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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

 

1. Denominación do centro, enderezo e teléfonos 

CPR AFUNDACIÓN A CORUÑA 
Rúa Ribadavia, 4 – 15007 A Coruña 

881 963 018 
 

2. Membros do equipo COVID 

 

Cargo Nome Móbil Tarefa 

Directora: Cristina Sánchez 

Domínguez 
646654196 

Coordinadora 

COVID 

Xefa de 

Estudos: 

Mª Dolores Mallo Rey 

617416287 

Substituta 

coordinadora 

Covid 

Profesores: María de los Ángeles 

Cadenas Sánchez 
626221395 

Profesora 

Noemí García Lamela 630579027 Profesora 

 

Á persoa directora, ou persoa na que delegue ou a substitúa, correspóndelle 

a función de coordinadora Covid e a interlocución coa administración.  

 

Ademais, establecerase unha canle de comunicación cos membros da 

comunidade educativa, en particular coa periodicidade que estableza a 

dirección, para informar o consello escolar do centro sobre as medidas 

adoptadas e, de ser o caso, da evolución dos diferentes escenarios. 

 

3. Centro de saúde de referencia 

 

O centro educativo ten como centro de saúde de atención primaria de 
referencia onde se pode poñer en contacto coa persoa responsable do equipo 
Covid do centro educativo para resolver calquera dúbida ou incidencia no 

centro relacionado coa COVID. 
 

Centro de Saúde: Federico Tapia  
Persoa de contacto: Dolores Granero Lagares 
Teléfono: 981241023 
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4. Determinación do espazo de illamento COVID  

Como espazo de illamento habilitamos unha sala situada na planta baixa do 

edificio, que conta cos seguintes elementos de protección: 

- ventá para una correcta ventilación  

- solución hidro alcohólica 

- papeleira de pedal 

- panos desbotables 

- luvas 

- máscaras cirúrxicas 

5. Número de alumnos por etapa educativa e ciclo 

 

Etapa Departamento Ciclo Número 

Grao 
Superior 

ADMINISTRACIÓN 
E XESTIÓN 

1º ADF 30 

2º ADF 31 

1º ASD 30 

2º ASD 30 

INFORMÁTICA E 

COMUNICACIÓNS 

1º DAM 30 

2º DAM 30 

1º DAW 30 

 

6. Cadro de persoal do centro educativo 

Persoal docente: 13 

Persoal non docente: 2 

Persoal limpeza: 1  

 

7. Determinación dos grupos estables de convivencia 

 

Etapa Familia profesional 
Grupos de 

convivencia 
HORARIO 

Grao 

Superior 

ADMINISTRACIÓN E 

XESTIÓN 
1º ADF ; 2º ASD 

Entrada: 8:20h 

Saída: 14:30h 
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1º ASD ; 2º ADF 
Entrada: 8:30h 

Saída: 14:40h 

INFORMÁTICA E 

COMUNICACIÓNS 

1º DAM; 2º DAM; 1º 

DAW 

Entrada: 8:40h 

Saída: 14:50h 

 

8. Medidas específicas para os grupos de convivencia 

 

Neste plan entendemos como grupo de convivencia aos alumnos da mesma 

familia profesional que: 

 

 No caso de Administración e Xestión, comparten aula técnica, aseos  e 

horarios escalonados de entradas e saídas, segundo se reflicte no cadro 

do apartado anterior. 

 

 No caso de Informática e comunicacións, comparten aseos e horarios 

escalonados de entradas e saídas. Ademais, estes grupos teñen 

cadansúa aula na mesma planta. 

 

  

Nos cambios de clase a utilización das escaleiras, e polo tanto dos corredores, 

será diferenciada segundo o horario escalonado. 

 

Dentro de cada aula/taller o alumnado debe ter un sitio fixo. O profesorado 

debe coñecer a disposición dos alumnos para informar o equipo covid cando 

llelo soliciten. 

 

9. Canle de comunicación co equipo COVID 

 

Establécense como 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 informar de incidencias e ausencias, as seguintes: 

- Teléfono centralita: 881 963 018 

- Correo electrónico: covid19fpcoruna@afundacion.org 
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10. Auto enquisa diaria de síntomas 

 

O persoal docente e non docente deberá realizar unha auto enquisa diaria de 

síntomas para comprobar, no caso de que haxa síntomas, que estes son 

compatibles cunha infección por SARSCoV-2 mediante a realización da enquisa 

clínico-epidemiolóxica que se describe no Anexo I, que debe realizarse  cada 

mañá, antes da chegada ao centro.  

 

Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus pais/nais/titores/as 

legais, no caso de alumnado menor de idade) realizarán unha auto avaliación 

dos síntomas de forma diaria a fin de comprobar se estes son compatibles 

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

centro, pero si comunicar a ausencia.  

 

Diante da aparición de, polo menos, un dos síntomas que aparece na 

enquisa, os alumnos non acudirán á clase e solicitarán consulta, eles ou os 

proxenitores ou titores, co seu médico. 

 

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

consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen 

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

o caso, a escolarización domiciliaria serán os que recomende o médico. 

 

Os alumnos, ou os seus pais/titores, deben realizar unha declaración 

responsable, ao inicio do curso escolar, de que levaran a cabo a auto 

avaliación dos síntomas compatibles coa COVID-19 de forma diaria antes de 

acudir pola mañá ao centro escolar. 

 

11. 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. 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.  
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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. 

