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1

Denominación do centro, enderezo e teléfonos
CIFP Imaxe e Son de A Coruña
C/ Someso 6. 15008 A Coruña
Teléfono: 981 17 31 81
Correo electrónico: cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal

2

Obxectivos do Plan de adaptación á situación COVID
O obxectivo do presente plan é establecer as medidas preventivas para evitar a aparición de novos
abrochos e eventualmente deter unha posible transmisión comunitaria. Para conseguilo,
adoptaranse medidas que permitan unha labor de vixilancia e monitoraxe continuas, tanto para a
detección precoz de novos casos e dos seus contactos, como para o seguimento deles.
Entre as principais medidas preventivas adoptaranse as seguintes:
- O persoal docente e non docente do centro educativo deberá realizar unha autoenquisa diaria de
síntomas, para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son compatibles cunha
infección por SARS-CoV-2 mediante a realización da enquisa clínico-epidemiolóxica que se
describe no Anexo I deste protocolo e que debe realizarse antes da chegada ao centro. Realizada a
enquisa, e ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada co Anexo I) no persoal non
docente e profesorado, non acudirán ao centro e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e
algún dos 3 membros do equipo COVID (os integrantes do equipo COVID reséñanse no punto 3
deste protocolo). 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.
- O ensino desde o comezo do curso será semi-presencial, de xeito que todos os grupos de alumnos/
as asistirán diariamente a clase pero a metade desde a súa casa telematicamente e a outra metade de
xeito presencial no centro alternando por semanas. A situación permanecerá deste xeito mentras a
situación sanitaria e as esixencias das autoridades en canto da distancia social mínima de 1,5 m.
non cambie. Tamén quedan anuladas durante o curso todas aquelas prácticas que impliquen a
participación simultánea de alumnos/as de diferentes grupos, co fin de poder localizar e aillar con
máis efectividade calquera contaxio ou sospeita de contaxio de COVID-19.
- Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores no caso de alumnado
menor de idade) realizarán unha auto avaliación dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar si
son compatibles cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico-epidemiolóxica
que se describe no Anexo I deste plan e que debe realizarse antes da chegada ao centro.
- No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumno/a non acudirá ao centro
e él ou a súa familia contactará inmediatamente co centro de saúde de referencia do alumno/a. Para
a xustificación da ausencia, non será necesario ningún xustificante médico; abondará co
comprobante dos pais ou titores legais ou a mera declaración escrita no caso de alumnos/as maiores
de idade.
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- Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 nun alumno/a, durante
a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou persoa de referencia
(co consentimento do alumno/a no caso de seren maiores de idade) que deberá presentarse no
centro á maior brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu facultativo
que valorará a solicitude dun test diagnóstico. Se o facultativo non tivera consulta no mesmo día,
acudirá ao PAC (Punto de atención continuada) onde será avaliada a solicitude do test diagnóstico.
Se isto non fora posible, contactarase co equipo sanitario do centro de saúde que teña asignado o
centro educativo (reseñado no punto 4 deste protocolo).
- Se algunha persoa do núcleo familiar ou convivintes co persoal do centro ou o alumnado é
sospeitosa de padecer a COVID-19, o persoal ou o alumnado que convivan con elas non poderán
acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada
comunicará o resultado ao coordinador COVID do centro.
- Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número
máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das anteriores
medidas consideraranse sempre xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a
súa acreditación.
- De forma xeral, manterase unha distancia interpersonal de polo menos 1,2 metros nas interaccións
entre as persoas no centro educativo.

3

Membros do equipo COVID
•

Ignacio Romero Sánchez, director e coordinador COVID

•

Isabel Romero Barciela, xefa do departamento de Relación con Empresas

•

Alfonso Villares Barro, xefe do departamento de Información e Orientación Profesional.

Estas tres persoas conforman o equipo COVID do CIFP Imaxe e Son de A Coruña, e son o persoal
de referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias.
O coordinador COVID exercerá a función coordinadora e a interlocución coa Administración.
A este equipo engádese un suplente (José Francisco Barba Escriba, xefe de estudos) no suposto de
non poder contactar cos tres anteriores.

4

Centro de Saúde de referencia
Centro de Saúde Elviña Mesoiro
R/ Alexander Von Humboldt s/n
15008 A Coruña
Teléfono: 981 24 71 77
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5

Determinación do espazo de illamento COVID e dos
elementos de protección que inclúe.
O espazo de illamento COVID está situado no corredor do ciclo de Animación entre as aulas de 1º
e 2º curso. Está debidamente sinalado e illado do resto de dependencias.
O espazo de illamento COVID non poderá ser usado para ningunha outra función diferente para o
que foi creado. Conta con ventilación (xanela ao exterior) e está equipado cunha mesa, 2 cadeiras,
xel hidroalcohólico, máscaras, panos desbotables e papeleira de pedal.
O espazo COVID está sinalado nos planos do centro como “Almacén”, á beira do “Plató 7” na
zona de Amimación. As dúas portas de acceso a dito espazo, están rotuladas como “ESPAZO
COVID”.
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Número de alumnos por nivel e etapa educativa

ALUMNADO MATRICULADO CIFP IMAXE E SON
RÉXIME ORDINARIO
ICTI
PAE
22
22
20
22

1º
2º

A3DXCI
44
25

RPAE
23
22

SAE
22
25

PRESENCIAL
DISTANCIA

RÉXIME PERSOAS ADULTAS (MODULAR)
A3DXCI
ICTI
PAE
RPAE
25
23
24
21
95

SAE
22
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Cadro de persoal

Apelidos e nome
Barba Escriba, José Francisco
Bellón López, Juan Alberto
Bergantiños Xove, Paula
Bouzas Caamaño, Vicente
Cabado Vilela, Begoña
Caínzos Cebral, Mercedes
Conde Castelo, Candela
Cordero Gómez, Ángel
Cousillas Pérez, Victoria
del Oro Trigo, María Sonia
Fernández Jiménez, César
Hortas López, Henrique
Leis Capelo, Ariadna
López González, Elena
López Gullón, Eva
López Pérez, Ramiro José
Monteagudo Rúa, Ana María
Negreira Rodríguez, Francisco
Oro Claro, Carlos Luis
Osorio Iglesias, Olga
Parada Gandos, Mónica
Pérez Paris, José Antonio
Potente Valcarce, Sandra
Ramos Vieiro, Xabier
Rodríguez Álvarez, María Esther
Rodríguez Cañas, Ángel
Rodríguez Lago, Nuria
Romero Barciela, María Isabel
Romero Sánchez, Ignacio María
Sendón Ogando, Olaia
Sierra Ferreiro, Victoriano
Vales Rodríguez, Juan Manuel
Valiño Rodríguez, Sara de Jesús
Vázquez Santamaría, David
Villares Barro, Alfonso
Cao García, Mª Carmen
Puente Bermúdez, María Isabel
Pico Freire, Alejandra
Corral Calvo, María Rosario
Chisca Abeijón, María Isabel
Muelas López, Camilo

