PLAN DE ADAPTACIÓN
Á SITUACIÓN COVID19
no curso 2021 - 2022

O presente protocolo ten por obxecto crear unha contorna escolar saudable e segura mediante o
establecemento de medidas preventivas, colectivas e individuais ademais de medidas de carácter
organizativo e formativo pedagóxico que se adoptará dende o inicio do curso escolar 2020 –
2021 tanto polo persoal docente e non docente como polo alumnado e as súas familias, co
obxectivo de protexer e previr no máximo posible o risco de contaxio por COVID – 19.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA
1.- DENOMINACIÓN DO CENTRO:
EFAG Piñeiral (centro concertado de Formación Profesional)
Enderezo: Santa María s/n
15 810 Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 500 580

2.- MEMBROS DO EQUIPO COVID:
−

Ana María Saavedra García, directora do centro. Móbil de contacto: 606039359.

−

Suplente: María Jesús Limés Castro, xefe de estudios Móbil de contacto: 666782373

Tarefas asignadas:

1.-Principal canal de comunicación e de seguimento co alumnado da

profesional Sanidade así como a atención as súas familias. 3.-

familia

Principal canal de comunicación

e de seguimento do persoal docente e non docente.
−

Susana Estévez Ledo, profesora do ciclo de Panadaría, Repostaría e Confitaría. Móbil de
contacto: 680810676

−

Suplente: Luisa Sánchez Ares, profesora do ciclo de Panadaría, Repostaría e Confitaría. Móbil
de contacto: 630493349

Tarefas asignadas: 1.- Principal canal de comunicación e de seguimento do alumnado da familia
profesional Industrias Alimentarias así como a atención as súas familias.
- Berta Cobo Llovo, profesora da familia profesional Comercio e Marketing. Móbil de contacto:
618114674.
−

Suplente: Paula Iglesias Posse, profesora da familia profesional Comercio e Marketing. Móbil
de contacto: 646335503.

Tarefas asignadas: 1.- Coordinación do Equipo Covid. 2. Principal canal de comunicación e de
seguimento do alumnado da familia profesional Comercio e Marketing así como as súas familias.
3.- Xestionar a adquisición de material de protección necesario así como a cartelería.
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3.- CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA:
Centro de saúde

de Atención Primaria de Arzúa - Boimorto (A Coruña). O xefe de servizo

médico é Manuel Quintas Ares. O móbil de contacto é 630089062. Estableceuse unha reunión
mensual dende o comenzo do curso para avaliar a incendencia de enfermidade no distintos centros
educativos.

4.- SALA COVID:
No centro existe un único espazo de illamento sinalizado. É unha sala con ventilación (unha
fiestra e unha porta que dan o exterior) e conten dúas

cadeiras de material facilmente

desinfectado. Ademais presenta unha caixa de máscaras quirúrxicas,

solución hidroalcohólicas,

papeleira de pedal e panos desbotables.

5.- ALUMNADO:
Cadros do alumnado por ciclos formativos.
CICLOS FORMATIVOS DE FP

Nº ALUMNOS

CM COIDADOS AUXILIARES ENFERMARÍA

20

CM PANADARÍA, REPOSTARÍA E CONFITARÍA

12

CM ACTIVIDADES COMERCIALES

22

CS

XESTIÓN

DE

VENTAS

E

ESPAZOS

12

COMERCIAIS
CS MARKETING E PUBLICIDADE

20

CS EDUCACIÓN INFANTL

29
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6.-PERSOAL DO CENTRO:
Cadro do persoal do centro educativo.
PERSOAL CENTRO EDUCATIVO

Nº EFECTIVOS

Persoal docente

16

Persoal non docente

3

7.- GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA E GRUPOS COLABORATIVOS:
Cadro por ciclo en la que figura en cada uno, el nº de aula, la relación de alumnos, do
profesorado asignado a ese ciclo e o titor.
Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría

Curso: 1º

Tutor/a: Ana María Saavedra García

Aula: Aula Polivalente, Edificio 2

Alumnos

Docentes
20

4

Ciclo Medio de Panadaría, Repostaría e Confeitaría

Curso: 1º

Titor/a: Luisa Sánchez Ares

Aula: Aula 1, Edificio 1

Alumnos

Docentes
8

5

Ciclo Medio de Panadaría, Repostaría e Confeitaría

Curso: 2º

Titor/a: Susana Estévez Ledo

Aula: Aula 1, Edificio 1

Alumnos

Docentes
4
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Ciclo Medio de Actividades Comerciais

Curso: 1º

Titor/a: Pilar Díaz Caso

Aula: Aula 22, Edificio 2

Alumnos

Docentes
14

6

Ciclo Medio de Actividades Comerciais

Curso: 2º

Titor/a: María Jesús Limés Castro

Aula: Biblioteca, Edificio 2

Alumnos

Docentes
8

5

Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais

Curso: 2º

Titor/a: Inma Carbia Fernández

Aula: Aula 23, Edificio 2

Alumnos

Docentes
12

6

Ciclo Superior de Marketing e Publicidade

Curso: 2º

Titor/a: Laura Ayude Puga

Aula: Aula 21, Edificio 2

Alumnos

Docentes
19

5

Ciclo Superior de Educación Infantil

Curso: 2º

Titor/a: Berta Cobo Llovo

Aula: Aula
Edificio 1

Alumnos

Docentes
29
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caminos,

8.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LEVAR A CABO NAS AULAS:
Referentes os

grupos estables de convivencia, entendendo neste caso concreto, o alumnado de

cada ciclo formativo.
-- Os pupitres estarán colocados en liña mirando cara o posto do profesor.
-- Respectarase a distancia de 1.2m entre as cadeiras e pupitres dos alumnos en todas as
aulas.
-- De pé circulando pola aula, a distancia de seguridade é de metro e medio cos demais
persoal e alumnado, tanto nos períodos de actividade como na entrada e saída ao posto escolar,
así como nos tempos de descanso.
-- O alumnado non compartirá material de uso propio con ningún dos seus compañeiros. Utilizará
o seu propio pupitre para gardar o seu material e si é o caso da presenza de casilleiros ou
mobles empregará o espazo asignado para el e así evitar ser manipulado por outros compañeiros.
-- Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do mesmo (recoméndase
que no caso de ter que achegarse ao encerado cada alumno teña entre o seu material un xiz
ou rotulador de encerado branco ou que se desinfecte o común antes de cada uso).
--

O material ou roupa estarán nas perchas de xeito mais individualizado posible.

