ANEXO V: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE
ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 20202021”

1.

Datos do centro

Código
32015050

Denominación
CIFP A FARIXA
Enderezo

C.P.

Rúa das Laxas s/n

32005

Localidade
OURENSE

Concello
OURENSE

Teléfono
988 783 012

OURENSE
Correo electrónico

covid@farixa.es
Páxina web

www.farixa.es

Provincia

Índice
Medidas de prevención básica
Medidas xerais de protección individual
Medidas de limpeza
Material de protección
Xestión dos abrochos
Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade
Medidas de carácter organizativo
Medidas en relación coas familias e ANPA
Medidas para o alumnado transportado
Medidas de uso do comedor
Medidas específicas para o uso doutros espazos
Medidas especiais para os recreos
Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous primeiros cursos de primaria
Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres
Medidas especificas para alumnado de NEE
Previsións específicas para o profesorado
Medidas de carácter formativo e pedagóxico

Páxina 2 de 14

3
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9

Id.

Medidas de prevención básica
Membros do
equipo COVID

2.

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso de 988783007
desvío a un teléfono móbil)
Membro 1

Ródríguez García, José Luis
-

Tarefas asignadas

-

Membro 2

-

Tarefas asignadas
-

Membro 4

Cargo

Vicedirectora

Elaboración do Plan de Adaptación do Covid 19.
Interlocución coa administración e co centro de saúde de
referencia.
Elaborar relación de alumnado e persoal do centro cos datos
de contacto.
Cargo

Orientador

- Elaboración do Plan de Adaptación do Covid 19.
- Difundir a información entre o alumnado.
- Difusión da autoenquisa ao alumnado e as familias.

Centro de saúde de referencia

Centro A Cuña-Ourense
Contacto

4.

Coor Prog. Internacionais

Elaboración do Plan de Adaptación do Covid 19.
Difundir a información entre a comunidade.
Elaborar relación de alumnado e persoal do centro cos datos
de contacto.

Sarmiento Campos, José Antonio

Tarefas asignadas

3.

Cargo

Nanín López, Mª Cristina
-

Director

Nomear membros do equipo COVID.
Elaboración do Plan de Adaptación do Covid 19.
Coordinación do equipo COVID.
Coordinación na interlocución coa Administración e o centro de
saúde de referencia.
Coordinación na comunicación co persoal do centro e coas
familias e alumnado.
Elevar as propostas da Comunidade educativa ao equipo
COVID.

Aragón Fitera, Miguel

Tarefas asignadas

Membro 3

Cargo

Teléfono

Médico 1: Carlos Menendez Villalba
Médico 2: Xosé Luís Muíño López Alvarez

988248041

Enfermera 1: Asunción Álvarez Fraga
Enfermera 2: Rosa Salgado Ferreiro

Espazo de illamento (determinación do espazo de illamento COVID e dos elementos de protección que inclúe)

Aula 117, no primeiro andar do edificio 1 do centro. Este espazo conta con ventilación axeitada, xel
hidroalcohólico, panos desbotables, papeleira de pedal e máscaras cirúrxicas.
5.

Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa (engadir unha fila por nivel e etapa e indicar o número total)
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Formación profesional básica

27

Ciclos grao medio

102

Ciclos de grado superior

284

6.

Cadro de persoal do centro educativo (unicamente número de efectivos)

54 (profesorado), 2 (persoal administrativo), 2 (persoal subalterno), 3 (persoal
de limpeza)
7.

61

Determinación dos grupos estables de convivencia (engadir unha táboa por grupo)

Etapa

Nivel

Grupo

Non existen grupos estables de convivencia.
Aula
8.

Nº de alumnado asignado

Nº de profesorado asignado

Medidas específicas para grupos estables de convivencia (con inclusión de medidas que xa figuren no protocolo
das consellerías ou doutras acomodadas á realidade do centro e grupo)

Non existen grupos estables de convivencia.

9.