Posto
Xefe de estudos
Dpto. Acreditación e probas
Titora
Titor
Docente
Dpto. Inf. e formación do profesorado
Titora
Dinamizador FP Dual/Titor
Coord. Emprendemento.
Titora
Secretario
Titor
Titora
Titora
Dpto. de Calidade e Innovación.
Docente
Titora
Coord. Lingua galega/Titor
Dpto. Programas internacionais/Titor
Titora
Docente
Vicedirector
Docente
Titor
Titora
Coord. Biblioteca.
Titora
Dpto. Relación con empresas
Director
Titora
Dpto. Imaxe e Son
Dpto. FOL.
Docente
Titor
Dpto. Inf. e orientación profesional.
Limpeza
Limpeza
Conserxe
Conserxe
Administrativo
Técnico de mantenimiento
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Canle de comunicación para dar a coñecer ao equipo
COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para
a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar indidencias e ausencias
A canle de comunicación preferente para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de
sintomatoloxía compatible é o correo electrónico do centro: cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal
(dispoñible tamén desde a páxina web do centro).
Para unha rápida comunicación dalgún caso con sintomatoloxía compatible, poderá empregarse o
teléfono do centro (981173181), pero feita a comunicación telefónica, deberá igualmente enviarse
un correo electrónico ao centro o máis axiña posible co formato e contido seguintes:
Asunto: Sintomatoloxía compatible COVID-19
No corpo do correo anotaranse os seguintes datos:
Nome e apelidos da persoa afectada
Teléfonos de contacto da persoa
Grupo laboral si procede (ex. limpeza, docente, conserxe, etc.)
No caso de alumnos/as, ciclo e grupo ao que pertence
Descrición da sintomatoloxía
Data e hora de comezo da sintomatoloxía
Localización actual da persoa afectada
Confirmación de terse posto en contacto co seu centro de saúde

9

Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do
alumnado
O equipo COVID levará un rexistro de ausencias do persoal e do alumnado. O rexistro farase tendo
en conta as comunicacións recibidas segundo o disposto no punto anterior.
No caso de alumnos/as que non acudan ao centro e ante a falta de información da súa situación, os
titores do grupo correspondente comunicarán a calquera membro do equipo COVID a ausencia
detectada.

Formato de rexistro:
Nome e apelidos
Alumnado/persoal Motivo

Data inicio/fin ausencia Observacións

CIFP Imaxe e Son
R/ Someso 6. 15008 A Coruña.

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el
programa Erasmus +
de la Unión Europea
Páxina 7 de 32

10 Procedemento de comunicación das incidencias ás
autoridades sanitarias e educativas
Desde a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, habilitarase unha canle
informática específica para a comunicación dos posibles casos detectados e para o subministro de
información. A canle que se implante será utilizada polo centro educativo para notificar os casos ou
para a identificación dos contactos próximos, coas debidas garantías de protección de datos. A
información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria.
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o seguinte protocolo de
actuación:
1. O profesor/a ou persoal do centro ao que se lle comuniquen os síntomas, contactará o máis axiña
posible co algún dos membros do equipo COVID-19.
2. A persoa afectada será acompañada polo profesor/a ou persoal do centro o máis axiña posible ao
espazo de aillamento COVID.
3. Proporcionaráselle unha máscara cirúrxica que tamén levarán a persoa ou persoas que
acompañen ao afectado.
4. Unha persoa do equipo COVID-19 quedará ao seu coidado e contactarase coa familia, no caso
de afectar a alumnado menor de idade, ou coa persoa que designe o afectado no caso de alumnado
maior de idade ou persoal do centro.
5. Un membro do equipo COVID-19 (preferentemente o coordinador) chamará ao centro de saúde
de Atención Primaria de referencia do centro ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse
instrucións.
6. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.
7. O traballador que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara
seguindo as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un
profesional sanitario.
8. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus nun centro educativo tanto
sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na
COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia
Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e os
identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se
encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estás terán a
consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu
domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.

CIFP Imaxe e Son
R/ Someso 6. 15008 A Coruña.

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el
programa Erasmus +
de la Unión Europea
Páxina 8 de 32

Croques da situación dos pupitres nas aulas.
Indicación da posición do profesorado.
AULA PRODUCIÓN 1 (12 postos)
Superficie total: 50,2 m2
Distancia entre alumnos/as horizontal: 1,50 m.
Distancia entre filas: 1,70 m.
Alumnos cara ao profesor/a
Distancia ao profesor/a da primera fila: 1,75 m.

PROFESOR/A

Fifi

AULA PRODUCIÓN 2 (12 postos)
Superficie total: 53,05 m2
Distancia entre alumnos/as horizontal: 1,75 m.
Distancia entre filas: 1,50 m.
Alumnos cara ao profesor/a
Distancia ao profesor/a da primera fila: 1,77 m.

ü¥
PROFESOR/A

11

¥

.
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a.