-- As ventás, portas, persianas, contras, dispositivos de funcionamento da iluminación, os
proxectores e restantes ferramentas pedagóxicas serán unicamente usadas polo profesorado coas
medidas de seguridade e hixiene que procedan.
-- 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.
-- No momento da entrada e saída da aula é obrigatorio a desinfeccións de mans.
-- Así mesmo ao rematar as

clases dedicarase un tempo a limpeza de mesa e cadeira mediante

panos desbotables e solución desinfectante dispoñible na aula.
Este protocolo de hixienización

e distanciamento social será lembrado no inicio da xornada e

noutros momentos que o profesorado o vexa oportuno como saída o recreo, volta a aulas, etc.
O recordatorio destes protocolos sobre todo no inicio do curso é , moi importante para inculcar
ao alumnado a concienciación social das medidas de protección e hixiene para frear
do virus.
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a transmisión

Con estas medidas o procedemento dos alumnos nas aulas será:
● O alumno entrará na aula e desinfectará as mans. Dirixirase directamente á súa mesa.
Permanecerá nela durante a mañá, salvo para a saída ó cuarto de baño durante a clase e
á media mañá.
● Nos cambios de clase o alumnado poderá levantarse da cadeira para estirar as pernas pero
sempre gardando as distancias de seguridade.
● Cada alumno terá un pupitre e unha cadeira asinado, non poderá usar outro pupitre nin
cadeira.
● Al final de cada xornada o alumnado, por orde e cumprindo a distancia de seguridade,
limpará a súa mesa e a súa cadeira có material proporcionado polo centro para este fin
(papel desbotable e producto virucida recomendado polo Ministerio de Sanidade)
● A saída da aula será supervisada polo docente que imparta a clase correspondente, quen
velará porque non coincidan có alumnado doutras clases. Sairán en orde e cumprindo a
distancia de seguridade.

9.- CANLES DE COMUNICACIÓN DO EQUIPO COVID:
Cada membro do equipo COVID é responsable da comunicación cun sector da comunidade
educativa. Esta comunicación consiste en chamar en casos de ausencias, recibir chamadas do
alumnado, familias e persoal para confirmación de patoloxía, sintomatoloxía compatible ou incidencias,
e facer un seguimento no tempo ata a total recuperación destes casos de enfermidade.
Segundo o membro do equipo COVID, correspóndelle atender a Ana María Saavedra García ao
persoal docente e non docente e ao alumnado xunto coa súa familia do ciclo medio de Coidados
Auxiliares de Enfermaría. A Susana Estevez Ledo correspóndelle ao alumnado do ciclo medio de
Panadaría, Repostaría e Confitaría e tamén as súas familias.

Berta Cobo Llovo atende ao

alumnado da familia profesional de Comercio e Marketing e Educación infantil, así como as familias
destes alumnos/as.
O primeiro día de clase comunicarase a cada alumno e a súa familia o membro do equipo COVID
que ten asignado así como a forma de contactar por ambas partes, e outros datos de interese
(enderezo, centro de saúde ó que pertence, ...).
O equipo COVID, tamén se encargará de comunicar os titores de ciclo as ausencias e a evolución
de cada caso.
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A comunicación de incidencias

resúmese

deste xeito :

PROFESORADO e PERSOAL NON DOCENTE: - Vía telefónica chamando ao coordinador do equipo covid.
Teléfono Secretaría: 981 500 580. Móbil: 618114674
ALUMNADO CAE: - Vía telefónica chamando ao coordinador de CAE. Teléfono Secretaría: 981 500 580
Móbil: 606039359
ALUMNADO PREC: - Vía telefónica chamando ao coordinador de PREC. Teléfono Secretaría: 981 500
580 Móbil: 680810676
ALUMNADO COMERCIO E MARKETING: - Vía telefónica chamando ao coordinador de dito ciclo. Teléfono
Secretaría: 981 500 580

Móbil: 618114674

A persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de
Sanidade para comunicarllo ca maior brevidade posible. Tamén procederá a subida de datos na
aplicación EDUCOVID. Así mesmo, os membros do Equipo Covid poñeranse en contacto coa
familia do afectado. Tanto a familia como os membros do Equipo Covid deben estar en permanente
contacto para ter un seguimento do estado do alumno/a.

10.- PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE AUSENCIAS:
A diario, cada membro do equipo COVID, segundo o alumnado e persoal que teña asignado,
anotará

nunha

táboa

compartida

os

casos

de

ausencias

especificando

o

motivo

desta

(sintomatoloxía compatible, illamento recomendado por casos próximos, desenrolo da enfermidade,
...) ademais doutros datos de interese e relacionados co caso para facilitar o seguimento.

Ver Anexo Modelos de táboas de rexistro de ausencias.

11.- PROCEDEMENTO DE COMUNICACIÓN COAS AUTORIDADES SANITARIAS E
EDUCATIVAS:
O coordinador do equipo COVID o no seu defecto, algún membro do equipo utilizará

a canle

informática específica habilitada pola Consellería de Educación EDUCOVID para comunicar os
posibles casos detectados e para informar dos contactos próximos coas debidas garantías de
protección de datos.
De acordo coas instrucións da Consellería de Educación, comunicará as incidencias ao Equipo de
Coordinación Operativa COVID con maior brevidade posible e calquera información cando lle sexa
requirida.
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
12.- CROQUES DA SITUACIÓN DOS PUPITRES NAS AULAS.
Os pupitres nas aulas serán situados cun mínimo de 1,2 metros entre cada un e todos estarán
orientados ó mesmo lado.

Ver Anexo Croquis de aulas.

13.- ESPAZOS OU SALAS PARA ASIGNAR GRUPOS:
Non procede a xustificación deste punto xa que o tamaño das aulas permite en tódolos casos
garantir as distancias mínimas.

14.-MEDIDAS PARA USO DE ESPAZOS:
A xustificación deste punto non procede posto que non existen aulas

especiais no centro que

vaian ser usadas neste curso. O centro dispón de talleres que serán comentados no punto
correspondente.

15 E 16.-TITORIAS/CANLES DE INFORMACIÓN:
Para a realización das titorías coas familias darase prioridade a comunicación por teléfono ou vídeo
chamada. De non poder ser, as reunións coas familias terá lugar en horario non coincidente coas
entradas e saídas do alumnado nin co recreo. Este encontro poderase ter nunha aula habilitada
par este uso que permite garantir espazo suficiente para gardar as distancias de seguridade,
material de desinfección e sempre co uso de máscaras.
As familias poderán consultar e seguir toda a información relativa a situación COVID no centro a
través da páxina web e tamén a través do contacto telefónico e titoría si fose o caso cos
membros do equipo COVID asignados.

17.- USO DA MÁSCARA NO CENTRO:
O uso da máscara no centro será obrigatorio en todos os espazos, esto é, en zonas comúns
(hall, corredores, escaleiras, aseos, patios…), nas entradas e saídas do centro e do comedor,
nos recreos,

na biblioteca e aula de informática.