 

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

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

centro de saúde de referencia do alumno/a e con algunha das persoas 

membros do equipo COVID/co centro. Para a xustificación da ausencia, non 

será necesario ningún xustificante médico, abondará coa comunicación por 

parte do alumnado maior de idade ou dos pais/titores no caso de menores de 

idade. As ausencias comunicadas derivadas desta causa terán a consideración 

de xustificadas. 

 

Así mesmo, o centro informará, na declaración responsable, o alumnado, 

explicitamente e con confirmación de recepción da información, de que o 

alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non pode acceder ao centro 

educativo. Se fose menor de idade, esta información trasladarase á  súa 

familia e serán estes os que deben confirmar a recepción da información. 

 

O centro educativo pode establecer mecanismos para a identificación de 

síntomas no alumnado á entrada ao mesmo ou unha declaración responsable 

dos alumnos  maiores de idade  ou dos proxenitores , no caso dos menores, 

ao inicio do curso escolar. Porén, a medición de temperatura ou a avaliación 

doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia 

de forma diaria antes de acudir ao centro escolar. 

 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-CoV-2 

nun/a alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, 

contactarase preferentemente coa súa familia ou persoa de referencia que 

deberá presentarse no centro coa maior brevidade se o alumno e menor de 

idade. 

 

No caso dos alumnos maiores de idade, estes son autónomos, polo que 

poden desprazarse ata o seu domicilio en coche propio, camiñando..., en taxi, 

no coche dun familiar ou amigo, cumprindo as distancias de seguridade e 

informando da súa situación. Non podería desprazarse en autobús. Unha vez 

no seu domicilio, debe contactar co seu MAP (Médico de Atención Primaria). 

 

Temos habilitada, dende o inicio do curso, unha sala de uso individual na 

primeira planta do centro para illar aquelas persoas nas que se detecten 

síntomas mentres non se xestiona o seu traslado.  
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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. 

 

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

alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir 

ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa 

afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora 

COVID do centro. 

 

12. Procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do 

alumnado 

 

As ausencias debidas ás sintomatoloxías COVID-19, tanto do persoal como do 

alumnado, rexistraranse nun documento ao que terán acceso os membros do 

equipo covid, para o seu rexistro e seguimento. 

 

O documento rexistrará os seguintes campos: 

- Nome da persoa con sintomatoloxía 

- Referencia da persoa (profesor, alumno/curso...) 

- Teléfono de contacto 

- Sintomatoloxía 

- Nome do centro de saúde que o atendeu  

- Teléfono de contacto do centro de saúde 

- Data de inicio da sintomatoloxía 

- Data de reincorporación ao centro 

 

13. Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas 

 

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

directora é a encargada de manter a comunicación dende o centro educativo 

cos diferentes órganos da Consellería de Educación, e, de ser o caso da 

Consellería de Sanidade ou do Sergas ou co Grupo de Coordinación de 

Seguimento da Pandemia.  
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Dende a Consellería de Educación está habilitada unha canle informática, 

denominada “EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos 

dos contactos próximos dos casos confirmados. A información será accesible 

para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase 

para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos 

positivos confirmados no centro. 

 

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

de protección de datos, a seguinte información: 

 

1. No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal 

ou dalgún alumno/a da aparición dun caso confirmado, o equipo COVID 

do centro incluirá a información dos contactos estreitos do afectado/a, 

entre eles o compañeiros/as de aula, os máis próximos dentro da 

mesma e o profesorado que imparte clase nese grupo, os compañeiros 

do transporte particular no que viaxan varios alumnos do centro, así 

como aquela información sobre outros contactos vinculados ao centro 

educativo que poidan achegar voluntariamente os pais, nais ou 

titores/as legais. Esta información facilitarase sempre por petición de 

sanidade a través de EduCovid. O rastrexo doutros eventuais contactos 

doutros ámbitos terán que ser recollidos polo SERGAS. A mesma 

información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura 

territorial da consellería de Sanidade solicite información no caso de 

que exista casos sospeitosos por sintomatoloxía compatible con COVID 

19 que estean a ser investigados ou nos que existan indicios de que 

teñan xurdido no centro educativo. 

 

2. No caso de que o Centro de Seguimento de Contactos (CSC) teña 

confirmación dun caso positivo dunha persoa que sexa alumno/a dun 

centro escolar ou dun profesional que traballe no mesmo, incluirá a 

información na aplicación informática onde só resultará visible para o 

equipo COVID do centro escolar. 

 
 

3. 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 de Educación 

poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en cumprimento do 

deber de colaboración. 
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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 os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo 

escolar e do número máximo de faltas de asistencia permitidas, as ausencias 

comunicadas derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse 

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

súa acreditación. 
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

14. Situación dos pupitres nas aulas teóricas 

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

pupitres, e todos orientados nun mesmo sentido, establécese unha distancia 

física mínima de 1,5 metros dende o centro da cadeira con uso de máscara 

obrigatorio. 

Todos ou pupitres ou mesas colócanse en liñas mirando cara á dirección do 

posto do/a profesor/a. 

 

A cadeira do profesor/a debe estar, polo menos, a unha distancia de 1,5 m 

respecto do pupitre máis próximo. 

 

Nas aulas retírase mobiliario non indispensable para obter o máximo 

distanciamento posible. 

15. Uso da máscara 

 

O uso da máscara por todo o alumnado, persoal do centro e outras persoas 

que accedan a el é a medida básica de protección individual e colectiva. 