PROFESOR/A

:
÷

AULA REALIZACIÓN 1 (12 postos)
Superficie total: 52,25 m2
Distancia entre alumnos/as horizontal: 1,50 m.
Distancia entre filas: 1,50m.
Alumnos/as cara o profesor/a
Distancia ao profesor/a da primera fila: 1,70 m.

o.o

ü
1

5

4

PROFESOR/A

2

AULA REALIZACIÓN 2 (12 postos)
Superficie total: 51,4 m2
Distancia 1 - 2: 2,70 m.
Distancia 1 - 3: 1,5 m.
Distancia 2 - 4: 1,05 m.
Distancia 4 - 5: 2 m.
Alumnos/as cara o profesor/a

3

1
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AULA SON 1 (11 postos)
Superficie total: 100 m2
Distancia entre alumnos/as horizontal: 1,5 m.
Distancia entre filas: 1,5 m.
Alumnos/as cara o profesor/a
Distancia ao profesor/a da primera fila: 1,7 m.

PROFESOR/A

PROFESOR/A

☐

AULA Son 2 (16 postos)
Superficie total: 117 m2
Distancia entre alumnos/as horizontal:1,2 m.
Distancia entre filas:1,5 m.
Alumnos/as cara o profesor/a
Distancia ao profesor/a da primera fila: máis de 2 m.

OHIO
CIFP Imaxe e Son
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PROFESOR/A

Diie!
2

3

1

AULA ANIMACIÓN 1 (12 postos)
Superficie total: 48,64 m2
Distancia 1 - 2: 3 m.
Distancia 2-3: 1,7 m.
Distancia 4-5: 1,5 m.
Distancia 2-4: 1,3 m.
Alumnos/as enfrontados entre sí

4

5

PROFESOR/A

O
AULA ANIMACIÓN 2 (12 postos)
Superficie total: 95 m2
Distancia entre alumnos/as horizontal: 2,6 m.
Distancia entre alumnos/as adiante-atrás: 2,1 m.
Alumnos/as cara o profesor/a
Distancia ao profesor/a da primera fila: 3,2 m.
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PROFESOR/A

i¥¥

AULA ICTI 1 (16 postos)

Superficie total: 72,15 m2
Distancia entre alumnos/as horizontal: 1 m.
Distancia entre filas: 1 m.
Alumnos/as cara o profesor/a
Distancia ao profesor/a da primera fila: 1,90 m.

PROFESOR/A

AULA ICTI 2 (12 postos)
Superficie total: 59 m2
Distancia entre alumnos/as horizontal: 160 cm.
Distancia entre filas: 1,50 m.
Alumnos/as cara o profesor/a
Distancia ao profesor/a da primera fila: 1,70 m.
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12 Identificación de espazos ou salas para asignar a
grupos
AULAS:
GRUPO
1º Animacións 3D
2º Animacións 3D e Animacións modular
1º Realización
2º Realización e Realización modular
1º Iluminación
2º Iluminación e Iluminación modular
1º Produción
2º Produción e Produción modular
1º Son
2º Son e Son modular

SITUACIÓN
Pavillón Animacións 3D (Aula 1º)
Pavillón Animacións 3D (Aula 2º)
Corredor Realización (Aula 1º)
Corredor Realización (Aula 2º)
Pavillón ICTI(Aula 1º)
Pavillón ICTI (Aula 2º)
Corredor Produción (Aula 1º)
Corredor Produción (Aula 2º)
Pavillón de Son (Aula 1º)
Pavillón de Son (Aula 2º)

SUPERFICIE
48,64 m2
95 m2
52,25 m2
51,4 m2
72,25 m2
59 m2
50,2 m2
53,05 m2
100 m2
117 m2

TALLERES E ESPACIOS COMÚNS
NOME
Teatro
Museo audiovisual
Almacén Iluminación
Sala de profesores zona ICTI
Sala de espera zona ICTI
Plató fotografía 2
Plató fotografía 3
Sala de acabado fotográfico
Sala departamentos
Biblioteca e almacén biblioteca
Sala de reunións zona Produción
Control de realización
Sala Avid + sala máquinas
Plató vídeo/TV
Almacén de plató
Sala anecoica
Taller electroacústica
Despacho titoría Son
Aula grande “Aula K”
Laboratorio grande “Aula K”
Laboratorio pequeno “Aula K”
Despacho FP Dual

USO
Compartido todo o alumnado
Zona de paso
Alumnado de ICTI e Realización
Profesorado
Zona de paso
Compartido todo o alumnado
Compartido todo o alumnado
Alumnado de ICTI
Xefes de departamento e coordinadores
Compartido todo o alumnado
Ocasional. Todo o persoal do centro.
Alumnado de Realización
Alumnado de Realización e Son
Compartido todo o alumnado
Uso ocasional alumnado ICTI e Realización
Alumnos de Son
Alumnos de Son
Profesorado de Son
Alumnado ocasional
Alumnado ocasional
Alumnado ocasional
Coordinador + alumnado Dual

CIFP Imaxe e Son
R/ Someso 6. 15008 A Coruña.

SUPERFICIE
390 m2
136 m2
41 m2
22,8 m2
22,8 m2
44,85 m2
33,45 m2
22,8 m2
30,5 m2
47,6 m2
14,5 m2
27,2 m2
27,2 m2
174,46 m2
14,3 m2
4,15 m2
36 m2
10,24 m2
34,5 m2
15,5 m2
4,72 m2
18 m2

Fondo Social Europeo
Cofinanciado por el
programa Erasmus +
de la Unión Europea
Páxina 14 de 32

13 Determinación das medidas para o uso de espazos
comúns, departamento de orientación ou aulas
especiais do centro. Modelo de cuestionario de
avaliación de medidas.
Como norma xeral, todos os espazos do centro, utilizaranse á metade do seu aforo habitual (1/3 no
caso dos aseos).
Nas entrevistas mantidas en despachos tales como o dos membros do equipo directivo,
departamento de orientación e de calidade, sala de profesores, sala de departamentos e titorías,
gardarase unha distancia interpersoal mínima de 1,5 m. O uso da máscara será obrigado.
Tanto nas aulas como nos despachos e departamentos, haberá dispensadores de xel hidroalcohólico
e papeleiras de pedal.
Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas das aulas, realizando a limpeza e desinfección
establecidas nas medidas deste protocolo.
Cando un profesional presta asistencia no mesmo espazo con diferentes alumnos/as de xeito
consecutivo (orientador, profesor especialista ou calquera outro) desinfectaranse as superficies
usadas e ventilarase a sala polo menos 5 minutos logo de cada sesión.
Primaranse as entrevistas e titorías telefónicas ou por vídeo conferencia sempre que sexa posible.

