Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta 

rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha vez 

definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co persoal 

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

aplicación EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se identifiquen 

contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón “Notificar a Sanidade” sen 

seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de 

contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal. 

 No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que no 

centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, a CSC pode verificar 

esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria par 

afacelo, polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte: 

1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que verifiquen 

que se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información abondo, ou non é 

posible desbotar a información como resultado dun erro, o Equipo Covid cargará o 

caso en EduCovid coIdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non está 

verificado.12 de 97 

2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera 

outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle 

chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro quen 

adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). A 

dirección informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, 

determinouse que moi probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado 

de Covid-19, polo que deben quedarse na casa en corentena.  

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

Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o 

Equipo Covid modifique o Id0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro 

educativo  notificará a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e 

procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos estreitos para 

enquisalos e iniciar o seguimento. 

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da información da 

persoa diagnosticada da Covid 

  O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos non vinculados ao centro, 

terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria. 

 TRAS A APARICIÓN DUN CASO CONFIRMADO DA COVID-19 SEGUÍRANSE, EN 

TODO MOMENTO, AS INSTRUCIÓNS DA AUTORIDADE SANITARIA. A CSC 

ENCARGARASE DA VIXILANCIA EVOLUTIVA DAS PERSOAS IDENTIFICADAS 

COMO CONTACTOS. 

 A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o interese 

xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados con 

consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da Consellería 
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de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do deber 

de colaboración. 

 O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos sobre os 

que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. Para a determinación 

terase en conta: 
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12.2.  Xestión e 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  

No contexto de este protocolo, defínese gromo como aparición súbita dunha enfermidade 

epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abroncho ou brote. 

1.1.2. Xestión dos gromos. 

 

 Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con Covid-19, así como aqueles que se atopen en illamento por 

diagnóstico de Covid-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa diagnosticada de Covid-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas 

en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 

 Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e control 

levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola 

Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta:”Guía de actuación ante la 

aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 

10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: 

 Como xa se indicou: Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha 

máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado 

de acordo coas pautas establecidas), e contactarase coa familia, no caso de afectar a 

alumnado. A persoa ou o seu titor 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. O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo protexido por unha 

máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu Médico de Atención Primaria. De 

confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a través 

da aplicación “EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria. 

 

Escenarios no suposto de 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 o 

“Protocolo de vixilancia e control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 no ámbito 

educativo de Galicia”, cos seguintes supostos: 
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o Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito 

a calquera persoa do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha 

distancia de menos de 2 metros (<2m) 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. 

o As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 

días. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 

diagnóstico confirmado deberán permanecer en corentena ata que obteñan o 

resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto 

co caso confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co 

caso confirmado e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. O restante 

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

coa asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselles unha proba de 

Covid nun prazo non superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha 

posible infección por Covid-19. 

o 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 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 10 días a 

todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de conformidade coas 

indicacións das autoridades sanitarias. 

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

ante peches aprobado pola resolución que dite para a regulación do Plan de Continxencia 

ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino 

non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o 

curso 2021-2022, que desenvolverá as medidas previstas no presente protocolo relativas ao 

ensino a distancia. Os centros deberán incorporar a sistemática prevista no plan de 

continxencia, naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao seu propio Plan de 

Continxencia. 

 Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou 

centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo 

de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se 

iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao 

centro. 

 

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 
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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. 

 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. 

 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. 

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). 

Así mesmo, este CIFP elaborou o Plan de ensino virtual _ Plan de continxencia  tal e como se 

establece a normativa para o curso 2021-2022. 

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. 
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Anexo I: Enquisa de Autoavaliación  
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Anexo II: Modelos de declaracións responsables: Familias, Alumnado, PAS 
e Persoal Alleo a CIFP 
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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 ou unidade de convivencia 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 2021. 

 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 
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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 ou unidade de convivencia 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 2021. 

 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 
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ANEXO II: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE _ PERSOAL ALLEO AO CIFP COMPOSTELA 

 

 

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 ou unidade de convivencia 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 2021. 

 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 
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ANEXO II: MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE _ PAS DE NOVA INCORPORACIÓN 

 

 

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 ou unidade de convivencia 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 2021. 