Nas aulas, o uso das máscara sí é obrigatorio aínda que se respectan as distancias mínimas de
seguridade xa que é unha barreira de defensa para frear a transmisión do virus. Tamén dende
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o equipo COVID recomendarase o profesorado e persoal non docente o uso continuado da máscara
tanto pola súa función protectora como polo exemplo para o resto da comunidade educativa.

18.-DISTRICUCIÓN DO PLAN:
A información e a distribución do plan de adaptación ao contexto COVID -19 transmitirase dende
o primeiro día da volta das vacacións mediante sesións de traballo programadas para a primeira
semana de setembro co persoal docente e non docente.
O equipo COVID elaborará, para esta data, un manual práctico para o correcto funcionamento do
profesorado e persoal non docente. Este manual é de consulta. Entregarase ao alumnado e os
departamentos un exemplar. Así mesmo estará presente na web do centro unha presentación deste
manual.
A través comunicación electrónica e de reunións de profesores semanais, o equipo COVID dará a
coñecer as novidades e incidencias deste plan de adaptación ao resto da comunidade educativa.
O plan de adaptación ó COVID19 no curso 2020-2021 estará publicado na web do centro así
como as novidades e incidencias que vaian xurdindo.

MEDIDAS DE LIMPEZA
19.- ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E
MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE:
O persoal de limpeza da EFA Piñeiral terá a responsabilidade da limpeza e desinfección
dous edificios que conforman o noso centro. As tarefas serán:
● Limpeza e desinfección dos aseos.
● Limpeza e desinfección dos espazos comúns.
● Limpeza e desinfección das portas de entradas e saídas.
● Limpeza e desinfección das aulas
● Limpeza e desinfección dos obradoiros
● Limpeza e desinfección dos vestiarios
● Limpeza e desinfección do espazo de illamento.
● Limpeza das zonas exteriores incluíndo a desinfección das ramplas - pasamáns
● Limpeza e desinfección dos espazos (comedor) utilizados para comer a media-mañá
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dos

20.- DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA
SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS:
Edificio 1
11:00
Limpeza e desinfección de vestiarios, aseos, espazos comúns, portas de entrada e saída
e espazo de illamento
13:00
Limpeza e desinfección comedor,

entrada principal e aseos da entrada principal.

16:00
Limpeza e desinfección de aulas, obradoiros, vestiarios, aseos, zonas comúns e zonas
exteriores.
EDIFICIO 2
12:00
Limpeza e desinfección dos aseos das dúas plantas, das zonas comúns, das portas das
entradas e saídas e dos pasamáns das ramplas exteriores
17:30
Limpeza e desinfección de todos os aseos, de todas as aulas, titorías, secretaría, sala de
xuntas, despacho de dirección e despachos.
Limpeza e desinfección de todos os espazos de paso (corredores, escaleiras, ramplas,
...)

21.- MATERIAL DE PROTECCIÓN PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE
LIMPEZA:
O material de protección empregado para a realización das tarefas de limpeza inclúense as luvas
e a máscara, tal e como son recomendados. Se fora necesario tamén terán a súa disposición
pantallas de protección.
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Ademais, empregaranse distintivos móbiles para indicar a zona onde o persoal de limpeza está a
traballar para evitar a entrada de usuarios na zona, debendo estar finalizada a labor de limpeza
para o acceso ó espazo.

22.- CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS:
O personal de limpeza cubrirá no documento correspondente o rexistro de limpeza de cada aseo,
tendo que cumprimentar data ,

hora e a súa firma.

Ver Anexo Cadro de control de limpeza dos aseos

23.- VENTILACIÓNS DAS AULAS.
As aulas serán ventiladas 5 minutos tres veces durante a mañá. Será o docente da hora
correspondente quen terá a tarefa de abrir a fiestra e marcar no documento de ventilación (ver

Anexo Modelo de cadro de ventilación) na hora impartida o cumprimento desta tarefa. O docente
da seguinte hora será quen, no caso de necesitalo, pechará a fiestra.

24.- DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA XESTION DOS RESIDUOS.
Os diferentes espazos do centro estarán equipados cunha papeleira con tapa, pedal e bolsa, co
fin de recoller os elementos desbotables: panos, luvas ou máscaras. Estas papeleiras vaciaranse
de forma separada do resto de

papeleiras.

A localización destas papeleiras será:
● Nas entradas e saídas.
● Nas aulas.
● Nos aseos.
● No comedor.
● Na sala de illamento.
● Nos vestiarios.
● Nos obradoiros.
● Nas zonas de traballo dos docentes.
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MATERIAL DE PROTECCIÓN
25 E 26.-INVENTARIO E SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE PROTECCIÓN:
O equipo COVID en colaboración coa secretaría do centro

se responsabilizará de facer o rexistro

do material de protección e a realización e actualización do inventario deste material específico.
O equipo COVID19, en específico Paula Iglesias Posse e Berta Cobo Llovo como suplente, será
o responsable de inventariar todos os produtos relacionados có material específico para a protección
do COVID 19, así como o necesario para a limpeza do centro e a carteleira.
O persoal COVID19 será o responsable de xestionar o material de limpeza e protección e indicarlle
as ordes de compra ó persoal de limpeza, que a súa vez remitirá os albaranas de compra ó
equipo COVID19 para que o contabilice xunto á secretaría.
Porase a disposición das docentes unha folla de gasto de material (ver anexo folla de gasto de

material) para que se rexistren os materiais que se usen e así controlar o gasto de material.
No caso da carteleira, será o propio equipo COVID19 quen se encargue da súa impresión e
deseño, no caso de que sexa necesario, e colocación dos mesmos no centro en consonancia
coas medidas determinadas polo plan de adaptación do centro e as emitidas polo Ministerio de
Educación e Sanidade.