MODELO DE CUESTIONARIO DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS
SÍ

NON

Realizouse a autoenquisa diaria de sintomatoloxía?
Gardouse a distancia interpersoal mínima de 1,2 m.?
Usouse en todo momento a máscara?
Hai xel hidroalcohólico nos despachos e departamentos?
Hai papeleira de pedal nos despachos e departamentos?
O posto de traballo está ordeado?
Realizouse unha correcta limpeza do lugar despois do seu uso?
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14 Determinación dos xeitos de realizar titorías coas
familias
No CIFP Imaxe e Son de A Coruña, só se imparten ciclos formativos de grao superior, o que fai que
a maior parte do alumnado sexa maior de idade, polo que non adoitan ser precisas as titorías coas
familias.
Naqueles casos nos que familias de alumnado menor de idade soliciten realizar unha titoría con
algún membro do profesorado ou co Departamento de Información e Orientación Profesional,
primarase a titoría telefónica ou por vídeo conferencia. Nos casos nos que se precise unha titoría
presencial, terase que solicitar cita previa para a realización da mesma no correo electrónico do
centro, accesible desde a páxina web do centro (cifp.imaxe.son@edu.xunta.gal). Unha vez
concedida, as normas de prevención a ter en conta tanto polas familias como polo persoal do
centro, serán as descritas no punto anterior.

15 Canles de información ás familias e persoas alleas ao
centro
As canles preferentes de información ás familias e persoas alleas ao centro, serán o correo
electrónico e o teléfono do centro (accesibles desde a web do centro e descritas ao inicio deste
protocolo).
En todo caso, e dependendo da situación particular, poderán establecerse outros canles secundarios
de información pactados co persoal do centro, sempre co coñecemento da dirección deste e
cumplindo todas as normas de prevención descritas no punto 13 deste protocolo.

16 Uso da máscara no centro
- O uso da máscara é obrigado en todo momento tanto para o alumnado, o profesorado e o persoal
do centro.
- Para a ordenación dos espazos escolares nas aulas tomarase en consideración o centro da cadeira
onde se sitúe ao alumnado e gardarase un mínimo de 1,5 m. de distancia respecto dos centros das
restantes cadeiras que a rodeen. Todos os pupitres ou mesas colocaranse en liñas mirando cara á
dirección do posto do/a profesor/a nos casos en que non sexa posible manter doutro xeito a
separación de 1.5 m.
- Sempre que sexa posible, utilizaranse aulas alternativas de especialidade que teñan maior
dimensión (estudios, platós, talleres...).
- O uso da máscara é obrigatorio na circulación por espazos comúns, nas entradas e saídas do
centro, nas aulas e en calquera espacio no interior do centro.
- O profesorado tamén utilizará a máscara continuamente non só pola súa función de protección
senón tamén polo seu carácter exemplificante.
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- O uso da máscara é obrigado para entrar ao centro, polo que o persoal e o alumnado debe vir coa
máscara de casa. No centro haberá unha reserva de máscaras para casos especiais tales como
deterioro da máscara ou calquera outra circunstancia que aconteza en relación co seu uso.

17 Información e distribución do Plan entre a comunidade
educativa
O presente “Plan de Adaptación á situación COVID-19 no curso 2022/22” darase a coñecer a toda
a comunidade educativa a través das seguintes medidas:
- O Plan será publicado na páxina web do centro (coa excepción dos datos persoais de profesorado
e PAS).
- O Plan será enviado por correo electrónico a todo o profesorado e PAS.
- Os/as titores/as de cada grupo distribuirán o presente Plan (coa excepción dos datos persoais de
profesorado e PAS) entre o alumnado ao seu cargo.
- O Plan será enviado por correo electrónico ás familias de alumnado menor de idade.
- O Plan será enviado xunto co resto da documentación de principio de curso á inspección
educativa.

18 Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e
mobiliario a limpar de xeito frecuente
A limpeza do centro levarase a cabo todos os días de luns a venres cumprindo as seguintes
instrucións:
- A limpeza diaria reforzarase naqueles espazos que o precisen en función da intensidade de uso,
como no caso dos aseos onde será de polo menos 2 veces ao día. Nos aseos existirá material de
desinfección para ser utilizado polos usuarios voluntariamente.
- Terase especial atención nas zonas de uso común e nas superficies de contacto máis frecuentes
como pomos das portas, mesas, mobles, pasamáns, chans, teléfonos, perchas e outros elementos de
similares características así como de billas, elementos das cisternas e outros dos aseos.
- As medidas de limpeza estenderanse tamén a zonas privadas dos traballadores, tales como áreas
de descanso, vestiarios ou taquillas.
- Do mesmo xeito, realizarase unha limpeza e desinfección dos postos de traballo compartidos en
cada cambio de quenda e ao finalizar a xornada.
- Cada usuario ao terminar de utilizar un ordenador de uso compartido, limpará a superficie do
teclado, do rato e da pantalla con xel desinfectante ou panos xabonosos de limpeza.
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- Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse
de xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.
- Ao finalizar cada xornada, as papeleiras quedarán limpas e cos materiais recollidos, con fin de
evitar calquera contacto accidental.
- Os panos desbotables que o persoal e o alumnado empregue para o secado de mans serán
refugados en papeleiras con bolsa ou contenedores protexidos con tapa e accionados por pedal.
- Todo o material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe depositarse na fracción
resto.
- No caso de que un alumno/a ou unha persoa traballadora presente síntomas mentres se atope no
centro educativo, será preciso illar o contedor onde se depositen os panos ou outros produtos
usados por eles. Esta bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, con
peche, para o seu depósito na fracción “resto”. Realizarase a debida limpeza do espazo no que se
levou a cabo o illamento preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou
síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo.
- Queda terminantemente prohibido comer ou beber nas aulas e espacios comúns do centro agás no
momento do recreo no museo Pepe Sánchez e no hall da sala de profesores. Só está permitido ter
unha botella de auga dentro das aulas. Os/as titores informarán desta prohibición aos seus grupos
de alumnos/as e todo o profesorado do centro velará durante o desenvolvemento do curso para que
se cumpla esta norma.
- Dada a importancia da hixiene e a desinfección de todos os espacios do centro, o profesorado
lembrará ao alumnado todas as veces que sexa necesario sobre do uso responsable de espacios
comúns, especialmente dos aseos onde sempre se respectará o aforo máximo de 1/3 e se usarán de
modo responsable procurando ensuciar o menos posible.