 

 

 

ASDO. ______________________________________________________ 
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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 2021 

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

________________________________________, _____ de _____________________ de 2021 

Sinatura: 

DIRECTOR/A DO CENTRO 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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Anexo V: Carteis informativos 
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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/
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31790
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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, orientador 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:  

Estás vacinado/a? (só no caso de que queiras dar esta 
información, lembra que non estas obrigado/a a contestar) 

 

 

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 2021/22. 

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 e de 1,2 nas aulas ordinarias. 

 Usa a máscara,  é de uso obrigatorio sempre no recinto escolar, 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! 

 

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


 

 

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 60 de 75 
 

 

13 MEDIDAS PROFESORADO  

Estimados compañeiros/as, este curso volvemos a solicitar 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 e 1,2 en aula ordinaria. 

 Usaremos a máscara con independencia do mantemento da distancia interpersoal en todo o recinto escolar. 

 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 en todo o recinto. 

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 Ventilación adecuada dos distintos espazos. 

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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14 MEDIDAS PAS  

Estimados compañeiras/os, este novo curso volvemos a solicitar 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 infografía6 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! 

 
6 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 2021/22 iníciase novamente en 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 orientador, pode solicitar cita no correo 

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

ou deixar recado no 881 866570. 

 

Dámoslle a benvida a este novo curso 2021/22 e agradecemos a súa colaboración. 

 

En Santiago a 15 de setembro de 2021 

 

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 (en elaboración) 
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Aulas / Espazos Ocupación máxima 

211 EDIN  

213 EDIn  

109 APSD  

111 APSD  

103 SSCC  

04 INT  

06 INT  

113 AA GG  

114 AA GG  

115 EP  

116 EP  

201 EP  

202 EP  

203 EP  

209 EP  

1 AV  

2-3 AV  

4 AV  

5-6-7 AV  

8 AV  

PARLAMENTO  

I+D  

CAFETARÍA TALLER  

BIBLIOTECA COMEDOR  

LAVANDARÍA  

VESTIARIOS  

SALA DE PROFESORADO  
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Anexo X: Actividades complementarias a formación (ACF) _Covid (online) 
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Actividades complementarias a formación (ACF) _Covid 
(online)  

No caso de decidir facer actividades complementarias online deberase ter en conta, tal e como 

establece o NOF do CIFP Compostela: 

 Para a planificación e desenvolvemento das ACF, seguirase o procedemento establecidopolo 

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

de ACF (MD85ACF02) 

 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. 

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

(mínimo 80% do grupo). 

 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. 

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

conexión e espazos que sexan precisos. 

 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: 

 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 en corentena). 

 

 

http://www.cifpcompostela.edu.es/
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Anexo XI: Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no 
contexto da Covid - 19
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Anexo sobre ventilación en centros educativos no contexto da Covid-19 
(Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covi-19 nos Centros de 
Ensino non Universitario de Galicia para o curso 2021-2022) 

RERENTES NA TOMA DE DECISIÓNS SOBRE VENTILACIÓN 

A cuestión da ventilación en centros educativos no contexto da pandemia por Covid-19 é 

preocupación a nivel mundial. A ventilación refírese á renovación do aire, é dicir, á renovación do 

aire interior, potencialmente contaminado, por aire exterior libre de virus. A utilización dun 

ventilador nun ambiente interior pechado non equivale a ventilar no sentido renovación de aire. A 

purificación do aire consiste na eliminación das partículas en suspensión, susceptibles de conter 

virus. Polo tanto, ventilación non é igual a purificación. 

Ventilación natural é a opción que se debe elixir e só no caso de que non sexa posible rase por 

implementar unha ventilación forzada e/ou a purificación de aire. 

Pdemos citar principalmente dous informes de referencia que aglutinan a mellor evidencia tífica 

dispoñible neste aspecto. 

En primeiro lugar está o informe "Guía en 5 pasos para medir a taxa de renovación de aire en u s", 

do Harvard Healthy Building Program, dispoñible en castelán. 

guía recolle evidencias ao respecto desta cuestión e utiliza como sistema de estimación ventilación, 

como é práctica habitual na medición da calidade do aire e en sistemas de climatización, a 

concentración de C02. Enténdese que cando a concentración de C02 baixa a is óptimos tamén o fará 

a concentración doutros elementos e partículas en suspensión a é o caso dos virus. 