 

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

usar máscaras durante TODA A XORNADA LECTIVA, en todos os espazos do 

centro, aínda que se cumpra a distancia de seguridade, sen prexuízo das 

exencións previstas no ordenamento xurídico. 

 

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

recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario. 

 

O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado aínda que non se 

prohibe para as persoas que voluntariamente as usen. Poden ser de utilidade, 

por parte do profesorado no momento de explicacións. 

 

16. Uso de luvas 

 

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

substancias abrasivas para a pel. 
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17. Conformación das aulas 

 

Manterase unha distancia interpersonal, con carácter xeral, de polo menos 1,5 

metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.  

 

Establécense as seguintes medidas de conformación das aulas: 

 

1. Os postos escolares manterán unha distancia de 1,5 metros respecto 

de todos os postos que o rodeen medidos dende o centro da cadeira.  

2. Os postos escolares estarán orientados nunha mesma dirección. 

3. Os postos escolares, nas aulas técnicas e/ou informáticas,terán como 

barreira de protección unha biombo de metacrilato. 

 

18. Determinación de xeitos de realizar titorías coas familias 

 

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

(autorizadas polos alumnos maiores de idade) priorizarase a comunicación por 

teléfono ou videochamada.  

 

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

presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección. Se non fose 

posible por imposibilidade dos proxenitores, ou pola importancia do contido, 

poderanse acordar reunións presenciais. Para estes casos, o profesor/a 

adaptará un espazo para este tipo de reunión onde se garantirá mediante 

obstáculos físicos (por exemplo mesas) a distancia de seguridade ou o 

emprego de máscara e a dispoñibilidade de produtos de limpeza de mans. 

 

As reunións de titoría e as comunicacións por outros motivos coas familias 

realizaranse en horarios que non coincidan con entradas e saídas, nin 

cambios de clase ou recreos. 

 

 

Anteriormente, á reunión presencial, o familiar que acuda ao centro deberá 

realizar previamente un autochequeo e informar o titor/a de que reúne as 

condicións. Ademais, deberá acudir ao centro con todas as medidas de 

seguridade hixiénico sanitaria 
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19. Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro 

(provedores, visitantes...) 

 

Tómase como canle de comunicación prioritaria  o correo electrónico e a web 

do centro. Non se descarta  facer  uso de comunicacións puntuais mediante 

papel ou outros medios, se a situación, ou a actividade que se leva a cabo o 

aconsella para que teña máis incidencia.  

 

20. Información e distribución do Plan entre a comunidade 

educativa 

 

O “Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020/2021” será 

comunicado ao persoal do centro no claustro de profesores, noutras reunións 

de profesores e mediante o envío deste documento por correo electrónico.  

No caso do alumnado, en reunións co equipo COVID e cos seus titores. 

 

Ademais, a distribución do mesmo realizarase mediante a súa publicación na 

páxina web do centro, que tamén servirá como canle para os restantes 

membros da comunidade educativa, e a través da plataforma dixital 

“Classroom” na sección de documentación do centro.  

 

Este plan será remitido tamén a Inspección educativa, xunto co resto da 

documentación correspondente, ao inicio de curso. 

 

21. Incumprimento das medidas preventivas 

 

Para os efectos do previsto no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se 

desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa en materia de convivencia escolar entenderanse 

incluídas nos supostos do artigo 42 letras a), b) e d) coa 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 respecta ao profesorado e persoal non docente, estarase 

ao previsto na súa normativa.  
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MEDIDAS DE LIMPEZA  

 

22. Asignación de tarefas ao persoal de limpeza 

Relaciónanse, de forma xeral, as seguintes tarefas asignadas ao persoal de 

limpeza, relativas a espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente: 
 

Espazos e mobiliario En horario lectivo Fóra de hora lectivo 

Aseos 2 veces ao día Diaria 

Pomos de portas, 
pasamáns 

Continua Diaria 

Chans, mesas, 
cadeiras,  teléfonos, 
perchas,  teclados, 

ratos e pantalla, así 
como outros 

elementos de 
similares 
características 

Segundo necesidade Diaria 

Audiovisuais e 

biblioteca 

Antes dun uso masivo, 
como por exemplo o 

recreo 

Diaria 

Aulas  Segundo necesidade Diaria 

Baleirado de 

papeleiras 
Continua Diaria 

Reposición de xel 

hidroalcohólico,  
desinfectante e papel 
desbotable 

Segundo necesidade Segundo necesidade 

Ventilación de aulas,  
salas para persoal 

docente, despachos,  
etc. 

Continua Diaria 

 

23. Distribución horaria do persoal de limpeza.  

Unha persoa en horario lectivo: xornada de 1,5 horas, de 10:45 h. a 12:15 h. 

Unha persoa en período non lectivo: xornada de 5 horas, de 15:00 h. a 20:00 

horas. 
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24. Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

 

As proteccións, a aplicar polo persoal de limpeza, serán responsabilidade da 

empresa contratada para a limpeza e deberán estar fixadas no protocolo de 

limpeza aplicado pola mesma. A empresa deberá entregar unha copia do 

mesmo ao centro antes de comezar o labor de limpeza.  

 

Para a limpeza de chans e mesas utilizaranse desinfectantes con dilucións de 
lixivia (1,50) e deterxente, recén preparada  ou calquera dos desinfectantes 

con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio de Sanidade. 
Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de protección 

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

Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, (todas con bolsa interior e protexidas 
con tapa), de xeito que queden limpas e cos materiais recollidos, co fin de 

evitar calquera contacto 
 
Para a limpeza de teclados, ratos e pantallas, ou outros elementos que non 

permitan o uso de lixivia, utilizarase o produto habilitado, polo centro, para 
estes elementos. 