19 Distribución horaria do persoal de limpeza e da
alternancia semanal ou mensual de tarefas
Limpadora 1: de 13:30 a 21:00 de luns a venres
Limpadora 2: de 14:30 a 22:00 de luns a venres
Este horario modificarase durante o desenvolvemento do curso si se detecta que a limpeza e
desinfección do centro precisa reforzarse nalgún tramo horario.

20 Material e proteccións para a realización das tarefas de
limpeza
O uso da máscara e das luvas é obrigatorio para o persoal de limpeza en todo o momento durante o
desempeño do seu traballo.
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Así mesmo, terán a súa disposición lixivia para realizar dilucións 1:50 (1 parte de lixivia e 49 de
auga) recén preparadas para a desinfección dos espacios do centro. Tamén poderán utilizar calquera
dos desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade.
No uso destes produtos sempre se respectarán as indicacións da etiquetaxe.
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección usados desbotaranse de
xeito seguro, procedéndose posteriormente ao lavado de mans.

21 Cadro de control de limpeza dos aseos
A limpeza dos aseos farase como mínimo 2 veces ao día.
Todos os aseos limparanse á última hora de cada quenda de xeito que estean limpos e desinfectados
a primeira hora da seguinte quenda.
O horario de comezo da limpeza dos aseos queda como segue:
- Quenda de mañá: ás 13:30 horas
- Quenda de tarde: ás 21:30 horas
Tamén se reforzará a limpeza dos aseos, no caso de ser necesario, entre as 16:30 e as 18:00 horas.
Deste xeito os aseos estarán limpos e desinfectados ao comezo de cada xornada.
Cadro de control de limpeza dos aseos:
DATA

HORA

DESINFECTADO

22 Modelo de checklist para anotar as ventilacións das
aulas
- Deben de realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos
15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre que sexa
posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias.
- Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o
maior tempo posible.
- Débese aumentar a subministración de aire fresco e non se debe usar a función de recirculación
do aire interior.
Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas:
AULA

PROFESOR/A RESPONSABLE

HORA VENTILACIÓN DURACIÓN
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23 Determinación dos espazos para a xestión de residuos
Todas as aulas do centro e todos os aseos estarán provistos de papeleiras con bolsas e accionadas
por pedal.
Asi mesmo, en función da frecuencia de uso de talleres e espacios comúns e dependendo das
diferentes actividades que se programen durante o curso, habilitaranse tamén nestes espacios
papeleiras con bolsas e accionadas por pedal.

24 Rexistro e inventario do material do que dispón o
centro
Neste momento o centro dispón das seguintes provisións de mascarillas:
- 160 unidades do tipo KN95. En caixas con pegatina de inventario:

- 1500 unidades do tipo cirúrxica/hixiénica. Caixas e bolsas con pegatinas de inventario:

Ademáis, existe unha folla de rexistro para consignar os datos relativos á entrega de cada unha destas
caixas ou bolsas de mascarillas. Os campos a cubrir serían:
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25 Determinación do sistema de compras do material de
protección
En caso de que se detecte a necesidade de compra de material de protección (por exemplo, cando o
número de mascarillas sexa inferior ó 20%) contactarase inmediatamente cos proveedores
correspondentes (preferentemente cos da “Listaxe de proveedores homologados”).

No caso de conseguir varias ofertas, optarase polas que garantan a entrega no prazo requirido. De
entre estas, a igualdade de producto, optarase pola máis económica.

26 Procedemento de distribución e entrega de material e
da súa reposición
Posto que se presupón que todos saímos dos nosos domicilios provistos de mascarillas, as do centro
reservaranse para os casos en que sexa preciso substituílas por atoparse en mal estado (por
exemplo, en caso de rotura). A tal efecto, poderán solicitarse en conserxería.
Mención aparte merecen o persoal de limpeza e a sala Covid. Polas súas características específicas
contarán coa súa propia dotación de mascarillas.
En calquera caso, a entrega de cada caixa ou bolsa de mascarillas quedará rexistrada no formulario
reseñado no punto 24.

27 Xestión dos abrochos
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.
Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o seguinte protocolo de
actuación:
1. A persoa con sintomatoloxía levarase o máis axiña posible ao Espazo COVID (ver punto 5 deste
protocolo) asegurándose de que leva unha máscara cirúrxica.
2. A máscara cirúrxica é obrigatoria tanto para a persoa que iniciou síntomas como para a persoa
que quede ao seu coidado.
3. No caso dun alumno menor de idade contactarase coa súa familia.
4. No caso de alumnos maiores de idade o de persoal do centro, avisarase á persoa de referencia
que facilitaran.
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5. No caso de síntomas leves chamarase ao centro de saúde de referencia ou ao teléfono de
referencia do SERGAS (900 400 116).
6. No caso de síntomas graves tales como dificultade respiratoria, contactarase co 061.
7. No caso dun traballador que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido
por máscara, e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa
valorada por un profesional sanitario.
8. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no centro tanto sexa do
alumnado, profesorado ou persoal do centro, o coordinador COVID contactará coa Xefatura
Territorial de Sanidade no teléfono 981155861. Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen
investigará os contactos que existan dentro do centro e os indentificará, enviando a listaxe de
contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva
das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun
caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a
xefatura de sanidade.
9. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid-19 seguiranse as recomendacións da Xefatura
Territorial de Sandidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte do centro
(aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do
número de contactos identificados en cada abrocho.