A renovación do aire nunha aula pódese denominar polas súas siglas en inglés ACH (Air nges per 

Hour). Se un espazo ten 1 ACH (1 renovación de aire por hora) significa que ha hora entra na sala 

un volume de aire exterior igual ao volume da sala, e debido á mestura constante de aire, isto resulta 

en que 0 63% do aire interior foi substituído por aire exterior. Con 2 renovacións reemplazamos 0 

86% e con 3 0 95%. A ventilación necesaria para ucir o risco de contaxio depende do volume da sala, 

o número e a idade dos ocupantes, a actividade realizada, a incidencia de casos na rexión e o risco 

asumible. A guía de Harvard recomenda 5-6 renovacións de aire por hora para aulas de 100 m 2, con 

25 estudantes de 5-8 s. Outros informes como o do CSIC que veremos a continuación establecen que 

para dar as condicións de seguridade neste contexto de Covid-19 precisamos, cando menos 3 C , 

sendo 6 ACH o óptimo. O risco cero non existe. Canto mellor sexa a ventilación, menor isco de 

contaxio. 

Se partimos da concentración ideal de C02 nun espazo perfectamente ventilado concentración 

semellante á do exterior ou en torno a 400 partes por millón ou ppm) e, a e calculando  o que aumenta 

esa concentración nunha aula por acción da respiración dos seus antes, permite establecer os 

momentos nos que é necesario ventilar. Ademais, baseándose no decaemento da concentración de 

C02, unha vez se conta con aire exterior, ó ese establecer o tempo mínimo necesario e o tempo óptimo 

de ventilación. 
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Sobre a base desta guía Investigadores do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) e 

técnicos da Asociación Mesura elaboraron unha serie de documentos e unha Guía específica para os 

centros educativos na que abordan de xeito claro tres escenarios (interiores): 

• Ventilación natural 

• Ventilación mecánica ou forzada 

• Filtrado HEPA ou purificación do aire 

Esta guía conta, ademais, con diversos anexos como unha listaxe de posibles medidores de 

ventiladores mecánicos e de purificadores. Tamén conta cunha sinxela folla de I ulo na que os centros, 

simplemente introducindo as medidas das aulas e a ocupación en calcular o tempo de ventilación 

mínimo así como as necesidades de purificación de (no caso de contar con purificadores). Neste 

último caso é importante resaltar que este p cálculo debes ser unicamente orientativo dado que a 

instalación de filtros e purificadores u contexto de pandemia vírica debe ser feito por 

profesionais con criterios sanitarios. 

Os criterios xerais de calidade do aire non son suficientes neste caso como veremos máis adiante. 

Con base nestas evidencias así como en outras guías e recomendacións sobre climatización e 

ventilación de diferentes organismos, a Consellería de Sanidade emitiu un informe que, con a 26 de 

outubro de 2020 foi presentado á Comisión de Xestión da Crise Sanitaria da Covid-19 para a súa 

consideración e toma de decisións materializado no documento de recomendacións sobre a 

ventilación en centros educativos no contexto da Covid.19 aprobado o resolución conxunta das 

consellerías competentes en materia de sanidade e educación. 

A 18 de novembro de 2020 0 Ministerio de Sanidade publica o documento técnico "Evaluación del 

riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de prevención y 

recomendaciones", no que se analiza toda a evidencia dispoñible e se establece que unicamente no 

caso de non poder conseguir a taxa de ventilación axeitada mediante ven ilación natural ou mecánica, 

estaría recomendado o uso de purificadores de aire. 

Con data 8 de febreiro de 2021, conxuntamente entre os Ministerios de Sanidade e Educación 

publícase o documento 'I Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Co id-19 

para centros educativos ene I curso 2020-2021", aprobado en Comisión de Saúde Pública 0 04/02/21. 

Este documento establece pautas de ventilación totalmente coincidentes coas implantadas en Galicia 

en novembro, apuntando que 'len situacións de alta transmisión comunitaria de SARS-CoV-2, débese 

valorar a priorización da ventilación natural pola súa efectividade na prevención da transmisión por 

riba de aspectos como as condicións de temperatura e humidade necesarias para o confort térmico e 

os requirimentos de eficiencia enerxética. Recolle expresamente que "unicamente se non é posible 

conseguir a ventilación axeitada mediante ventilación natural ou mecánica, poderían utilizarse filtros 

ou purificadores de aire (dotados con filtros HEPA). Así mesmo, establece que "non se recomenda a 

compra xeneralizada de medidores de C02 polo centros educativos. Cando existan dúbidas razoables 

sobre a eficacia da ventilación, pódese recorrer ao uso destes equipos realizando medicións puntuais 

ou periódicas que axuden a xerar coñecemento e experiencia sobre as prácticas de ventilación que 

garantan unha boa renovación de aire." (grosas no orixinal). 