Canle de comunicación (para dar a coñecer ao equipo COVID os casos de sintomatoloxía compatible, as
ausencias de persoal non docente e profesorado e para a comunicación das familias co equipo COVID para
comunicar incidencia e ausencias)

No caso de que o alumnado presente sintomatoloxía compatible co COVID, e non acuda ao centro por
tal motivo, cubrirá un formulario habilitado a tal efecto na web farixa.es ou comunicalo telefónicamente
ao centro (988783012).
As ausencias de profesorado e persoal non docente por presentar sintomatoloxía COVID, comunicaranse
vía telefónica á xefatura de estudos e secretaría respectivamente, os cales o comunicarán o equipo
COVID.
correo eléctrónico: covid@farixa.es
10.

Rexistro de ausencias (procedemento de rexistro de ausencias do persoal e do alumnado)

Xade
11.

Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas)

A comunicación das incidencias á autoridade educativa farase a través da canle informática habilitada
pora consellería de educación “EduCovid”
A comunicación ás autoridades sanitarias farase telefónicamente ao centro de saúde de referencia (A
Cuña).

Id.

Medidas xerais de protección individual

Páxina 4 de 14

12.

Situación de pupitres (croques da situación dos pupitres nas aulas ben de xeito individual ou croque xenérico que sexa
reproducible nos restantes espazos e identificación da posición do profesorado)

Adxúntase planos das aulas
13.

Identificación de espazos ou salas para asignar grupos (cando o tamaño da aula non permita as distancias
mínimas e identificación de espazos ou salas para asignar a grupos)

Utilizarase o salón de actos, nos módulos teóricos nos grupos de 1º e 2º do ciclo superior de
Ensinanzas e Animación sociodeportivas.
14.

Espazos de PT, AL, departamento de orientación ou aulas especiais. Modelo cuestionario de
avaliación (determinación das medidas para o uso de espazos de PT e AL, departamento de
orientación ou aulas especiais do centro e modelo de cuestionario avaliación de medidas como
anexo ao Plan, pódese utilizar un semellante ao que figura no protocolo de adaptación ao contexto
da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021)

Non procede

15.

Titorías coas familias (determinación dos xeitos de realizar titorías coas familias)

A titoría coas familias realizarase preferentemente por teléfono ou por medios telemáticos. Cando a
presenza sexa requirida, o centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non
coincidentes con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos, con cita previa
por parte das familias. A sala de profesorado será o espazo para celebrar estas reunións Este espazo
conta con ventilación axeitada, e dispondrá de xel hidroalcohólico, panos desbotables, papeleira de
pedal.
16.

Canles de información coas familias e persoas alleas ao centro (provedores, visitantes, persoal do concello...)

A comunicación será telefónica e/ou correo electrónico.
17.

Uso da máscara no centro

A máscara será obrigatoria para todo o persoal e alumnado do centro durante toda a xornada lectiva,
incluidos os recreos, e dentro de todo o recinto do centro.
18.

Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa

O plan será publicado na web do centro e enviado por correo electrónico ao profesorado e persoal non
docente, xunto cun documento resumo coas principais recomendacións para o profesorado
Ao inicio do curso, os/as titores/as informarán ao alumnado dos puntos fundamentais do plan e da súa
ubicación na web do centro.
Ademais distribuirase entre o alumnado un tríptico con estes puntos fundamentais, que serán
recordados tamén na pantalla situada na entrada do centro.

Id.

Medidas de limpeza

19.

Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír
datos de carácter persoal)
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A persoa de limpeza en horario de mañá realizará a limpeza e desinfección dos aseos alomenos dúas
veces nese período, así como a limpeza frecuente das áreas de administración e conserxería de
atención ao público.
As persoas de limpeza en horario de tarde realizarán a:
-

20.

Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común e nas superficies de contacto
máis frecuentes como pomos das portas, mesas, mobles, equipos informáticos, etc.
Limpeza e desinfección dos despachos.
Limpeza e desinfección dos aseos

Distribución horaria do persoal de limpeza (distribución horaria do persoal de limpeza e da alternancia semanal
ou mensual de tarefas —no caso de que existan dúas ou máis persoas de limpeza polo menos unha delas realizara o seu
traballo en horario de mañá—) (non incluír datos de carácter persoal)

Unha persoa limpeza en horario de mañá que completará o seu horario pola tarde.
Duas perosas de limpeza en horario fixo de tarde
21.

Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza

Máscaras e luvas e roupa e zapatos de traballo
22.

Cadro de control de limpeza dos aseos

Nos aseos colócarese unha folla de control na que se anotará as horas na que se faga a limpeza dos
aseos e a persoa que a fixo.

23.

Modelo de checklist para anotar as ventilacións das aulas (a colocar en cada aula)

Nas aulas colocarase unha folla para anotar os horarios de ventilación, que será cuberta polo
profesorado coincidente esa hora.
24.

Determinación dos espazos para a xestión de residuos

Colocaránse papeleiras con tapa e pedal nas aulas, talleres, pavillón, departamentos, así como no
vestíbulo de entrada.
No cuberto anexo á cafetería e nos patios exteriores se colocarán ademais papeleiras de maior
tamaño para os residuos derivados desta.

Id.

Material de protección

25.

Rexistro e inventario do material do que dispón o centro

O rexistro e inventario do material faraxe pola secretaría do centro en colaboración coa conserxería.
26.

Determinación do sistema de compras do material de protección

O sistema de compras será a través dun formulario de pedidos ao secretario.
27.

Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición
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Ao principio do curso realizarase unha entrega a cada membro do cadro de persoal do material
enviado pola consellería e o adquirido polo propio centro. Este material será entregado na conserxería.
Nas aulas e no resto de espazos do centro hai dispensadores de xel para a desinfección de mans e
pulverizadores de desinfectante virucida para a limpeza e desinfección de teclados e outros utensilios,
así como panos desbotables.
O persoal de limpeza será o encargado de facer as reposicións do xel e panos desbotables e de
comunicar á dirección a necesidade da súa adquisición.

Id.

Xestión dos abrochos

28.

Medidas (a determinación das medidas pode ser referida á xenérica do protocolo das consellerías, unha propia do centro
ou unha remisión ao plan de continxencia)

As medidas serán as determinadas nos puntos 7 e 8 do Protocolo de 22 de xullo de adaptación ao
contexto Covid19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021,
actualizado a 16 de setembro de 2020.
29.

Responsable/s das comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa (deben determinarse
a/s persoa/s que realizarán as comunicacións das incidencias á autoridade sanitaria e educativa) (indicar unicamente cargo
desempeñado e non incluír nome)

Membros do equipo COVID

Id.

Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade

30.

Procedemento de solicitudes (canle de petición das solicitudes de comunicación coa xefatura territorial e de solicitude,
de ser o caso, de persoal substituto)

As solicitudes faranse cubrindo o Anexo II, a través da dirección do centro.

Id.

Medidas de carácter organizativo

31.

Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso.
Regulación da entrada de acompañantes do alumnado —cando o centro dispoña de planos poderanse grafiar sobre unha
copia dos mesmos os lugares de entrada incluíndo, de ser o caso, os das distintas etapas educativas; no caso de non dispoñer
deles poderanse utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

Adxúntanse planos grafiados
32.

Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo (determinación das portas de entradas e saídas, as
circulacións no centro educativo, uso de elevadores, núcleos de escaleiras, etc. —cando o centro dispoña de planos
poderanse grafiar sobre unha copia dos mesmos os sentidos de circulacións, no caso de non dispoñer deles poderanse
utilizar acomodados á realidade do centro os que figuran como tipoloxías anexos ao protocolo—)

Adxúntanse planos grafiados.
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33.

Cartelería e sinaléctica (previsións sobre a colocación de cartelería e sinaléctica no centro, coa premisa de que a de
prevención prima sobre calquera outra en relación coa súa colocación)

Colocarase cartelería nas entradas do centro, nos corredores, aulas e nos aseos.
Ademáis poderanse colocarse carteis nos talleres e pavillón deportivo no caso de que o profesorado
que imparta docencia neses espazos ou considere necesario.
34.

Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado

Transporte piscina, pista atletismo e actividades complementarias incluidas na programación:
Os ocupantes do vehículo ten que levar posta a máscara durante todo o traxecto e que cada usuario/a
ocupe o seu asento en todo momento. Asignaranse asentos fixos ao alumnado para todo o curso escolar
para unha realizar unha mellor trazabilidade dos contactos

35.