28 Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade
De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os traballadores
vulnerables para COVID-19 (as persoas con enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión,
enfermidade pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en
fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, obesidade mórbida ( IMC>40),
embarazo e maiores de 60 anos) 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 servicio
sanitario do Servicio 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 servicios de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2.
As funcións do Servizo Sanitario de Prevención de Riscos Laborais serán asumidas polo persoal
sanitario da inspección médica da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
nas xefaturas territoriais.
De conformidade co Criterio Operativo nº 102 /2020 do Ministerio de Traballo e Economía Social,
o escenario de risco cualificase como de baixa probabilidade de exposición. No mesmo senso a
actividade educativa non constitúe un risco de empresa con actividades, que pola súa natureza,
constitúan un risco laboral de exposicións ao SARS-CoV-2, senón que a súa presenza nos centros
educativos constitúe unha situación excepcional, derivada da infección das persoas traballadoras
por vías distintas da profesional.
Para cualificar unha persoa como especialmente sensible para COVID-19, debe aplicarse o
establecido no Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte
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á exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade tendo en conta que con
carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1. Isto volve a
confirmarse no punto 4.1.a das Medidas de Prevención, Hixiene e Promoción da Saúde fronte a
COVID-19 para centros educativos no curso 2020- 2021, do Ministerio de Sanidade e do
Ministerio de Educación e Formación Profesional de data 22.06.2020, que taxativamente
manifesta:
"En general, tal y como establece el Procedimiento citado, en función de la naturaleza de las
actividades docentes en los centros educativos, así como de la incidencia y prevalencia de COVID19 descrita hasta el momento en la población infantil, el riesgo del personal docente debe ser
considerado como similar al riesgo comunitario y clasificarse, por lo tanto, como nivel de riesgo 1
(NR1)”. En consecuencia o persoal docente e non docente deberá permanecer no seu posto de
traballo ata que se determine, se é o caso, que se trata de persoal especialmente sensible e que non
poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas neste protocolo ou
ata que se atope, se fose o caso, nunha situación de incapacidade temporal.
Se a pesar desta circunstancia algún empregado público considera necesaria a avaliación da súa
saúde en relación a COVID-19, actuarase como a continuación se indica. Esa avaliación é a única
actividade técnica que poderá servir de base para tomar as decisións preventivas adaptadas a cada
caso.
No anexo II do protocolo recóllense os distintos escenarios que se poden dar co persoal incluído
como grupo vulnerable e indícanse, de ser o caso, as adaptacións de tarefas que a Consellería
deberá realizar para que poida seguir desempeñando o seu posto de traballo. Tal e como se recolle
no anexo II, o simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías indicadas non
determina a súa consideración de traballador como especialmente sensible, polo tanto, para
determinar a especial sensibilidade deberán concorrer as circunstancias indicadas en ditos anexos e
proceder tendo en consideración que a situación de partida é a de nivel de risco NR1.
De acordo co que antecede, cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable dos
sinalados anteriormente, deberanse seguir os seguintes pasos:
- A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de saúde, deberá dirixir a súa
solicitude á dirección do centro educativo onde presta os seus servizos, na que exprese que
concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo vulnerable e susceptible de ser
considerado persoal sensible (anexo III deste protocolo).
- A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe no que se indiquen as
tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas de
protección existentes. Porase a disposición das direccións un modelo de informe simplificado no
Portal da dirección (anexo IV).
- A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan solicitudes unha relación das
peticións de valoración da sensibilidade do traballador e do posto, xunto cos informes emitidos, á
Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería de Educación do ámbito
provincial onde radique o dito centro de traballo.
- A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará mediante correo
electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da súa situación que resulte procedente
para resolver a adaptación do posto de traballo ou a declaración de persoal como sensible. Coa
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análise da devandita documentación e da relativa aos posibles riscos existentes no centro de
traballo da persoa solicitante, o facultativo emitirá informe.
- A Inspección Médica Educativa poderá solicitar, se fose preciso, un informe preventivo adicional
de carácter complementario ao Servizo de Prevención de Riscos laborais da Consellería de
Educación, quen, a súa vez, o recadará do servizo sanitario preventivo contratado. A actuación do
servizo sanitario non suporá a necesidade de desprazamento nin do/da traballador/a nin do
facultativo e realizarase a través da análise da documentación que aquel lle achegue. Resulta
obrigatorio para o/a traballador/a achegar toda a documentación requirida polo servizo sanitario
nun prazo máximo de 3 días hábiles ; no caso contrario, entenderase que desiste da súa petición. O
acceso á información médica de carácter persoal limitarase ao persoal médico e ás autoridades
sanitarias que leven a cabo a vixilancia da saúde dos traballadores.
- Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a obriga de acudir
presencialmente ao centro.
- No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer algunha das
seguintes medidas:
a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que haberá que seguir
mantendo as medidas de prevención establecidas no presente protocolo e que polo tanto pode
realizar a súa actividade presencialmente de conformidade co previsto no anexo II.
b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na saúde da persoa
traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no que se lle indiquen ao responsable da
dirección do centro as medidas de prevención, adaptación e protección que se deban adoptar. Estas
medidas poderán consistir na adaptación do posto de traballo, dotación dunha protección adecuada
que evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas de risco, tendo en conta as pautas
incluídas no anexo II.
c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as medidas do punto
anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a imposibilidade de adaptación do posto de
traballo e a imposibilidade de aplicar unha protección adecuada que evite o contaxio ou
recolocación a outras funcións exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao/a traballador/a como
especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da incapacidade laboral. Para
efectos do estudo das circunstancias concorrentes para a declaración dun/ha traballador/a como
especialmente sensible, realizarase o estudo das patoloxías do traballador en relación co seu posto
de traballo, avaliando especificamente o risco que supoñen as súas funcións en relación coas súas
doenzas. Cómpre destacar que se as circunstancias do posto de traballo non variaron respecto á
situación previa da pandemia do coronavirus, non existe no/a traballador/a maior sensibilidade que
a que existía con anterioridade.