Tamén establece que "polas razóns expostas non se considera necesario recomendar a adquisición 

xeneralizada de sistemas de filtración e purificación de aire para dotar a to os os centros educativos. 
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A aplicación das normas publicadas sobre ventilación natural ou forzada considérase que é suficiente 

para reducir ou eliminar o risco de transmisión na gran maioría dos casos" (grosas no orixinal). 

Finalmente a "Orden comunicada de la ministra de sanidad , de 4 de junio de 2021, mediante la que 

se aprueba, en coordinación con la conferencia sectorial de educación, la declaración de actuaciones 

coordinadas en Salud Pública frente al Covid.19 para centros educativos durante el curso 2021-

2022", na que se establece, novamente a recomendación de ventilación natural cruzada frecuente, 

repartindo puntos de apertura, con especial atención á ventilación antes e despois das clases, nos 

recreos e garantindo unha boa ventilación nos corredores, coas medidas de prevención de accidentes 

necesarias. 

PROCESO DE DECISIÓN PARA A VENTILACIÓN 

Establécese unha árbore de decisión que, de xeito moi claro, pauta a toma de decisión sobre as 

medidas a adoptar. E importante sinalar que estas medidas deben ser secuenciais. Non pode 

tomarse unha sen esgotar as vías anteriores. É dicir, non se pode ir cara á ventilación forzada ou 

á filtración de aire ata non garantir que se fixo todo o posible mediante ventilación natural e forzada 

(individual ou centralizada). 

A ventilación natural é a opción de elección en interior e só no caso de que non sexa posible optarase 

por aplicar unha ventilación forzada ou purificación. 

Solución 1: Favorecer a actividade no exterior. As actividades en exterior son sempre preferibles ao 

interior, incluído almorzo. En exteriores, o vento dilúe a concentración das partículas emitidas por 

unha persoa e arrástraas fóra da contorna. O uso de máscaras, o mantemento da distancia e as medidas 

de hixiene seguen sendo necesarias. 

Deben priorizarse especialmente nos momentos de mellor climatoloxía. Estes momentos utilizaranse 

tamén para ventilar as aulas. 

Solución 2: Ventilación natural. Se a actividade ten que ser en interior é preferible en aulas con 

posibilidade de ventilación natural, especialmente ventilación cruzada (xanelas e portas en lados 

opostos). 

A solución consiste en aumentar a renovación de aire interior con aire exterior sen utilización de 

instrumentación, é dicir, abrindo xanelas e portas para provocar un fluxo de aire. 
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A ventilación cruzada, consistente na apertura de xanelas e portas en lados opostos da habitación, é 

méis efectiva que a apertura nun só lado e por tanto preferible. En moi poucas ocasións se alcanza a 

ventilación suficiente sen ventilación cruzada. 

As condicións ambientais exteriores inflúen na ventilación efectiva. Para unha mesma configuración 

de xanelas e/ou portas, a ventilación pode variar, especialmente en días ventosos. 

Pódense realizar medicións con diferentes configuracións de apertura de xanelas e/ou portas que 

axuden á toma de decisións. 

Supoñendo que os 15 minutos ao inicio e posteriores ao remate de cada xornada (de mañá ou de 

tarde) e nos recreos, non sexan tempo suficiente, é preciso abrir as ventás e portas nos momentos nos 

que as aulas estean ocupadas, ben nos cambios de clase, ben durante o desenvolvemento das mesmas. 

Para saber canto tempo é necesario ter abertas as ventás (de xeito que se maximice o confort sen 
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renunciar á seguridade) é preciso calcular a concentración de C02. Cando se superan os 1000ppm 

débese proceder á ventilación ata acadar niveis de seguridade ou mesmo óptimos (entre 420 e 

800ppm). 

Isto equivale a entre 3 e 6 ACH, como xa se mencionou. 