27.- SISTEMA PARA ENTREGAR O MATERIAL DE PROTECCIÓN:
O membro do equipo COVID responsable da distribución do material de protección fará unha
revisión e reposición diaria destes produtos para que non falte o seu abastecemento sobre todo
de xeles hidroalcohólicos e panos desbotables nos puntos de hixiene do centro (aulas, espazos
comúns, biblioteca, comedor, ...). Este mesmo membro actualizará o inventario e estudará a
posibilidade da súa compra.
Dende o inicio do curso comunicarase o resto da comunidade educativa, persoal non docente e
alumnado o membro do equipo COVID responsable da reposición dos materiais de protección,
neste caso Paula Iglesias Posse e, como suplente, Berta Cobo Llovo.
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XESTIÓN DOS GROMOS
28.-MEDIDAS A SEGUIR:
Para a xestión dos gromos remítese ao plan de continxencia elaborado polo equipo COVID onde
se recolle as actuacións previas diante da aparición dun gromo, as medidas a ter en conta no
período de actividade lectiva non presencial si se dera o caso nun aula/familia profesional/centro,
e posteriormente as medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial e as súas fases.
A modo de recordatorio:
- 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
COVID19, 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/a da que se sospeita que comeza a
desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase un protocolo de
actuación previsto con antelación: levarase a un espazo separado de uso individual, e contactarase
coa familia, no caso de afectar a alumnado menor de idade. A familia ou o mesmo alumno maior
de idade debe

chamar ben ó centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ben ó teléfono

de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar síntomas de
gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe
abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do
centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.
- 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. 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.
- Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as recomendacións da Xefatura
Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar illada unha parte dun centro
educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en
función do número de contactos identificados en cada gromo.
EFA PIÑEIRAL Santa María s/n 15810 Arzúa ( A Coruña)

e-mail pineiral@pineiral.es

www.pineiral.es

- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou
varias aulas, dunha familia profesional ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade
cos seguintes supostos:
• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena da
totalidade do grupo que conforma a aula e o do profesorado asignado a ese grupo.
• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase
acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o gromo ou, de ser o caso,
da totalidade do centro educativo.
- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días a todas as
persoas que teñan a consideración de contacto próximo de conformidade coas indicacións das
autoridades sanitarias

29.-RELACIÓN DAS PERSOAS DO EQUIPO COVID-19 DO CENTRO QUE
REALIZARÁN AS COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS:
En calquera caso, o coordinador do equipo COVID comunicará as incidencias con maior brevidade
posible ao Equipo de Coordinación Operativa COVID así como a información que lle sexa requirida
por parte das autoridades educativas e sanitarias.

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE
30.- CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES, DE COMUNICACIÓN COA XEFATURA
TERRITORIAL E DE SOLICITUDE, DE SER O CASO DE PERSOAL SUBSTITUTO:
O canle de petición das solicitudes

por parte de traballadores vulnerables para COVID-19 será

a través da dirección do centro educativo e mediante o procedemento establecido pola Consellería
de Educación e recollido no punto 9.4 do protocolo de adaptación ao contexto da COVID -19.
Será a dirección do centro a principal vía de comunicación coa Xefatura Territorial, e tamén o
canle de petición de persoal substituto si ser o caso.
En calquera caso e de conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español
os traballadores vulnerables para COVID-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición
clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma rigorosa.
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Así mesmo, 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 con
carácter xeral na actividade educativa o nivel de risco será o sinalado como NR1.
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
á exposición ao SARS-COV-2, publicada polo Ministerio de Sanidade.
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
poida ser protexido no seu posto de traballo mediante as medidas establecidas

e que non

no protocolo.

MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO
31 E 32.-HOHRARIOS E PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA:
O alumnado de cada ciclo, o profesorado e visitantes teñen unha porta de entrada e outra de
saída debidamente sinalizada. O procedemento de entradas e saídas do centro é o seguinte:
Ciclo Medio de Coidados Auxiliares de Enfermaría:
● Entrada por orde e mantendo a distancia de seguridade pola rampla lateral de acceso á
planta semisoto do edificio 2. O docente da primeira hora será quen vele polo cumprimento
desta medida.
● Saída por orde e mantendo a distancia de seguridade pola rampla lateral de acceso á
planta semisoto 2. O docente da derradeira hora será quen vele polo cumprimento desta
medida.
● O profesorado correspondente segundo o horario de clases supervisará que se cumpran as
medidas de distancia social, limpeza de calzado e de hixiene de mans na entrada.
● A porta estará aberta e no hall de entrada haberá un dispensador de hidroxel, panos
desbotables, felpudo axeitado e papeleira de pedal.
● Os docentes levarán a cabo o protocolo de ventilación das aulas.
● Cada zona estará axeitadamente sinalizada.
Ciclo Superior de Xestión de Vendas e Espazos Comerciais, Marketing e Publicidade e Actividadades
Comerciais(cursos 1º e 2º)
● Entrada por orde e mantendo a distancia de seguridade

pola porta principal do edificio 2.

O docente da primeira hora será quen vele polo cumprimento desta medida.
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● Saída por orde e mantendo a distancia de seguridade pola porta principal do edificio 2. O
docente da derradeira hora será quen vele polo cumprimento desta medida.
● O profesorado correspondente segundo o horario de clases supervisará que se cumpran as
medidas de distancia social, limpeza de calzado e de hixiene de mans na entrada.
● A porta estará aberta e no hall de entrada haberá un dispensador de hidroxel, panos
desbotables, un felpudo axeitado e papeleira de pedal.
● Os docentes levarán a cabo o protocolo de ventilación das aulas.
● Todas as zonas de entrada e saída estarán debidamente sinalizadas.
Ciclo Medio de Panadaría, Repostaría e Confeitaría e Educación nfantil (cursos 1º e 2º, en aula)
● Entrada por orde e mantendo a distancia de seguridade

pola rampla que se accede ás

aulas do edificio 1. O docente da primeira hora será quen vele polo cumprimento desta
medida.
● Saída por orde e mantendo a distancia de seguridade pola rampla que se accede ás aulas
do edificio 1. O docente da derradeira hora será quen vele polo cumprimento desta medida.
● O profesorado correspondente segundo o horario de clases supervisará que se cumpran as
medidas de distancia social, limpeza de calzado e de hixiene de mans na entrada.
● A porta estará aberta e no hall de entrada haberá un dispensador de hidroxel, panos
desbotables, un felpudo axeitado e papeleira de pedal.
● Os docentes levarán a cabo o protocolo de ventilación das aulas.
● Todas as zonas de entrada e saída estarán debidamente sinalizadas.
● As portas intermedias de acceso

as aulas permanecerán abertas

Ciclo Medio de Panadaría, Repostaría e Confeitaría

(cursos 1º e 2º, en obrador)

● Entrada por orde e mantendo a distancia de seguridade

pola rampla que se accede ós

obradoiros do edificio 1. O docente da primeira hora será quen vele polo cumprimento
desta medida.
● Saída por orde e mantendo a distancia de seguridade pola rampla que se accede ós
obradoiors do edificio 1. O docente da derradeira hora será quen vele polo cumprimento
desta medida.
● O profesorado correspondente segundo o horario de clases supervisará que se cumpran as
medidas de distancia social, limpeza de calzado e de hixiene de mans na entrada.
● A porta estará aberta e no hall de entrada haberá un dispensador de hidroxel, panos
desbotables, un felpudo axeitado e papeleira de pedal.
● Os docentes levarán a cabo o protocolo de ventilación das aulas.
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● Todas as zonas de entrada e saída estarán debidamente sinalizadas.
Achegase no anexo os planos do centro indicando as entradas e saídas, así como o sentido da
circulación.