 

25. Cadro de control de limpeza dos aseos 

 

Nos aseos dispoñerase unha folla de control de limpeza, acorde ao anexo 2 

que acompaña este plan.   

 

26. Xestión de residuos 

 

O baleirado de papeleiras, nunha bolsa de lixo, será continuado ao longo do 

período lectivo.  

 

Todo material de hixiene persoal (máscaras, luvas de látex, etc.) debe 
depositarse na fracción resto (agrupación de residuos de orixe doméstica que 
se obtén unha vez efectuadas as recollidas  

separadas). 
 

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

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

depositen os panos ou outros produtos usados por eles.  
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Esa bolsa de lixo deberá ser extraída e colocada nunha segunda bolsa de lixo, 

con peche, para o seu depósito na fracción resto.  

 

Realizarase a debida limpeza do espazo no que se levou a  cabo o illamento 

preventivo, logo de que o alumno/a ou a persoa traballadora que presentou 

síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro educativo. 

 

27. Tarefas de ventilación 

 

Deben realizarse tarefas de ventilación frecuente nas instalacións, coas 

medidas de prevención de accidentes necesarias, e por espazo de polo menos 

15 minutos: 

 

- ao inicio da xornada 
- durante os recreos  

- ao finalizar as clases 
- sempre que sexa posible entre clases 

 

Cando as condicións meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as 
xanelas abertas o maior tempo posible. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN  

 

28. Consideracións xerais  

 

Nas entradas do centro disporase de produtos de hixiene que permitan, 

tanto ao persoal do centro coma ao alumnado e usuarios dos espazos de 

atención ao público, realizar unha adecuada hixiene das mans.  

En todas as plantas do centro disporase dun dispensador de xel 

hidroalcohólico. 

 

En todas as aulas, colocarase un dispensador de xel hidroalcohólico, un 

desinfectante e panos desbotables. 

 

Establecerase distancias mínimas de seguridade 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, establecérase 

unha distancia mínima de 1.5 metros entre o usuario e o persoal, agás que 

estean habilitados elementos de protección colectiva no posto no que se 

realiza a atención ao público (mamparas, mobiliario con altura suficiente 

para que sirva de barreira física, etc.).  

 

O centro disporá de un stock de máscaras cirúrxicas para as situacións nas 

se requira un EPI para a atención dun caso sospeitoso, e para resolver 

problemas que se nos poidan dar con alumnado concreto, por exemplo 

rotura de mascara. 

 

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

O material requirido de protección será obxecto de inventario e rexistro de 

unidades. En especial rexistraranse os seguintes materiais ou produtos: 

- Xel hidroalcohólico (botes e garrafas) para aulas  

- Xel hidroalcohólico para profesorado 

- Panos desbotables  

- Materiais de limpeza (lixivia, deterxente, etc.) 

- Materiais de desinfección (botes e garrafas) 

- Máscaras de protección 

- Luvas 

- Papeleiras de pedal 

- Cartelería 
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30. Determinación do sistema de compras do material de protección  

 

As compras do material de protección realizaranse desde a administración do 

centro.  
 

Realizouse unha primeira compra de materiais ou produtos para dotar cada 
unha das estancias co seguinte material:  
 

- Botes de xel hidro alcohólico de 500ml para as aulas teóricas e técnicas, sala 
de audiovisuais e biblioteca. salas de profesorado, despachos, secretaría e sala 

de illamento. 
- Dispensadores para os servizos, rechans e entradas ao centro.  
- Garrafas de xel hidro alcohólico de 5l para a reposición de botes e 

dispensadores.  
- Panos desbotables, para a desinfección dos postos de traballo . 

- Botes de desinfectante de 750ml para as aulas.  
- Garrafas de desinfectante de 5l para a reposición de botes. 
- Papeleiras con tapa, e de pedal, segundo se requira.  

- Paquetes de bolsas de lixo para as papeleiras.  
 

As seguintes compras realizaranse en función do stock mínimo asignado a 
cada material ou produto:  

 
- Garrafas de xel hidro alcohólico de 5l. Stock mínimo de 3.  
- Bobinas de panos desbotables para a desinfección dos postos de traballo. 

Stock mínimo de 4. 
- Garrafas de desinfectante de 5l. Stock mínimo de 2.  

- Paquetes de bolsas de lixo para as papeleiras. Stock mínimo de 1 paquete. 
 

31. Procedemento de distribución e entrega de material e da súa 

reposición 

 

Corresponde ao equipo COVID, en colaboración coa secretaría do centro, 

distribuír ou organizar a distribución do material, levar a súa contabilización e 

inventario separado e certificar os consumos e gastos producidos. 

 

O recheo de botes de xel hidro alcohólico e botes de desinfectante, cando 
estean a 1/3 da súa capacidade total, correrá a cargo do persoal de limpeza 

ou, de ser o caso, do persoal do centro.  
 
A reposición das bobinas de panos desbotables para os postos de traballo, 

cando se esgoten, correrá a cargo do profesorado. 
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XESTIÓN DOS GROMOS 

 

No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha 
enfermidade epidémica entre a poboación nun determinado lugar, sendo 
sinónimo de abrocho ou brote. As medidas sobre este punto están 

contempladas no Plan de Continxencia.  