Dado que o C02 que se xera polas persoas é bastante estable, non é preciso ter sempre un medidor 

de C02 na aula e estar pendente dos resultados das medicións tanto para abrir como para pechar as 

ventás. Pódese calcular facilmente o tempo aproximado no que un grupo acadará a concentración de 

C02 límite e, do mesmo xeito, o tempo que tardará en volver á normalidade. Este cálculo pode 

verificarse cada certo tempo polo propio centro educativo con medidores de COZ, se conta con eles, 

ou por centros "sentinela" representativos que manteñan unha vixilancia constante e vaian axustando 

os tempos para o resto de centros de Galicia cos que compartan características. 

Solucións 3 e 4: Ventilación forzada. Se a ventilación natural non é posible, poden utilizarse equipos 

extractores ou impulsores individuais cun caudal de aire adecuado. A solución consiste, polo tanto, 

en aumentar a renovación de aire interior con aire exterior utilizando instrumentación. 

Cando se dispón de sistemas centralizados de ventilación forzada, a taxa de aire exterior débese 

incrementar e a recirculación débese reducir. Pode ser individual (os típicos extractores nas ventás) 

ou centralizada. Estes sistemas extraen o aire interior e expúlsano cara ao exterior á vez que 

introducen aire fresco no sistema. 

Hai que ter especial coidado cos sistemas nos que existe un movemento de aire forzado. Non vale 

calquera instalación nin en calquera lugar. Cando contamos cunha soa toma (ou moi poucas tomas) 

que recollan o aire interior e unha ou poucas tomas que metan aire exterior, vaise crear unha corrente 

de aire que transporta os aerosois (e polo tanto os virus) desde a persoa infectada a todas as demais 

no camiño dese aire cara ao exterior. Independentemente de que o aire acondicionado non se atope 

en modo de recirculación e tome aire exterior, a corrente que se crea leva o virus do Doente O a todos 

os que están logo del no fluxo de aire. 

Sinálase, en calquera caso, que o modo de recirculación de aire está expresamente prohibido polo 

protocolo pero será abordado en máis detalle no seguinte apartado. 

Cuestión distinta é a utilización do vento ou correntes de aire para acelerar o proceso natural de 

renovación do aire e optimizando ditas correntes, pode obterse unha solución intermedia entre a 

ventilación natural e a forzada, mantendo as vantaxes da primeira sobre a segunda. 

Solución 5: Purificación. Esta solución é o último recurso e debe utilizarse só cando o resto non son 

viables ou resultan insuficientes. A solución consiste en utilizar un purificador para eliminar as 

partículas susceptibles de conter virus do aire interior. A purificación de aire pode ser unha solución 

en caso de estancias sen ventás practicables ou cando os ocos practicables non son suficientes. 

En primeiro lugar debemos considerar a capacidade de filtración. O caudal de aire limpo 

proporcionado polos equipos comerciais exprésase como CADR, do inglés Clean Air Delivery Rate, 

e normalmente ven dado en m3/h, Para coñecer que CADR debemos ter nunha aula mediante 

purificador e debemos multiplicar o ACH x volume da aula. Así para unha aula media de instituto de 

7mx9mx3m (189m 3) cun mínimo de 3 ACH, precisamos cando menos un CADR de 567m3/h. Por 

seguridade deberíamos ampliar a 4 ou 5 ACH e mesmo chegar a 6 ACHI que é o ideal. Nese caso 

necesitaríase un CADR de ata 1134m3/h. 
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Como referencia pode apuntarse que a maioría dos purificadores comerciais (non industriais) teñen 

un CADR de aproximadamente 300m3/h. 

En segundo lugar debemos considerar, igualmente, a cuestión do fluxo de aire mencionada no caso 

anterior. Os purificadores non se poden situar en calquera lugar da aula. A disposición ideal é que 

xere correntes verticais e nas que o aire sen filtrar non pase directamente por outras persoas. Esta 

disposición non é posible nunha aula polo que deberían situarse tras un coidado estudo das correntes 

xeradas para evitar que estas pasen por alumnado no seu camiño aos purificadores o que non é sinxelo 

en aulas nas que non hai grandes espazos baleiros. 

En terceiro lugar débese considerar a cuestión do ruído. Os purificadores con maior CADR tenden a 

ser máis ruidosos polo que obrigan a subir a voz. A maior volume de voz maior cantidade de aerosois 

e maior risco de contaxio. 