Asignación do profesorado encargado da vixilancia (só datos numéricos)

Non procede

Id.

Medidas en relación coas familias e ANPA

36.

Madrugadores ou actividades previas ao comezo da xornada (previsións en relación co programa de
madrugadores ou de actividades previas ao inicio da xornada, as medidas e determinacións que figuren no plan deberán
ser coordinadas coa ANPA ou o concello que preste ou organice o servizo e incorporaranse ao presente plan)

Non procede.
37.

Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor (previsións para
a realización de actividades extraescolares fóra da xornada lectiva ou posteriores ao servizo de comedor, deberán ser
coordinadas co organizador do servizo)

Non procede.
38.

Determinacións para as xuntanzas da ANPA e o Consello Escolar

Consello Social as reunións celebráranse preferentemente de xeito telemático.
39.

Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias

Utilizarase como mecanismo xeral de comunicación a web do CIFP.
A titoría e comunicacións coas familias realizarase preferentemente por teléfono ou por medios telemáticos. Cando
a presenza sexa requirida, o centro establecerá horarios específicos para a atención das familias non coincidentes
con horarios de entrada e saída nin con intercambios de clase ou recreos. A sala de profesoradol será o espazo para
celebrar estas reunións Este espazo conta con ventilación axeitada, e dispondrá de xel hidroalcohólico,
panos desbotables, papeleira de pedal.
40.

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, distanciamento e aforos.

Id.

Medidas para o alumnado transportado
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41.

Medidas (establecemento de medidas de entrada e saída dos vehículos no centro educativo, establecemento dun espazo
de espera para o alumnado transportado, de ser o caso, criterios de priorización para o uso do transporte)

Non procede.

Id.

Medidas de uso do comedor

42.

Quendas, lugares ocupados polos comensais e priorización do alumnado (establecemento de quendas para o
uso de comedor, determinación dos lugares ocupados polos comensais, priorización do alumnado sobre o resto do persoal
do centro)

Non procede.
43.

Persoal colaborador (previsión sobre o persoal colaborador, tendo en consideración que debe ser o mesmo durante as
diferentes quendas) (non incluír datos de carácter persoal)

Non procede.
44.

Persoal de cociña (previsión sobre o persoal de cociña e a limpeza da mesma) (non incluír datos de carácter persoal)

Non procede.

Id.

Medidas específicas para o uso doutros espazos

45.

Aulas especiais, ximnasios, pistas cubertas... (realizaranse as previsións que sexan precisas noutros espazos do
centro tales como aulas especiais —tecnoloxía, música, debuxo, inglés, laboratorios...— ximnasios, pistas cubertas, salóns
ou calquera outro espazo de uso educativo. As previsións incluirán normas de uso e limpeza)

Medidas para o uso do pavillon deportivo:
- a máscarilla será de uso obrigado agás que se realicen no exterior, de maneira individual, a
máis de 2 metros e que o uso da máscara resulte inadecuado ou imposibilite a práctica según a
consideración do profesorado
- o alumnado debe hixienizar as mans antes e despois da estancia no pavillón
- o material individual e mochilas se depositarán nun ala do pavillón destinada para iso
- fomentarase o desenvolvemento das sesións nos espazos exteriores sempre que sexa posible.
- os exercicios serán individuais na medida do posible minimizando o uso de materiais que teñan
que ser usados por varios alumnos e procurando a súa limpeza e desinfección despois do seu
uso.
- o departamento determinará a metodoloxía das sesións prácticas según as características
propias do módulo.
- o uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo. O
alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo.
- o alumnado non poderá entrar no pavillon sen presenza dun profesor
- so o profesor terá acceso o almacene organizará a distribución do material cando sexa
necesario
- as portas e luces durante o período lectivo so serán manipuladas por parte do profesor do
grupo
- cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as portas abertas o
maior tempo posible. Aplícanse as restantes normas de uso e funcionamento das aulas
ordinarias.
46.

Educación física (existirán determinacións específicas para a materia de educación física)

Non procede
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47.