 

Este plan establece as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as 
medidas para facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de reactivación 

da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da 
autoridade sanitaria. 
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XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

 

32. Traballador especialmente sensible  

 

O servizo sanitario do SPRL, no caso do persoal docente e non docente do CPR 
Afundación, Quirón Prevención, debe avaliar a presenza de persoal traballador 

especialmente sensible en relación á infección de coronavirus SARS‐ CoV‐2, 
establecer a natureza de especial sensibilidade da persoa traballadora e emitir 
informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección.  

 
Para iso, terá en conta a existencia ou inexistencia dunhas condicións que 

permitan realizar o traballo sen elevar o risco propio da condición de saúde da 
persoa traballadora. Coa evidencia científica dispoñible a data de hoxe o 

Ministerio de Sanidade definiu como grupos 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.  
 

33.  ¿Como solicitar a valoración como persoal especialmente 

sensible ao COVID-19?  

 

Realizarase a través do noso Servizo de Prevención de Riscos Laborais, Quirón 
Prevención, quen avaliará a existencia de traballadores especialmente 
sensibles á infección por Coronavirus no noso centro, quen emitirá un informe 

sobre as medidas de prevención, adaptación do posto e protección necesarias, 
seguindo o Procedemento de actuación para os Servizos de Prevención de 

Riscos Laborais fronte á exposición ao SARS- CoV-2.  
 
Procedemento: A petición poderá trasladarse á Dirección do Centro ou a través 

da conta de correos de capitalhumano@afundacion.org. Unha vez recibido o 
formulario concertarase unha cita telefónica co Médico do Traballo de Quirón 

Prevención que valorará a súa situación e emitirá un informe previo á 
incorporación. Así mesmo en base ao devandito informe levarán a cabo a 
adaptación de postos de traballos que o Servizo de Prevención considere 

necesarias en función do estado de vulnerabilidade do traballador. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO  

 

O equipo COVID-19 do CPR Afundación deberá dispoñer, no menor prazo de 
tempo, dunha relación de todo o alumnado e do persoal do centro (a 

información deberá agruparse por aula e co profesorado 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 trasladalo ás autoridades sanitarias.  
 

Corresponde ao equipo COVID elaborar o “Plan de adaptación á situación 
COVID-19 no curso 2020/2021” no que se determinen ás concrecións das 

medidas para o centro educativo individualizado. O documento debe ser 
aprobado pola dirección do centro educativo e do seu contido será informado o 

consello escolar.  
 
Así mesmo, o centro elaborará un “Plan de Continxencia”, que será aprobado 

pola dirección do centro, no que se establecerán as medidas en caso de 

suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a 

distancia e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial de 

conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 

 

34. Regulación das entradas e saídas 

 

Establécense quendas de entrada e saída distanciadas no tempo. Neste caso 

terase en conta unha rotación escalonada, de modo que a hora de entrada 

teña en conta a hora de saída do mesmo alumnado (os que entran antes saen 

antes). 

➢ 1ª quenda: ASD2 e AD1 entran ás 8.20 horas e saen ás 14.30 horas. A 

tarde do luns, ás 15.50 e saen ás 18.20.  

➢ 2ª quenda: ADF 2 e ASD1 entran ás 8.30 horas e saen ás 14.40 horas. 

A tarde do luns, ás 16.00 e saen ás 18.30.  

➢ 3ª quenda: DAM 1, DAM2 e DAW1 entran ás 8.40 horas e saen ás 

14.50 horas. A tarde do luns, ás 16.10 e saen ás 18.40.  

 

O profesorado que teña clase a primeira hora deberá estar no seu posto 5 
minutos antes de comezar a clase. 
 

O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará 
por que o material estea recollido polo alumnado e o alumnado preparado 

para saír ordenadamente e respectando a distancia de seguridade no horario 
establecido pola dirección de xeito que se eviten demoras.  
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35. Determinación das portas de entrada e saída  

 

O obxectivo das seguintes medidas é a non aglomeración de persoas, tanto á 

entrada como a saída do centro, debendo en todo momento garantir as 

medidas de distanciamento físico interpersoal. 

Por iso, habilitaranse as seguintes entradas e saídas (de forma escalonada nos 

diferentes grupos): 

✔ Porta 1: ADF1, ASD1 e DAM1. 
✔ Porta 2: DAW1, ADF2 e ASD2. 

✔ Ambas as portas: DAM2. 
 

A dirección do centro ten a posibilidade de establecer o número de profesores 
de garda precisos para facer efectiva a entrada e saída ao recinto en 

condicións de seguridade. 
 

36. Núcleos de escaleiras e corredores  

 

Nos cambios de clase, da aula teórica á aula técnica, a utilización das 

escaleiras estará supervisada polo profesor correspondente. 

O alumnado non poderá permanecer nos corredores, agás no caso de esperar 

a súa quenda para o acceso ao aseo. 

 

37. Circulacións no centro educativo  

 

En calquera desprazamento polo centro a circulación será sempre pola dereita. 

O sentido de circulación estará sinalizado mediante frechas colocadas no chan. 

 

38. Uso de elevadores  

 

Nas comunicacións verticais o uso do elevador quedará limitado ás persoas 

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

O aforo queda limitado a 1 persoa. 