29 Determinación das entradas e saídas e uso de
elevadores
A entrada e saída ao centro realizarase preferentemente tal como se indica a continuación. Estas
normas seguiranse na entrada e saída a primeira e última hora das quendas de mañá e tarde e en
calquera momento no que se poida prever unha aglomeración de alumnado/persoal.
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1. Porta 1 (entrada principal): profesorado e alumnado do ciclo de Iluminación así como PAS.
2. Porta 2 (porta lateral pavillón de Iluminación): profesorado e alumnado do ciclo de Produción.
3. Porta 3 (porta acceso ao museo): profesorado e alumnado do ciclo de Animación.
4. Porta 4 (porta pavillón de Son): profesorado e alumnado do ciclo de Son.
5. Porta 5 (pavillón de realización/cabinas montaxe): profesorado e alumnado do ciclo de
Realización.
6. Porta 6 (Plató cine/vídeo): alumnado do centro en xeral no caso de clases prácticas e ordeados
polo profesorado.
7. Porta 7 (aparcamento): alumnado dos ciclos de Realización e profesorado.
A circulación de persoal e alumnado polos corredores farase sempre achegándose ao lado dereito e
respectando sempre a distancia de seguridade.
O uso do elevador do pavillón de Son queda limitado ás persoas que o precisen por motivos de
mobilidade. No elevador usarase máscara en todo momento.
O acceso á cafetería do centro farase sempre pola porta exterior do recinto. Queda terminantemente
prohibido o acceso á cafetería a través do CIFP Someso.
Así mesmo, o alumnado do CIFP Imaxe e Son non debe acceder por ningún motivo ao CIFP
Someso (nin viceversa).
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30 Previsión sobre a colocación de cartelería e sinaléctica
O centro disporá de cartelería informativa nas entradas , corredores, escaleiras e zonas de recreo
advertindo sobre o respecto da distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas de
hixiene social e individual. Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene individual.
Tamén estarán sinalizadas as portas de entrada e saída ao centro especificando o persoal de uso
preferente de cada entrada.

31 Asignación do profesorado encargado da vixilancia
Vixiaranse especialmente as entradas e saídas de alumnado a primeira e última hora de cada
quenda. O profesorado a cargo da vixilancia neses momentos, será o que teña asignado horario de
clase a esas horas.
No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado . Todo o profesorado e PAS do centro
involucraranse nesta tarefa especialmente no comezo de curso procurando promover hábitos de
prevención e protección contra o COVID-19 no alumnado.
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32 Normas de uso da biblioteca
A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo. O alumnado debe hixienizar as mans antes e
despois da estancia na sala.
O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser
utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles.
Ao rematar, os usuarios da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá
permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 24 horas antes de volver aos andeis.

33 Medidas especiais para os recreos
Nos tempos de recreo, así como nas entradas e saídas do centro gardarase a distancia de seguridade
de 1,5 metros co resto de persoal e alumnado.
Durante os recreos é obrigatorio o uso da máscara en todo momento.
Deben evitarse aglomeracións de alumnado nos diferentes espazos durante os recreos; todo o
persoal do centro (profesorado e PAS) colaborará nos avisos ao alumnado si se detectan
incumplimientos da norma tales como alumnado sin máscara, non respectar a distancia de
seguridade ou formar grupos numerosos de persoas.
Cando as condicións metereolóxicas o permitan, recoméndase a estancia no exterior do edificio,
tanto na zona de comunicación entre o museo e o pavillón de Son, como na entrada principal do
centro e o exterior do recinto.
O profesorado que imparta a clase inmediatamente anterior aos recreos, encargarase de abrir as
xanelas para permitir a ventilación antes da seguinte clase.
O retorno ás aulas despois do recreo, farase de forma escalonada utilizando as portas asignadas a
cada grupo, evitando aglomeracións e respectando a distancia de seguridade. O profesorado
responsable da clase inmediatamente posterior ao recreo, chegará 5 minutos antes do comezo da
clase para vixiar que a entrada á aula se faga de xeito ordeado. Este profesorado será tamén
responsable de organizar a saída ordenada das aulas.

34 Medidas específicas para uso de laboratorios e talleres
Ao inicio da actividade o alumnado será informado sobre as medidas e recomendacións a seguir e,
no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.
Estableceranse as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida
desenvolver as actividades.
Os equipos de protección individual que non formen parte do equipamento propio do alumnado
deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso.
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O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica
supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o
seu uso polo seguinte grupo. O profesorado responsable do grupo asegurarase de que se hixienizan
ao remate de cada actividade.

35 Normas específicas para alumnado de NEE
Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras
dentro e fóra da aula cando non se cumpra coa distancia mínima de seguridade.
O orientador do centro valorará o emprego de pantallas ou viseiras no caso de que o alumnado de
NEE non poida facer uso das máscaras e a súa atención requira respectar a distancia de seguridade.
No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas
entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos
momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar
ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao
desenvolvemento da súa autonomía.
O alumnado de NEE usará preferentemente o aseo situado no museo do centro, no cal se
intensificará a limpeza e a desinfección.
O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de
protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención.
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a este alumnado que
ten escolarizado, aos diferentes sistemas de comunicación utilizados co alumnado con necesidades
educativas especiais.