Cambio de aula (regularase o proceso de cambio de aula ou visita á aula especial ou espazos de
uso educativo)

O alumnado non cambiará de clase agás nos supostos excepcionais. O alumnado debe permanecer no
seu sitio durante os cambios de clase. A saída será ordenada e continua, de 1 en 1, deixando a
distancia de seguridade. Se houbera outro grupo na nova aula; agardarase a que saia por completo o
grupo anterior antes de entrar. Antes de sair o grupo ventilará a aula e hixienizará, pupitres mesas,
cadeiras, e o material informático utilizado, no seu caso.

48.

Biblioteca (as persoas responsables da biblioteca establecerán normas de uso acomodadas ás
xerais establecidas no protocolo)

A biblioteca poderá ser usada ata o 50 % do seu aforo que é de 10 persoas.
O usuarios deben hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.
O equipo de biblioteca sinalizará nas mesas e outros postos de traballo aqueles que poden ser
utilizados de xeito que se manteña a distancia de seguridade e se optimicen os postos dispoñibles.
Ao rematar, os/as usuarios/as da biblioteca hixienizarán os postos que teñan ocupado.
O préstamo de libros ou outro material realizarase de xeito habitual aínda que o devolto deberá
permanecer en caixas identificativas e illadas como mínimo 48 horas antes de volver aos andeis.
Evitarase o uso de xogos de mesa e materiais semellantes cando implique un uso compartido.
Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas e porta abertas
o maior tempo posible. Aplícanse as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.
49.

Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter
exclusivo en atención á realidade do centro)

O uso dos aseos estará limitado a unha simultaneidade non superior a un terzo do seu aforo, para o cal
estableceranse os procedementos axeitados.
Deberanse hixienizar as mans á saída do mesmo.
O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de alumnado unicamente poderá
usar un dos aseos máis próximos á entrada do centro.

Id.

Medidas especiais para os recreos

50.

Horarios e espazos (as determinacións sobre o horario do recreo, os espazos, de ser o caso incluso as divisións dos
mesmos, e do uso e orde no recreo realizarase minuciosamente no plan con asignación de espazos a grupos ou niveis coas
previsións propias para os grupos estables de convivencia)

Para evitar concentracións de entrada e saída no recreo, se escalonarán dúas quendas, de 11:00 a 11:30
e de 12:00 a 12:30 horas, según os cursos.
Se diferenciará o acceso e saída a cafetería. Durante o tempo de recreo, o alumnado so podera acceder
a mesma para mercar o que considere oportuno e consumirá nos espacios habilitados a carón da
mesma.Se delimitará un aforo máximo que será de 14.
51.

Profesorado de vixilancia (nas determinacións figurarán os criterios para a asignación do profesorado de vixilancia,
existirá un cadro que defina os horarios dos grupos de convivencia estable) (non incluír datos de carácter persoal)

Haberá profesorado de garda de recreo para o alumnado de FPBásica..
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Id.

Medidas especificas para alumnado de educación infantil e dos dous
primeiros cursos de primaria

52.

Metodoloxía e uso de baños (incluír previsións sobre a metodoloxía na aula e uso de baños que estean situados na
mesma, tamén figurarán determinacións sobre o traballo en recantos e de uso do material de aula)

Non procede
53.

Actividades e merenda (a maiores das previsións xerais sobre recreos existirá unha previsión específica para os xogos
e actividades a realizar no tempo de recreo, incluirase unha previsión sobre o tempo de merenda)

Non procede

Id.

Medidas especificas para uso de laboratorios e talleres

54.

Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá detallarse o uso e
hixiene dos elementos e ferramentas que poidan ser utilizadas por varios/as alumnos/as e
protocolizarase en función das diferentes ensinanzas os detalles de utilización do equipamento e a
necesidade dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención)

Ao inicio da actividade o alumnado deberá ser informado polo profesorado sobre as medidas e
recomendacións a seguir e, no seu caso, dotarase a estes espazos de carteis informativos.
O profesorado establecerá as medidas axeitadas para que o alumnado especialmente sensible poida
desenvolver as actividades de forma axeitada.
Nos talleres e aulas prácticas o profesorado responsable, determinará as normas específicas de
protección máis axeitadas a súa dinámica.
O uso das ferramentas e dos equipos de traballo planificarase de xeito que a realización da práctica
supoña a mínima manipulación posible. Deberán ser hixienizados despois de cada actividade para o seu
uso polo seguinte grupo.
Cando as condiciones meteorolóxicas e do edificio o permitan, manteranse as xanelas abertas o maior
tempo posible. Aplícanse as restantes normas de uso e funcionamento das aulas ordinarias.