 

39. Cambios de clase 

Mediante a asignación de grupos ou de horarios, a norma xeral é que o 

alumnado non cambie de clase na medida do posible. 
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Con carácter xeral, o alumnado debe permanecer no seu sitio durante os 

cambios de clase. No caso de ter que trasladarse a outra aula (por exemplo, a 

aula de  informática) avisarase o profesor anterior para que finalice a súa 

clase 5 minutos antes, de xeito que poida organizar a saída ordenada e 

paulatina do alumnado. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando 

a distancia de seguridade. Agardarán polo/a profesor/a á entrada da nova aula 

en ringleira de 1, gardando a distancia de seguridade e evitándose a formación 

de aglomeracións de alumnado. 

 

Se houbese outro grupo na nova aula, agardarase a que saia por completo o 

grupo anterior antes de entrar. Entrarase gardando a distancia evitando que 
se formen agrupacións de alumnado durante a espera, ventilarase a aula e o 

grupo entrante hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 
 

40. Previsións sobre a colocación de cartelería e sinalética no centro 

 

O centro dispón de cartelería informativa nas entradas, corredores, escaleiras 

e zonas de recreo que advirte 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.  

A cartelería de uso preferente é a subministrada pola administración 

autonómica e tamén a facilitada por Afundación, a nosa titularidade.  

Na medida do posible, evitaremos, para facilitar a limpeza, a colocación de 
anuncios, collages, murais, ou outro material nas paredes de corredores e 

aulas.  
 

Nas entradas ao centro: 
- Cartel, Benvida a espazo seguro  
- Cartel, Distancia de seguridade/respecto aforo/lavado de mans 

- Cartel, Prohibido entrar con sintomatoloxía covid-19 
- Sinaléctica no chan, Distancia de seguridade 

 
En cada relanzo: 

- Cartel, Uso correcto de máscaras de protección 
- Cartel, Como desinfectarse as mans 
- Cartel, Que debes saber do novo coronavirus 

 
Nos corredores e escaleiras: 

- Sinaléctica no chan, frecha co sentido de circulación 
- Cartel, uso obrigatorio de máscara de protección 
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Nos aseos: 
- Cartel, Como desinfectarse as mans 
- Cartel, Distancia de seguridade/respecto aforo/lavado de mans 

- Cartel, Aforo máximo 
 

En espazos comúns: 
- Cartel, Uso obrigatorio de máscara de protección 
- Cartel, Uso correcto de mascaras de protección 

- Cartel, Que debes saber do novo coronavirus 
- Cartel, Aforo máximo 

 

41. Actividades complementarias 

As actividades complementarias reduciranse ao mínimo, seleccionando aquelas 

que teñan unha contrastada relevancia para a formación do alumnado e non 
facelas teña unha repercusión moi negativa para a adquisición das 
competencias requiridas no currículo. 

 
A execución de todas estas actividades estarán suxeitas á situación 

epidemiolóxica do momento, así como ao cumprimento estrito das medidas de 
prevención, distanciamento e aforos. 

 

 

42. Asignacións do persoal encargado da vixilancia. 

Para facilitar que se cumpran as medidas de seguridade hixiénico sanitarias 

establecidas neste plan, o profesorado, equipo directivo e persoal de 
administración e servizos, estarán pendentes da entrada e dos espazos 
comúns, segundo lle permita o seu horario. 

 

43. Determinacións para as xuntanzas do Consello Escolar 

 

Os Consellos Escolares celebraranse preferentemente de xeito telemático, se 

todos os membros teñen posibilidade de conexión por videochamada.  

 

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

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

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

propia sesión da videoconferencia ou o emitido por correo electrónico. 
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44. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas 

familias  

 

Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web 

do centro e correo electrónico a través do titor. Nas reunións de titoría e nas 

comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación 

por teléfono ou videochamada.  

 

45. Normas para a realización de eventos  

 

Recoméndase non realizar eventos ou celebracións con grande afluencia de 

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

de prevención (uso obrigatorio de máscara), distanciamento e aforos , sempre 

que se permita manter a distancia de seguridade de 1,5 metros entre persoas.  

Todas as persoas que acceden ao centro educativo deben desinfectarse as 

mans con xel hidro alcohólico, e cumprir as demais medidas establecidas polo 

centro. 

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO NA AULA ORDINARIA  

 

46. Manexo de elementos na aula 

 

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. 

Na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou 
mobles, o alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o 
contacto co resto dos/as compañeiros/as. Resulta recomendable que cada 

alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios como estoxos ou 
semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. 

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. 
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47. Asignación de postos na aula 

 

Asignaranse postos fixos ao alumnado para todo o curso escolar co obxectivo 

de realizar unha mellor trazabilidade dos contactos. De calquera maneira, 

segundo criterio docente, poderase autorizar algún cambio. 

Evitarase o desprazamento do alumnado da aula aínda que si se permitirá 
levantarse para realizar pequenos estiramentos ou exercicios posturais que 

non impliquen moverse do posto escolar. 
 

48. Limpeza do posto de traballo 

 

No momento de entrada á aula, as mesas e cadeiras do alumnado estarán 

desinfectadas polo persoal de limpeza. O profesorado dedicará uns minutos á 

desinfección da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na 

aula (panos desbotables e solución desinfectante). 

 

No caso de aulas de informática de uso compartido, o alumnado deberá 

desinfectar o teclado, rato, pantalla e botón de aceso se o computador 
estivese apagado. 
 

Aproveitaranse os primeiros minutos para lembrar os protocolos de hixiene e 
contacto social e permitir que hixienicen as mans se non o fixeron 

previamente. 
 

49. Uso de material propio 

 

O alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o 

contacto co resto dos/as compañeiros/as, ben no propio pupitre ou ben na súa 

mochila. 