Finalmente débese sinalar que hai outras cuestións a ter en conta como que os filtros que realmente 

son capaces de capturar o SARS-CoV-2 son os que presentan máis dificultades para ser cambiados 

(operación que debe facerse con regularidade) polas medidas de seguridade a adoptar neste proceso. 

A solución final pode ser unha combinación de opcións, por exemplo pódese combinar ventilación 

natural e purificación. Para avaliar se unha configuración dada é suficiente pódense utilizar métodos 

baseados en medidas de C02. En calquera caso o uso, sempre extraordinario, de ventilación forzada 

ou de purificación de aire precisa do correspondente estudo técnico especializado pertinente, 

solicitado polo centro educativo a través da Unidade Técnica da Xefatura Territorial correspondente 

da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e autorizado en coordinación coas directrices 

da autoridade sanitaria. 

O uso de máscaras, o mantemento da distancia e as medidas de hixiene seguen sendo necesarias en 

todas as solucións. 

INDICACIÓNS ESPECÍFICAS PARA PREVIR A PROPAGACIÓN DO CORONAVIRUS 
SARS-COV-2 

 Fornecer tanto aire exterior como sexa razoablemente posible. 

 Ventilación  natural é a opción recomendada e só no caso de que non sexa posible optarase 

por implementar unha ventilación forzada e/ou purificación de aire. 

 As portas da clase deberán permanecer abertas, así como as ventás e portas dos corredores 

para facilitar a rrenovación constante de aire nas aulas. 

 Ventilar cando menos 15 minutos ao inicio e ao remate da xornada (de mañá ou de tarde), 5 

minutos entre clase e clase, e durante a totalidade dos recreos. 

 No caso de temperaturas extremas invernais é mellor realizar maior número de ventilacións 

de menor tempo en lugar de ter as ventás parcialmente abertas. Abrir parcialmente as ventás 

non facilita significativamente a rrenovación de aire pero baixa a temperatura e diminúe o 

confort. É méis eficiente abrir todas as ventás durante 2 a 5 minutos cada 15/20 minutos. 

 No caso de dispoñer de sistemas de ventilación forzada centralizada, manter a ventilación 

acesa as 24 horas, os 7 días da semana, con taxas de ventilación reducidas (pero non 

apagadas) cando as persoas están ausentes. 
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 Non usar a recirculación do aire interior. 

 Non se recomenda o uso de ozono e lámpadas UV para a desinfección en aire acondicionado. 

 Non se recomenda a compra de medidores de C02 por parte dos centros educativos que, en 

calquera caso, deben ser manexados por persoal competente. A Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade conta cunha rede sentinela que verifica que a implementación 

destas medidas de ventilación resulta nunha ventilación correcta e axeitada. 

 Se fose necesario utilizar un purificador de aire portátil, como último recurso, este debe ter 

polo menos eficiencia de filtro HEPA e recoméndase situar o dispositivo preto da zona de 

respiración (onde estean os alumnos). Os filtros HEPA deberán ter unha filtración altamente 

eficiente do aire, con capacidade de reter aerosois en porcentaxes superiores ao 99,95%/ 

segundo a norma UNE1822. Todo isto sometido a contar co informe técnico pertinente, 

solicitado polo centro educativo a través da Unidade Técnica da Xefatura Territorial 

correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e autorizado en 

coordinación coas directrices da autoridade sanitaria. 

Conclusións 

 O método de elección para a ventilación das aulas será a ventilación natural de acordo coas 

recomendacións do apartado anterior.  

 No caso de non ser posible a ventilación natural, poderanse utilizar equipos extractores ou 

impulsores individuais cun caudal de aire adecuado de acordo coa valoración dun técnico 

competente. 

 Naqueles casos nos que non sexa posible aplicar os métodos anteriores, e de xeito totalmente 

excepcional, poderán utilizarse os purificadores con filtros HEPA. A súa utilización require 

dun informe técnico especializado (especialmente para realizar o estudo oportuno sobre as 

características das aulas, o volume do aire, a ocupación, etc) solicitado polo centro educativo 

a través da Unidade Técnica da Xefatura Territorial correspondente da Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade e autorizado en coordinación coas directrices da autoridade 

sanitaria. 
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