Id.

Medidas especificas para alumnado de NEE

55.

Medidas (o equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación, establecerá as
medidas concretas en relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE)

O equipo COVID, en colaboración co departamento de orientación establecerá as medidas concretas en
relación coa diferente tipoloxía de alumnado con NEE.
O centro educativo axustará todas as indicacións e comunicacións dirixidas a alumnado escolarizado con
necesidades educativas que afecten ao proceso de expresión e comprensión da linguaxe, aos diferentes
sistemas de comunicación utilizados con este alumnado.
O persoal especialista que preste atención a este alumnado valorará o emprego de pantallas/viseiras ou
outros medios auxiliares no caso de que a súa atención requira non respectar a distancia de seguridade.
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56.

Medidas e tarefas. Seguimento (particularizaranse as tarefas e medidas que o persoal docente e
coidador debe de extremar en relación co alumnado, as medidas serán obxecto de seguimento
continuo para a súa adaptación a cada circunstancia)

Haberá un seguimento continuo por parte do equipo COVID e mailo Departamento de Información e
Orientación Profesional do desenvolvemento destas normas.

Id.

Previsións específicas para o profesorado

57.

Medidas (para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos
estableceranse as medidas que sexan oportunas en función do número de persoas e aforos
dispoñibles. Existirán previsións para o uso de máquinas de vending ou cafeteiras)

Para as reunións de profesorado, uso da sala de profesores e departamentos estarase ao establecido
como norma xeral para o desenvolvemento da docencia en función do número de persoas e aforos
dispoñibles. O máximo aforo permitido en cada un dos citados espazos figurará na entrada dos mesmos
e respectará, en todo caso, a distancia mínima de seguridade.

58.

Órganos colexiados (o centro incluirá previsións para acomodar ás situacións máis seguras a
reunión dos órganos colexiados do centro mediante o uso, de ser o caso, de ferramentas de
comunicación a distancia)

As reunións dos órganos colexiados realizaranse de forma presencial en aqueles espazos habilitados
polo centro onde se poidan manter as medidas xerais de protección individual e os 1,5 metros de distancia
entre persoas. No caso de non poder garantir o anterior ou porque o órgano colexiado así o considere as
reunións poderán ser realizadas de forma telemática mediante a utilización de ferramentas de
comunicación a distancia.

Id.

Medidas de carácter formativo e pedagóxico

59.

Formación en educación en saúde (de conformidade coas previsións do plan de formación do
profesorado e cos programas formativos existentes no centro intensificarase a educación en saúde,
particularmente na prevención fronte a COVID-19, no plan existirá unha previsión das actividades
que ao longo do curso se realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da
prevención e hixiene fronte ao SARS-CoV-2)

De conformidade coas previsións do plan de formación do profesorado e cos programas formativos
existentes no centro intensificarase a educación en saúde, particularmente na prevención frote a COVID19. No plan de formación do centro existirá unha previsión das actividades que ao longo do curso se
realizará co alumnado e unha previsión xeral do carácter transversal da prevención e hixiene fronte ao
SARS-CoV-2 (dentro desta prevención transversal inclúense actividades que forman parte do Plan de
Acción Titorial, Plan Director e aqueloutras que poidan pertencer a accións de Contratos programa
asinados polo CIFP e concedidos pola Administración Educativa). Así mesmo en colaboración co centro
de saúde de referencia incluirá posibles charlas do persoal sanitario sobre a prevención e protección.

Páxina 12 de 14

60.

Difusión das medidas de prevención e protección (o Plan regulará a difusión da información
das medidas de prevención e a distribución das medidas 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; establecerase a
información que será de uso obrigado na web do centro).