 

50. Uso de material compartido 

 

Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo.  

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. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS  

 

51. Uso da biblioteca 

 

A biblioteca poderá utilizarse durante as horas lectivas como lugar de estudo, 

por aquel alumnado que non teña clase ou, en época de exames, polo 

alumnado que así o desexe. 

 

O aforo máximo da biblioteca queda limitado a 9 persoas. 
 
Os postos de traballo estarán sinalizados para que se manteña a distancia de 

seguridade e se optimicen os postos dispoñibles. 
 

O alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala, e ao 
rematar os/as usuarios/as hixienizarán os postos que teñan ocupado- 
Para este tipo de actividade aplícanse as restantes normas de uso e 

funcionamento das aulas ordinarias. 
 

A biblioteca poderá utilizarse, previa autorización, como espazo de estancia 
para os recreos, cando as circunstancias o requiran. 
 

52. Uso dos aseos 

 

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

terzo do seu aforo.  

O alumnado deberá hixienizar as mans á entrada e á saída do mesmo. 

 

53. Uso da sala de audiovisuais 

 

O aforo máximo da sala de audiovisuais queda limitado a 12 persoas. 

A sala de audiovisuais poderá utilizarse, previa autorización, como espazo de 
estancia para os recreos, cando as circunstancias o requiran. 

Para este tipo de actividade aplícanse as restantes normas de uso e 
funcionamento das aulas ordinarias. 
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

 
 

54. Consideracións sobre espazos 

 

Os nosos alumnos poden saír do recinto escolar.  

 

Dentro das medidas posibles a adoptar pola dirección do centro, incluirase, de 

ser o caso, a redución da duración dos recreos -así, o segundo recreo 

redúcese a 10 minutos para descanso na aula- ou a realización de recreos na 

aula, aínda que se priorizará a realización no exterior.  

 

Estableceremos agrupacións de cursos tendo en conta as horas escalonadas 

de entrada e saída do centro, que permitan incrementar a seguridade nas 

relacións sociais.  

O alumnado, na medida do posible, evitará o contacto con alumnos doutras 

clases. 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO  

 

55. Consideracións xerais 

 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no 

cumprimento das medidas de protección, ademais, de acordo coas 

capacidades do grupo, aproveitarase calquera contido para inculcar no 

alumnado a concienciación sobre o carácter social da pandemia e o beneficio 

común do cumprimento das normas. 

 

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto 

por panos desbotables, solución desinfectante e xelhidroalcohólico para o seu 

uso individual, que utilizará en cada cambio de aula na limpeza da súa mesa e 

cadeira, así como do material do profesorado de uso non individual que teña 

utilizado en cada unha das aulas. O material de limpeza e desinfección será 

subministrado polo centro educativo. 

 

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

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

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

 

Todas as reunións do profesorado realizaranse cumprindo as normas de 

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

medios telemáticos. 

 

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

departamentos que permita cumprir a distancia de seguridade, con carácter 

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 

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

maquinas expendedoras. 

 

56. Reunións de profesorado e órganos colexiados 

Nas reunións de profesorado estableceranse as medidas que sexan oportunas 
en función do número de persoas e aforos dispoñibles, gardando as normas de 

medidas de prevención, distanciamento e aforos. 

 

 



 

                
   

Rúa Ribadavia, 4, 15007 A CORUÑA -   881 963 018 

31 

 

   

 

Para conseguir situacións máis seguras, cando sexa posible, as reunión dos  
equipos docentes e órganos colexiados do centro, realizaranse mediante 
ferramentas de comunicación a distancia. 

As reunións presenciais de claustro o completo levaranse a cabo nunha aula. 

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

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

 

57. Uso da sala de profesores 

O aforo máximo da sala de profesores 1 é de 7 persoas, e a  sala de 
profesores 2 é de 4 persoas 

 
O lugar que se ocupe en cada cambio de profesor/a e dos elementos de uso 

común como teclados, pantallas, etc., deben ser hixienizados polo profesor/a. 
 
Na sala aplícanse as restantes normas de uso e funcionamento das aulas 

ordinarias. En concreto, en cada cambio de clase un dos profesores/as que se 
encontre na sala a ventilará. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO  

 

58. Educación en saúde 

O equipo COVID asegurarase que a información sobre os protocolos de 

actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde 
implantadas no centro chegan e son comprendidas por toda a comunidade 

educativa. 

 

Proporcionarase información e facilitarase a adquisición de habilidades sobre 
as medidas de prevención e hixiene aos traballadores/as do centro educativo, 
que á súa vez facilitarán a comunicación ao resto da comunidade educativa. 

Deseñaranse e implementaranse actividades de educación para a saúde, por 
exemplo a través de actividades de titoría, 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.  

 
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. 

 
A Consellería de Sanidade e o SERGAS impartirán a través da presenza de 
profesionais no centro ou mediante fórmulas de teleformación, a formación 

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. 

 

59. Promoción de plans e comunicacións das administracións 

competentes 

O equipo covid-19 dará difusión da información das medidas de prevención e 
comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación.  

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

charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección.  
 

Así mesmo, en colaboración co centro de saúde de referencia, facilitará a 
realización de posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e 
protección que se leven a cabo para toda a comunidade educativa.  

 
 

 



 

                
   

Rúa Ribadavia, 4, 15007 A CORUÑA -   881 963 018 

33 

 

   

60. Consideracións sobre a plataforma dixital 

O centro usará como aula virtual a plataforma dixital “G-Suite para Educación” 

de google. O profesorado xa dispón dunha conta nesta plataforma. Así 
mesmo, en setembro, todo o alumnado tamén disporá dunha conta de usuario 

nesta plataforma. 