Ver Anexo Circulación no centro
O centro non conta con elevadores e só cun núcleo de escaleiras na que está sinalizada a
dirección da subida e da baixada. Nos corredores está indicado a circulación pola dereita de
forma individual respectando a distancia de seguridade. Os carteis e dispositivos visuais son os
medios empregados para

esta sinalización.

Dado que o centro conta con tres portas de entrada e saída e cun número de alumnado non
moi elevado (sete unidade repartidas en dous edificios) non se precisa flexibilizar o horario de
entradas e saídas a excepción do segundo curso do ciclo medio de Actividades Comerciais que
teñen a súa aula na primeira planta xunto con outros dous cursos . O profesorado que teña clase
a primeira e última hora e no inicio e remate do recreo terá a obriga de velar que se respecte a
distancia de seguridade (un metro e medio) e que

o alumnado non forme aglomeracións no

recinto e fora del.

33.- SINALÉCTICA:
Os carteis sobre medidas hixiénicas colectivas, medidas preventivas e sintomatoloxía vírica será de
xeito preferente a aportada pola Administración autonómica impresa en A-3.

Esta información

colocarase en entradas, corredores, aulas, biblioteca, comedor, zonas de recreo e outros espazos
comúns. Nos aseos reforzarase a información sobre medidas hixiénicas individuais. Evitarase na
medida do posible colocar murais e anuncios nas paredes para facilitar a limpeza.

34.- ALUMNADO TRANSPORTADO:
O centro non conta con entrada e saída de alumnado transportado. A maioría dos alumnos/as
veñen no seu propio coche ou compartido, outros a pé. O equipo COVID dará informacións sobre
medidas a ter en conta para frear a transmisión do virus no alumnado que comparte vehículo.

35.-PROFESORADO PARA VIXILANCIA:
A Asignación do profesorado encargado da vixilancia para manter a distancia de seguridade, evitar
aglomeracións nos corredores e aseos, agrupacións en zonas de recreo e fora do recinto, e o
uso da máscara nos espazos onde sexa obrigatorio dependerá do seu horario.
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MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS
36.- PROGRAMA MADRUGADORES:
O centro non conta con programa de madrugadores ou actividades previas ao inicio da xornada.

37,38 E 40.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES/XUNTANZA ANPAS E CONSELLO
REITOR/EVENTOS:
Os eventos, reunións e actividades da Asociación, no caso de superarse o aforo máximo permitido
nas salas destinadas a este fin, celebraranse preferentemente por medios telemáticas.
No caso de realizarse presencial, cumpriranse estritamente as medidas de prevención: uso de
máscaras, lavado de mans mediante xel hidroalcohólico, distanciamento de metro e medio entre
cadeira e cadeira, con ventilación da sala durante o acto. O equipo COVID decidirá a conveniencia
do desenrolo presencial destas actividades en función do aforo e o comunicará aos organizadores
destas.
O consello escolar celebráranse preferentemente de xeito telemática como medida de adaptación
ao contexto da COVID.

39.- TITORIAS:
Tal como se recolle no punto 15 e 16 deste plan, as familias poderán consultar e seguir toda a
información relativa a situación COVID no centro a través da páxina web e tamén a través do
contacto telefónico, vídeo chamada e titoría presencial cos membros do equipo COVID asignados
para

cada

familia

profesional

(punto

9)

coas

estritas

medidas

preventivas,

hixiénicas

e

distanciamento e con cita previa para evitar coincidir con entradas, saídas e recreos.
Para a realización das titorías de familias co titor de curso ou titor persoal darase prioridade a
comunicación por teléfono ou vídeo chamada. De non poder ser, estas reunións terán lugar en
horario non coincidente coas entradas e saídas do alumnado nin co recreo. Este encontro poderase
ter na aula de informática ou na biblioteca por garantir espazo suficiente para gardar as distancias
de seguridade, material de desinfección e sempre co uso de máscaras.
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MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO
41.- ENTRADA E SAÍDA DOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE:
Segundo a redacción do punto 34, o centro non conta con entrada e saída de alumnado
transportado. A maioría dos alumnos/as veñen no seu propio coche ou compartido, outros a pé.
O equipo COVID dará informacións sobre medidas a ter en conta para frear a transmisión do
virus no alumnado que comparte vehículo.

MEDIDAS DE USO DO COMEDOR
42 E 43.- QUENDAS/PERSOAL COLABORADOR:
As quendas do comedor son as seguintes:
•
•
•

Luns de 14:00-15:00h. O alumnado dos ciclos: 1ºEducación infantil e 2ºXestión de vendas e espazos
comerciais
Mércores de 14:00+15:00h. O alumnado dos ciclos: Coidados auxiliares de enfermería e 1º e 2º de Panadería
Repostería e Pastelería.
Xoves de 14:00-15:00h O alumnado dos ciclos: 1º Marketing e publicidade e 1º e 2º Actividades de venda.

Todos os días de 15:00-16:00h realizarase unha quenda de comedor para os docentes que teñen traballo pola tarde.
SERVIZO DE XANTAR
•

O alumnado entrará o comedor pola porta do patio do Edificio 1, respectando como mínimo
1,5m de distancia de seguridade.

•

A entrada nos vestiarios será de forma escalonada, evitando aglomeracions.

•

Facilitarase o lavado / hixenización de mans antes e despois do comedor.

•

Os itinerarios de entrada e saída estarán debidamente sinalizados.

•

O alumnado sentarase en mesas de 6 comensais separados por mamparas de 60cm.

•

En cada quenda rexistraranse os lugares que ocupa cada alumno.

•

Os menús repartiranse en bandexas individuais.

•

Entre cada quenda realizarase unha limpeza/desinfección das mesas e cadeiras ao mesmo
tempo que se ventilara con ventilación cruzada o menos 15 minutos e 15 minutos despois de
cada quenda.
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•

As portas permanecerán abertas e si as circunstancias meteorolóxicas o permiten manterase
unha ventilación cruzada durante todo o servizo.

•

Será obrigatorio o uso de máscara agás no momento da alimentación.

•

Periodicamente recordarase os comensais que non se comparte nin comida, auga, etc.

•

A louza, culleres, coitelos e garfos, e a cristalería será lavada en lavalouza industriais con auga
quente.