A difusión da información sobre todas todas as medidas de prevención que se tomen no CIFP, a
distribución das mesmas e comunicacións que realice a Consellería de Sanidade e a de Educación
realizaranse a través da páxina web, principalmente, pantalla informativa e outros medios telemáticos
que se consideren en cada momento
61.

Profesorado coordinador da xestión e dinamización das aulas virtuais (o plan determinará o
profesorado que, en función dos seus coñecementos e experiencia, será o encargado de coordinar
a implantación das aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras Abalar ou Edixgal e coa
UAC; o persoal docente designado colaborará cos compañeiros que teñan maior dificultade na
implantación das aulas e divulgará as accións de formación que estean dispoñibles para o conxunto
do persoal docente e dos contidos existentes —engadir unha fila por profesor/a—)

Coordinador TICs
62.

Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” (o plan poderá conter
aquelas previsións existentes no documento de “Instrucións de inicio de curso” aprobadas pola
Dirección Xeral que teñan relación coas medidas de adaptación ao contexto da COVID-19 e que
deban ser coñecidas polo conxunto da comunidade educativa)

As instruccións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP para o curso 20/21 contemplan a
seguinte normativa específica relacionada coa COVID-19:
Solicitude de convocatoria extraordinaria:
O alumnado matriculado no curso 2019/20, tendo en conta as medidas excepcionais no desenvolvemento
das ensinanzas de formación profesional tomadas pola Consellería de Educación, Universidade e
Formación Profesional, durante o curso académico 2020/21 por mor da situación de crise ocasionada
pola COVID-19, poderá ser avaliado dun mesmo módulo profesional un máximo de cinco convocatorias,
con independencia do réxime ou da modalidade que se curse, agás no caso do módulo profesional de
formación en centros de traballo, que será de dúas. Unha vez esgotadas as cinco convocatorias, este
alumnado poderá solicitar para o curso 2021/22 unha convocatoria extraordinaria para a superación dos
módulos pendentes, sempre que cumpran as condicións establecidas no artigo sexto desta resolución.
Organización e horario do ciclo formativo
Segundo o punto 5.1 das instrucións do 27 de abril de 2020 os centros docentes establecerán o
procedemento que se considere máis axeitado para que o alumnado do réxime de ordinario poida adquirir
os resultados de aprendizaxe esenciais que non puideron desenvolverse no curso 2019/20 debido ás
circunstancias excepcionais derivadas do COVID-19.
Desenvolvemento da modalidade presencial
Na modalidade presencial, tanto no réxime ordinario como no réxime para as persoas adultas, poderanse
deseñar escenarios de semipresencialidade cunha planificación de carácter semanal, quincenal ou
mensual, promovendo o uso de metodoloxías e recursos propios da formación telemática, coa finalidade
de contribuír á mellora da organización académica derivada do COVID-19 e potenciar as competencias
dixitais do alumnado e do profesorado.
Os límites máximos de formación por medios telemáticos poderanse ampliar tendo en conta os posibles
escenarios establecidos no punto 8 da Resolución conxunta das consellerías de Educación, Universidade
e Formación Profesional e de Sanidade pola que se aproba o protocolo de adaptación ao contexto do
COVID-19. Neste sentido, a ampliación do número de horas de formación por medios telemáticos
poderase aplicar xa sexa para un certo número de alumnado que deba permanecer illado, en corentena,
ou para un ou varios grupos completos.
Desenvolvemento da modalidade semipresencial e a distancia
Coa finalidade de contribuír a mellorar a organización académica derivada do COVID-19,durante o curso
escolar 2020/21 posibilitarase que as titorías colectivas e as probas parciais se realicen utilizando medios
telemáticos. En función dos posibles escenarios establecidos no punto 8 da Resolución conxunta das
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consellerías de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Sanidade pola que se aproba o
protocolo de adaptación ao contexto do COVID-19, estas titorías colectivas e as probas poderán
desenvolverse totalmente a distancia.

63.

Difusión do plan (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, será obxecto de difusión na páxina web do centro e
por aquelas canles que o centro considere oportunas)

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. Será obxecto de difusión na paxina web do centro e por aquelas canles que o centro considere
oportunas.
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