 
Os profesores, durante o mes de setembro, antes da asistencia do alumnado 

ás aulas, crearan os “cursos” dentro da plataforma dixital. Para que o 
alumnado lle resulte unha experiencia máis doada os cursos crearanse coa 

distribución de campos (“Nome da clase” e “Sección”).  
Durante os primeiros días de clase, os/as profesores/as de cada un dos 

módulos, facilitarán ao alumnado a inscrición na plataforma dixital en cada un 
dos cursos dos que forman parte.  
 

Os titores/as facilitarán ao alumnado a inscrición nos cursos comúns a todo o 
centro tales como documentos do centro, documentos de prevención, 

documentos covid19, documentos actividades, etc.   
Todo o profesorado, coa 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 para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso 

virtual. 
 
A plataforma dixital, os cursos, e os usuarios (profesorado e alumnado) terán 

que estar plenamente operativos e funcionando ao finalizar o mes de 
setembro. É recomendable que os/as do alumnos/as estean familiarizados coa 

contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual.  
 
No mes de setembro, os/as titores/as identificaran ao alumnado que, por mor 

da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á 
educación telemática no caso de ensino a distancia, e 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. 

 

61. Metodoloxías na aula e programacións  

As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá 

no caso de ensino a distancia. 
Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao 
alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os 

mecanismos que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo 
do curso polo alumnado. 
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Usarase, tal como se indicou anteriormente, a plataforma dixital “G-Suite para 

Educación” de google.  
 
Para fornecer de contidos a ensinanza presencial ou a distancia o profesorado 

poderá usar os dispoñibles no espazo Abalar, os que figuran na web do 
Ministerio, ou calquera outro dispoñible. 

 
A Xunta pon a disposición de todo o profesorado de Galicia a plataforma 
PLATEGA (Plataforma de Teleformación de Galicia), como lugar onde se 

desenvolven os cursos na Rede do plan de formación do profesorado. 
 

O acceso á plataforma PLATEGA faise a través da dirección 
web www.edu.xunta.es/platega, utilizando o usuario e contrasinal de 
@edu.xunta.gal que cada profesor ten para dita conta. 

 
O centro tamén ten a súa disposición o plan de formación dixital docente de 

salesianos, por medio do Colegio Hogar  o cal contempla unha formación para 
o desenrolo da competencia para a docencia online, abarcando no só aspectos 
tecnolóxicos, se non tamén como ensinar online: comunicación, docencia e 

avaliación, acompañamento e traballo colaborativo, con accións iniciais de 
xuño a setembro e accións de profundización ao longo do curso.  

 
A proposta é unha organización por módulos que de resposta ás distintas 
necesidades e permita adquirir progresivamente maior competencia: 

 
- Kit de formación dixital básica (6 horas) para todo o profesorado, 

que faga da tarefa de educar a distancia máis próxima e eficiente 

para todos. 

- Cursos-taller (10-15 horas) máis amplos de temáticas concretas 

- Píldoras formativas sobre ferramentas ou aplicacións concretas. 

 

62. Medidas a adoptar no suposto no que o alumnado teña que 

recibir ensino a distancia 

 

Nas programacións didácticas incluirase a metodoloxía de traballo que se 

seguirá no caso de ensino a distancia, así como o modo de prover 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. 

 

http://www.edu.xunta.es/platega
http://www.edu.xunta.es/platega
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63. Difusión de plans e protocolos 

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

centro que estará a disposición das autoridades sanitarias e educativas e 
poderá ser consultado por calquera membro da comunidade educativa.  

Estes documentos debe ser aprobados pola dirección do centro e do seu 
contido será informado o consello escolar. 
 

Ademais deste documento, establécese como información de uso obrigado 
para toda a comunidade educativa: 

 
- Plan de continxencia  

- Enquisa de autoavaliación clínica do COVID-19 

- Manual para os alumnos 

- Normas preventivas para o alumnado 

 

Toda esta información será obxecto de difusión na páxina web do centro e na 
plataforma dixital propia do centro. 

  



 

                
   

Rúa Ribadavia, 4, 15007 A CORUÑA -   881 963 018 

36 

 

   

64. Anexo 1. Plantilla enquisa de autoavaliación clínica do COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida 

identificar síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus.  

De presentar calquera destes síntomas solicite consulta no seu centro de 

saúde. 
 

Presentou nas últimas 2 semanas? SI NO
N 

 

 

Síntomas 

respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 

Tose seca   

   

Dificultade respiratoria   

 

 
 
 

 

Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

 

Dor muscular   

 

Falta de olfacto   

 

Falta de gusto   

 

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

 

 SI NO

N 

 
Tivo CONTACTO 

 
nas 

últimas 2 

semanas? 

cunha persoa COVID-

19 + confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola 

COVID- 

19? 

  

 

 

 
CONVIVIU nas 

últimas 2 semanas? 

cunha persoa COVID-

19 + confirmado? 

  

 

cunha persoa en illamento por 

sospeita de infección pola 

COVID- 19? 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Acceso o autoavaliación do SERGAS:  
https://coronavirus.sergas.gal/autotest/?lang=gl-ES  

https://coronavirus.sergas.gal/autotest/?lang=gl-ES
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65. Anexo 2. Plantilla rexistro de limpeza de aseos 

 