36 Previsións específicas para o profesorado
O profesorado manterá unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de protección
individual, orde de espazos, hixienización de espazos e material e cumprimento da normativa
relativa a non comer ou beber nas aulas; tamén, de acordo coas capacidades do grupo,
aproveitarase calquera contido para inculcar no alumnado a concienciación sobre o carácter social
da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.
O profesorado dispón dunha dotación de material de hixiene composto por panos desbotables,
solución desinfectante e xel hidroalcohólico para o seu uso individual, que usará en cada cambio de
aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual
que teña utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será subministrado
polo centro. O profesorado avisará ao secretario do centro cando detecte que falta calquera material
de desinfección nas aulas.
En cada cambio de grupo o profesorado responsabilizarase da hixiene das súas mans e do material
de uso docente, do cumprimento das medidas de ventilación e de lembrar as medidas hixiénicas e
de seguridade ao alumnado.
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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. A tal efecto, as aulas de uso
preferente para reunións de gran grupo de profesorado serán as tres aulas máis grandes do centro:
- Aula de 2º de Son (117 m2)
- Aula de 2º de Animacións 3D (95 m2)
- Aula de 1º de Son (100 m2)
No caso de reunións máis numerosas con motivo de actividades especiais (conferencias, charlas de
persoal alleo á escola...) usarase preferentemente o teatro do centro (390 m2).
O aforo máximo de salas de profesores e departamentos será do 50% da súa capacidade habitual e
sempre respectando a distancia de seguridade de 1,5 metros; despois de cada uso é obrigatorio
hixienizar o lugar que se ocupe antes da chegada da próxima persoa que ocupe a sala, e dos
elementos de uso común como teclados ou pantallas.
Na realización de reunións de titorías utilizarase, sempre que sexa posible, o recurso á reunión non
presencial mediante vídeo chamada ou teléfono. Para as reunións que teñan que ser presenciais,
respectaranse as medidas relativas ao aforo das salas e despachos así como as relativas a manter a
distancia de seguridade.
O primeiro claustro do curso 2021/22, celebrarase presencialmente a principios do mes de
setembro co obxecto de organizar o primeiro mes de curso e de transmitir todas as medidas
relativas a este protocolo así como o Plan de Continxencia. O uso da máscara será obrigado.
A partir de entón, e tamén dependendo da situación sanitaria, as reunións dos órganos colexiados
celebraranse preferentemente a distancia. Garantirase a identidade dos membros que participen, o
contido das súas manifestacións e o sentido do seu voto. A estes efectos considérase validamente
emitido o voto formalizado na propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo
electrónico.
Agás nos casos nos que resulte imposible pola necesidade de cumprir prazos perentorios, as
convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos,
facendo constar na mesma a orde do día, a documentación da mesma e un documento no que se
poida formalizar para cada un dos puntos por separado o senso das votacións.

37 Medidas de carácter formativo e pedagóxico
EDUCACIÓN EN SAÚDE
O equipo COVID asegurarase de que a información sobre os protocolos de actuación e as medidas
de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas nos centros educativos chegan e son
comprendidas por toda a comunidade educativa.
- Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre as medidas
de prevención e hixiene aos traballadores do centro educativo, que á súa vez facilitarán a
comunicación ao resto da comunidade educativa.
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- No caso de alumnado menor de idade, enviarase a información ás familias, mantendo
unha canle dispoñible para a solución de dúbidas que poidan xurdir.
- Potenciarase o uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o cumprimento e
comprensión das medidas de prevención e hixiene. Coidarase que esta información sexa
actualizada no caso de que cambien as indicacións das autoridades sanitarias.
Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde que inclúan as medidas de
prevención, hixiene e promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes
activos na mellora da saúde da comunidade educativa. Así mesmo, estas actividades débense
incluír de maneira transversal nos programas e actividades de educación e promoción da saúde que
xa viñan desenvolvéndose no centro educativo, de maneira que se poida traballar a saúde de forma
integral.
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de profesionais no centro
ou mediante fórmulas de teleformación, a información suficiente para os centros educativos sobre
as medidas xerais de prevención e protección. Dentro da oferta formativa do Plan de formación do
profesorado para o curso 2020/2021 incluiranse cursos impartidos por profesionais sanitarios.
AULAS VIRTUAIS E ENSINO A DISTANCIA
A aula virtual proporcionada pola Consellería de Educación, Universidade e FP para o CIFP Imaxe
e Son, estará accesible na páxina web do centro a través do enderezo
http://www.edu.xunta.gal/centros/cifpimaxeson/aulavirtual/.
Un equipo formado polo vicedirector do centro, os xefes de familia profesional e o coordinador
TIC, encargarase da posta en funcionamento e o mantemento da aula virtual. Durante o mes de
setembro, antes da asistencia dos alumnos ás aulas, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais,
así como os usuarios para o alumado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas para
informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos alumnos a inscribirse nos
cursos, e da formación dispoñible. Porase a disposición do profesorado uns videotitoriais para a
realización das tarefas de primeira posta en funcionamento da aula virtual.
Durante os primeiros días de clase, en setembro, os titores de cada un dos grupos, facilitarán ao
alumnado a inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos que
forman parte.
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.
A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesores e alumnos) terán que estar plenamente
operativos e funcionando ao finalizar o mes de setembro. É recomendable que os alumnos estean
familiarizados coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. Crearase
tamén un usuario na aula virtual para o inspector do centro con permiso de acceso a todos os cursos
virtuais e facilitaráselle a dito inspector o seu usuario e clave.
No mes de setembro, os titores identificarán ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de
conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a
distancia, e o notificarán ao equipo directivo. O equipo directivo realizará unha listaxe deste
alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia.
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Os asesores Abalar de zona e do CAU prestarán especial atención para a atención dos problemas
tecnolóxicos que poidan xurdir. Para fornecer de contidos á aula virtual o profesorado poderá usar
os dispoñibles no espazo Abalar, os que figuran na web do Ministerio, ou calquera outro
dispoñible.
Entre estes recursos inclúese a oferta dunha actividade de formación de 15 horas que permita
iniciarse e afondar no aproveitamento didáctico das aulas virtuais e outras ferramentas
institucionais. Estes cursos desenvolveranse na propia aula virtual de cada centro e incluirá
contidos axustados ás características e necesidades dos diferentes contextos.
En consecuencia, ofertarase para todo o profesorado:
- Un curso de Introdución ao ensino mixto que estará dispoñible en formato aberto en
Platega.
- Un curso titorizado de ensino mixto con contidos específicos para o profesorado de
educación infantil, primaria, secundaria, FP, ensinanzas de réxime especial , adultos e educación
especial.
- Unha formación en centros prioritaria centrada nas seguintes liñas: integración didáctica
das TIC e deseño e desenvolvemento curricular no marco dun modelo competencial.
NORMAS ESPECÍFICAS
PROGRAMACIÓNS

RELATIVAS

A

METODOLOXÍAS

NA

AULA

E

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a
distancia.
Incluirase na programación o modo de proveer o dereito á educación ao alumnado que non poida
seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado adoptará para
asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

Asdo. O equipo COVID do CIFP Imaxe e Son

Ignacio Romero Sánchez

Isabel Romero Barciela

Alfonso Villares Barro

A Coruña a 9 de setembro de 2021
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38 ANEXO I. ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO
COVID-19.
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