Durante as quendas de xantar, serán dous os profesores de garda, encargados de que se
cumpran as medidas de seguridade e hixiene durante o servizo de xantar. Ocuparanse de:
•

Garantir

•

Que non se formen aglomeracións na entrada e saída do comedor.

•

Recordar o alumnado que non se pode compartir comida, auga, garfos, coitelos...

a hixiene de mans na entrada e saída do comedor.

44.- PERSOAL DE COCIÑA:
O persoal de cociña está composto por 2 persoas.
Encargaranse da elaboración do menú do xantar, da preparación das bandexas, cristalería, utensilios etc.
Así como da limpeza e desinfección de todo o material o comedor, cociñas, o enxoval, as mamparas...

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS
45.- OUTROS ESPAZOS:
Na aula de informática extremáranse os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis
compartido.
Nestas aulas tamén é obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas.
O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada modulo debe de ser
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase. Implicarase ao alumnado na
concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns de uso privativo.
Adaptarase a metodoloxía da aula evitando a formación de grupos e minimizando o contacto con
materiais. En todo caso evitarase que o alumnado estea encarado a unha distancia inferior a 1,5.
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46.- EDUCACIÓN FÍSICA:
Non procede pola non impartición de Educación Física nos ciclos ofertados polo centro.

47.- CAMBIOS DE AULA:
O alumnado non cambiará de clase como norma xeral salvo no desenrolo da parte práctica de
determinados módulos do ciclo medio de coidados auxiliares de enfermaría (uso da sala de
enfermaría) e o emprego dos obradoiros no ciclo medio de panadaría e repostaría. En consecuencia,
o alumnado permanecerá no seu sitio durante os cambios de clase.
No caso de ter que trasladarse a outra aula, o profesor correspondente organizará a saída
ordenada e paulatina dos alumnos respectando a distancia de seguridade evitando agrupacións nos
corredores. Se houbera outro grupo na nova aula este hixienizará mesas e cadeiras có produto
viricida aprobado polo Ministerio correspondente e posto á disposición dos alumnos e con papel.
Agardarase a que saia por completo o grupo anterior antes de entrar, e o profesor ventilará a
aula e

48.- BIBLIOTECA:
Este presente curso transformouse a biblioteca en aula para poder cumprir cos espazos e distancias
de seguridade entre o alumnado. O equipo directivo tomou esta decisión tendo en conta a xestión
dos espazos e o pouco uso da biblioteca por parte do alumnado.
Para non anular este servizo ao alumnado, o profesor encargado da biblioteca seguirá levando a
cabo o préstamo de libros que se realizará de xeito habitual aínda que o devolvo deberá
permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo vinte catro horas

antes de volver aos

andeis. Este servizo prestaráse ao finalizar as clases da maña cando sexa desaloxada a biblioteca,
ventilada

e xa limpa polos propios usuarios. Haberá un punto de desinfección de mans na porta

de entrada.

49.- ASIGNACIÓN ASEOS:
Con respecto aos aseos, o seu aforo non será superior o 50%. O alumnado deberá hixienizar
as mans na saída do mesmo e porase un cartel visible no interior dos aseos para ilustrar as
medidas hixiénicas individuais. Na porta de cada water estará indicado o curso que lle corresponde
usalo.
Durante os recreos, haberá profesores de garda para vixiar, entre outras cousas, o aforo do
aseos e garantindo que se cumpre as distancias.
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O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente
poderá usar o aseo mais próximo a entrada do edificio.

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS
50.- HORARIOS:
O alumnado terá un espazo de recreo fora do edificio de aulas para poder ventilarse o aire libre
cando as condicións meteorolóxicas sexan favorables. Nestes espazos , o alumno/a deberá gardar
as distancias de seguridade e usar a máscara. Para evitar aglomeracións haberá dous horarios
de recreo as 10:30h o alumnado de educación infantil e Coidados auxiliares de enfermaría e as
11:30 o alumnado da familia de comercio e marketing e de industrias alimentarias.
Haberá profesores de garda que ademais de vixiar os aseos tamén velarán polo cumprimento das
medidas preventivas e de seguridade por parte do alumnado tanto nos espazos de recreo como
si o alumno/a prefire quedarse na aula, e pola orde nas entradas e saída evitando aglomeracións
en corredores e escaleiras.
O alumnado que opta por quedarse na aula poderá levantarse do seu posto pero mantendo a
distancia de seguridade entre eles. Tamén poderá comer nas aulas pero deixando o pupitre
recollido e sen residuos encima del. Os residuos depositaranse nas papeleiras correspondentes.

51.- PROFESORADO PARA VIXILANCIA:
O criterio principal para a asignación dos profesores de garda dos diferentes espazos é que sexa
un docente da familia profesional xa que, deste xeito, coñece aos alumnos e darase conta si se
mesturan entre eles e si non se respectan os grupos estables de convivencia (alumnado de cada
familia profesional).
Durante o tempo do recreo e o profesor de garda da planta o encargado de ventilar as aulas.

52 E 53. –METODOLOXÍA NA AULA/ PREVISIÓN ESPECÍFICA SOBRE OS XOGOS E
ACTIVIDADES EN TEMPO DE RECREO:
Non procede xa que o centro EFA Piñeiral oferta ciclos formativos.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOS TALLERES DE FORMACIÓN
PROFESIONAL
54.- USO DOS ESPAZOS:
En todos estes talleres, tanto nos obradoiros do ciclos de panadaría e repostaría como na sala
de enfermaría,

estarán presentes os carteis informativos sobre medidas xerais de prevención e

hixiene así como medidas mais específicas sobre o uso e hixiene dos materiais e ferramentas
que poidan ser utilizados por varios/as alumnos/as.
Nestes talleres é obrigatorio a hixiene de mans nas entradas e saídas.
Tómase como medida que os equipos de protección individual (EPIs) que non formen parte do
equipamento propio do alumnado deberán estar perfectamente hixienizados para o seu uso. Así
mesmo, engadiranse outros equipos de protección axeitados en cada caso, favorecendo cando
sexa posible a utilización de materiais desbotables.
O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de cada materia debe de ser
desinfectado ao inicio da actividade e unha vez terminada a clase.
Os protocolos de hixiene e de correcto uso do equipamento para impedir a transmisión do virus
se explicarán en detalle o inicio do curso e o profesor do taller vixiará que se leva a cabo sobre
todo nas primeiras clases

ata que o alumnado consegue incorporar estas boas prácticas na súa

maneira de traballar e aumente a concienciación social que ten a limpeza dos elementos comúns
de uso privativo.
Sempre que sexa posible e o permita os contidos a desenrolar, o profesor do taller planificará a
realización da práctica coa mínima

manipulación posible das ferramentas e equipos de traballo.

Onde a materia o permita substituirase o emprego de materiais por simulacións virtuais con medios
informáticos co fin de disminuír os contactos co material. O docente evitará a formación de grupos
nos obradoiros e sala de enfermaría no que os alumnos estean encarados a menos de un metro
de distancia.
O procedemento para o uso dos obradoiross será o seguinte:
● Trala entrada, despois da limpeza do calzado no felpudo desinfectante,
aos vestiarios. Nun sitio visible

do vestiario encontrarase o protocolo de actuación para

que o levan a cabo os usuarios.
● A entrada nos vestiarios será de forma escalonada, de dous en dous.

EFA PIÑEIRAL Santa María s/n 15810 Arzúa ( A Coruña)

o alumno dirixirase

e-mail pineiral@pineiral.es

www.pineiral.es

● Unha vez posto o uniforme, incluídos os EPIS (máscara e pantalla), e con todo o material
persoal na man, accederá ao obradoiro. Cada persoa ocupa un posto sinalizado.
● Na entrada e saída aos obradoiros haberá un punto de hixiene de mans (solución
hidroalcohólica, panos desbotables e papeleira de pedal). O docente vixiará que o alumnado
cumpra coas medidas de prevencións en todos estes desprazamentos.
● A saída do obradoiro cara os vestiarios tamén será de forma escalonada, de dous en
dous, previa limpeza e desinfección do obradoiro.
●

Cada alumno

ocupa un posto sinalizado no obrador e permanecerá nese sitio durante o

curso. Encargarase da limpeza e desinfección do mesmo durante a clase e o finalizar a
mesma con produtos desinfectantes suministrados polo centro.
● O alumno permaneceran no obrador e só se moverán con causa xustificada como o acceso
ao

almacén ou á cámara frigorífica, tratando de manter a distancia de seguridade co resto

dos compañeiros.
● Cada alumno/a

●

usará o material e utillaxe persoal, sen intercambialo cos compañeiros.

Cada alumno encargarase de lavar e secar o seu material e o levará para o seu posto
de traballo cun baeta persoal.

●

A utillaxe e a maquinaria común unha vez usadas se limparán e desinfectarán despois
de cada uso.

●

Haberá dous puntos de suministro das materias primas mais usadas para que os alumnos
non teñan que desprazarse pola aula.

● Os alumnos usarán guantes ao manipular aquelas materias primas que

vaian a ser

consumidas frescas, o que non exime de realizar unha correcta hixiene de mans trala súa
retirada.
● Os alumnos levaran as uñas das mans cortas

e sen esmalte e evitarán o uso de aneis,

pulseras, reloxos e adornos.
●

Unha vez no obrador o lavado das mans será de forma asidua, sobre todo no momento
de usar o baño (antes e despois do uso do wc se lavarán as mans) e unha vez de
volta o obrador, antes de comenzar de novo a tarea.
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● Os alumnos manterán a distancia social nos momentos de descanso que se poidan producir
no obrador debido os procesos de elaboración.
● O uniforme será de uso exclusivo e se lavará a diario. Cada alumno recolle o seu uniforme
nunha bolsa específica para ese uso

e o garda na mochila.

● No caso de usar o móbil se desinfectará antes de entrar o obrador.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE
55.- MEDIDAS CONCRETAS:
Para

o

alumnado

con

necesidades

educativas

especiais

matriculado

neste

presente

curso

recoméndase o uso das máscaras dentro e fora da aula cando non se cumpra coa distancia
mínima de seguridade. Non se precisa o emprego de pantallas/viseiras para a súa atención.

56.- TAREFAS E MEDIDAS DO PERSOAL DOCENTE E COIDADOR:
Con respecto aos

alumnos matriculados con autonomía limitada, os profesores da primeira hora

e última, así como no inicio e remate do recreo vixiarán a necesidade de axuda dando sempre
marxe ao desenvolvemento da súa autonomía e velarán pola súa hixiene de mans nas entradas
e saídas da aula e aseo.

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO
57.-REUNIONS DE PROFESORADO:
Dende o inicio do curso a través das sesións formativas que impartirá o equipo COVID inculcarase
o profesorado, por un lado, manter unha conduta exemplarizante no cumprimento das medidas de
protección como a frecuente hixiene de mans diante dos alumnos, etc

e por outro lado, aproveitar

calquera contido para inculcar a súa vez ao alumnado a concienciación sobre o carácter social
da pandemia e o beneficio común do cumprimento das normas.
O profesorado disporá de material de hixiene (panos desbotables, solución desinfectante e xel
hidroalcohólico) subministrado polo centro educativo para responsabilizarase en cada cambio de
clase da limpeza da súa mesa e cadeira e outro material de uso non individual que teña utilizado
en cada unha das aulas. Así mesmo, no cambio de clase, é da súa responsabilidade a ventilación
das aulas e de lembrar as medidas hixiénicas e de seguridade ao alumnado.
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Para as reunións do profesorado utilizarase unha sala con aforo adecuado para manter a distancia
de un metro e medio cumprindo as normas de protección (hixiene de mans e uso de máscara).
O criterio principal para o reparto de docentes por departamento foi manter a distancia de
seguridade e non encarar as mesas de traballo. En cada departamento haberá un punto de
hixienización para desinfectar as mans e material de desinfección para a limpeza de ferramentas
comúns como teclado, pantallas entre outras.

58.-REUNIONS DE ÓRGANOS COLEXIADOS:
En relación coas reunións dos órganos colexiados do centro seguirase as normas recollidas no
protocolo xeral de adaptación ao contexto da COVID-19 establecidas pola consellería de Educación
e Sanidade.
Isto é en conformidade co disposto no artigo 17 da lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime
Xurídico do Sector Público os órganos colexiados poderanse constituír, convocar, celebrar a súas
sesións, adoptar acordos e remitir actas a distancia, agás nos supostos nos que o seu regulamento
interno recolla expresa e excepcionalmente o contrario e que, de ser este o caso, poderá revisarse
e realizar as modificacións e adaptacións oportunas.
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 estas 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.

MEDIDAS DE CARACTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO
59.-PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO:
Unha das tarefas do equipo COVID é asegurarse que a información sobre os protocolos de
actuación e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde implantadas no centro
chegan e sexan comprendidas por toda a comunidade educativa, polo que unha das súas
actuacións será levar a cabo un plan de formación para o profesorado e o alumnado.

EFA PIÑEIRAL Santa María s/n 15810 Arzúa ( A Coruña)

e-mail pineiral@pineiral.es

www.pineiral.es

Os obxectivos deste plan de formación será por un lado facilitar a adquisición de habilidades
sobre as medidas de prevención e hixiene fronte a COVID-19 tanto para o persoal docente como
o resto da comunidade educativa utilizando infografías, carteis e sinalización que fomente o
cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene. Por outro lado facer do
alumnado axentes activos na mellora da saúde da comunidade educativa mediante actividades de
educación e promoción da saúde

que de maneira transversal se poida traballar a saúde de forma

integral incluíndo outros aspectos como os hábitos de alimentación saudable e a importancia da
actividade física no día e ao longo da vida.
Este plan de formación consta de tertulias técnicas, aplicando a metodoloxía propia do centro, nas
que participarán

profesionais sanitarios tanto do SERGAS como doutras institucións da nosa

contorna así como

o profesorado da familia Sanidade do centro. Estas actividades técnicas se

repartirán ao longo dos tres trimestres e tratarán ademais de medidas de prevención e hixiene
fronte a COVID-19,

outros aspectos do comportamento do SARS-CoV-2 como as vías de

transmisión, infección e patoloxía, incidencia na poboación para entender mellor a problemática
desta pandemia así como tratamentos e os seus avances, a inmunidade e tipos de vacinas.
Coidarase que esta información e formación sexa actualizada tendo sempre como referencia as
fontes científicas e as autoridades sanitarias.
Tamén se coidará que esta información chegue as familias mediante a publicación desta na web
do centro e invitando a súa participación nas tertulias técnicas si foran impartidas de xeito
telemático.

60.-DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN:
Para o desenrolo e elaboración deste plan de formación contarase coa información das medidas
de prevención e hixiene que realice a consellería de Sanidade e de Educación, así mesmo coa
colaboración, si é posible,

do persoal sanitario do centro de saúde de referencia (centro de

atención primaria de Arzúa) e do persoal docente do departamento da familia Sanidade do centro.
Inclúese tamén unha acción formativa presencial na primeira semana de setembro organizada por
CECE Galicia titulada “Contornos educativos seguros” cunha duración de catro horas dirixido ao
profesorado co fin de proporcionar ferramentas para xerar unha contorna educativa segura de
acordo á normativa e protocolos vixentes.
Este plan de formación está aberto a engadir posibles actividades formativas organizadas polo
concello de Arzúa de interese para o alumnado do centro que estean relacionadas con aspectos
das familias profesionais e a problemática da crise sanitaria.
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61.-AULAS VIRTUAIS:
O persoal docente encargado de coordinar a implantación das aulas virtuais e o seu mantemento,
de colaborar cos compañeiros que teñan maior dificultade na implantación das aulas, de organizar
e difundir as accións de formación para o profesorado está constituído por un equipo de tres
profesoras: María Jesús Limes, Marta Pérez e Paula Iglesias, expertas e con experiencia na
materia.
Nas dúas primeiras semanas de setembro, este equipo formará ao resto do profesorado sobre o
modo de ensinar a través da aula virtual creando modelos básicos que sexan homoxéneos para
a totalidade dos cursos e que facilite a labor dos docentes

con menor experiencia no uso.

Tamén porán a disposición do profesorado uns vídeos titorías para a realización das tarefas de
primeira posta en funcionamento da aula virtual. Levarán a cabo unha actividade formativa
(aproximadamente de quince horas) que permita iniciar e afondar no aproveitamento didáctico das
aulas virtuais incluíndo contidos axustados as características e necesidades dos diferentes ciclos e
do centro.
Por outro lado, nesta primeira quincena de setembro, antes da asistencia dos alumnos ás aulas,
crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais para os catro ciclos que se imparte no centro.
Deste xeito, os titores de cada un dos grupos xa formado nesta metodoloxía de aula virtual,
durante os primeiros días de clase en setembro 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.
Esta aula virtual deberá estar plenamente operativa e funcionando ao finalizar o mes de setembro.
O inspector do centro poderá acceder a calquera curso da aula virtual mediante o seu usuario
e clave que se lle facilitará no inicio do curso.
A aula virtual para este presente curso será a través

da aplicación Meeting e Classroom de

Google.
Outra labor dos titores de cada ciclo formativo a realizar no mes de setembro é identificar 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
que realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso á
educación a distancia.
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62.-INSTRUCCIÓNS DE INCIO DE CURSO:
Como medida de adaptación ao contexto da COVID-19, as programacións didácticas incluirán a
metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de ensino a distancia, o modo de proveer o
dereito á educación ao alumnado que non poida seguir a ensinanza telemática e os mecanismos
que o profesorado adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado.

63.-PLAN DE ADAPTACIÓN COVID-19
Este 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 na páxina web do
centro por calquera membro da comunidade educativa.

EFA PIÑEIRAL Santa María s/n 15810 Arzúa ( A Coruña)

e-mail pineiral@pineiral.es

www.pineiral.es

ANEXOS
Anexo Modelos de táboas de rexistro de ausencias.
Modelo de táboa de rexistro de ausencias de alumnado
Ciclo:

Curso
:

Alumno/a:

Data:

Persoa que realiza a
comunicación:
Sintomatoloxía descrita:

Visita médica:
Diagnóstico final:
Medidas aconselladas:

Modelo de táboa de rexistro de ausencias de profesorado
Docente:

Data:

Persoa que realiza a
comunicación:
Sintomatoloxía descrita:

Visita médica:
Diagnóstico final:
Medidas aconselladas:
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Lenda:
Pupitre.
Mesa do docente.
Zona de hixienización. Inclúe hidroxel, panos desbotables e papeleira de pedal.
Entrada á aula

1.

Modelo de aula das prantas baixa e primeira do edificio 2.
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2.

Aula da planta semisoto do edificio 2.

3.

Modelo de aula do edificio 1.
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Anexo Cadro de control de limpeza dos aseos

Control de limpeza dos aseos
Edificio:

Localización:

Mulleres
Homes

Data

Hora
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Anexo Modelo de cadro de ventilación.

Control de ventilación
Semana

_____
de
______________________
______________________

ó

_____

de Aula

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

1ª hora

1ª hora

1ª hora

1ª hora

1ª hora

2ª hora

2ª hora

2ª hora

2ª hora

2ª hora

3ª hora

3ª hora

3ª hora

3ª hora

3ª hora

4ª hora

4ª hora

4ª hora

4ª hora

4ª hora

5ª hora

5ª hora

5ª hora

5ª hora

5ª hora

6ª hora

6ª hora

6ª hora

6ª hora

6ª hora
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Anexo Folla de gasto de material

Folla de gasto de material
Localización:
Fecha

Material
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Anexo Circulación no centro
Lenda:

1. Plano do edificio 1.
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2. Plano do edificio 2, planta baixa.

3. Plano do edificio 2, planta primeira.
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4. Plano do edificio 2, planta semisótano.
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