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MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1. DATOS DO CENTRO 
 

CÓDIGO: 36013795 

DENOMINACIÓN: CPR CEBEM 

ENDEREZO: VÍA HISPANIDADE, 33 

C.P.:36203 

LOCALIDADE: VIGO 

CONCELLO: VIGO 

TELÉFONO: 986 41 98 99 

CORREO ELECTRÓNICO: SECRETARIA@CEBEM.NET  

PÁXINA WEB: https://cebem.net 
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2. MEMBROS DO EQUIPO COVID 
 

Teléfono móbil de contacto: 646 820 893 

MEMBRO 1: 

NOME E APELIDOS Ángeles Seijo Alen   CARGO: Directora 

FUNCIÓNS  

• Xestión das peticións nos supostos de vulnerabilidade. 

• Comunicación das incidencias as autoridades sanitarias e educativas. 

• Coordinación do equipo Covid. 

• Recoller e estudar as propostas das familias, Concello, persoal non 

docente, ... 

• Cambios no protocolo se foran precisos e difusión dos mesmos. 

• Rexistro de ausencias de persoal e alumnado. 

• Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. 

MEMBRO 2: 

NOME E APELIDOS: Montserrat Magán Sarandeses  CARGO: Docente 

FUNCIÓNS  

• Velar polo cumprimento das normas: entradas, saídas, recreos... 

• Recoller e estudar as propostas dos grupos. 

• Rexistro de ausencias de persoal e alumnado. 

• Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. 
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MEMBRO 3: 

NOME E APELIDOS: Félix López Graña  CARGO: Docente 

FUNCIÓNS:  

• Velar polo cumprimento das normas: entradas, saídas, recreos... 

• Recoller e estudar as propostas dos grupos. 

• Rexistro de ausencias de persoal e alumnado. 

• Comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. 

SUBSTITUTOS DO EQUIPO COVID 

MEMBRO: Carmen Fernandez Escuredo  

CARGO: Xefa de estudos 

MEMBRO: Carlos Alonso Rial  

CARGO: Docente 

MEMBRO: Ana Terrón Rodríguez  

CARGO: Secretaria do centro 

3. CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA 
 

CENTRO: Centro de Saúde Casco Vello 

TELÉFONO:  986 22 68 11 

CONTACTO: Rosa María Piñeiro Guerrero e Carmen loureiro Beloso. 

OTROS CONTACTOS 900 400 116 (Teléfono de la Comunidade Autónoma) 
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4. ESPAZO DE ILLAMENTO COVID. DETERMINACIÓN DOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN QUE INCLÚE. 

 

O espazo de illamento estará localizado na segunda planta, alonxada do resto 

de alumnado. 

Consta de: 

• Un espazo moi amplo que permite manter a distancia de seguridade 

• Boa ventilación (ventás, persianas...) 

• Papeleira de pedal con bolsa. 

• Cubre bocas para alumnado e profesorado 

• Luvas 

• Xel hidroalcohólico 

• Desinfectante de superficie. 

• Pulverizador con virucida baseado en peróxido. 

• Termómetro 

• Cadeira e mesa 
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5. NÚMERO DE ALUMNOS POR NIVEL E ETAPA EDUCATIVA * 

TITULACIÓN Nº 
ALUMNADO 

1º TÉCNICO EN XESTIÓN ADMINISTRATIVA 17 
2º TÉCNICO EN XESTIÓN ADMINISTRATIVA 22 
1º TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E 
FINANZAS 30 

2º TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN E 
FINANZAS 28 

1º TÉCNICO SUPERIOR EN ASISTENCIA Á DIRECCIÓN 23 
2º TÉCNICO SUPERIOR EN ASISTENCIA Á DIRECCIÓN 27 
1º TÉCNICO SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE 
APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA 32 

2º TÉCNICO SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE 
APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA 30 

 

6. CADRO DE PERSOAL DO CENTRO EDUCATIVO 
 

PERSOAL DOCENTE 14 

PAS 3 

- Persoal administrativo 2 

- Persoal de limpeza 1 

 

 

7. 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) 

 

A canle máis rápida e instantánea é o teléfono e o coreo electrónico dos 

membros do equipo COVID. 
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A maiores o equipo COVID disporá dun parte de asistencias onde poderá 

consultar as ausencias de xeito diario. Levarase de maneira telemática para 

facilitar os procesos. 

8. REXISTRO DE AUSENCIAS (PROCEDEMENTO DE REXISTRO DE 
AUSENCIAS DO PERSOAL E DO ALUMNADO) 

 

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

alumnado) 

• As ausencias tanto de persoal como de alumnado serán 

rexistradas de xeito similar aos cursos anteriores. : Alumnado a 

través das follas de control de ausencias mediante aplicacións 

telemáticas para facilitar o control continuo e instantáneo. 

• No caso do profesorado en membros PAS, rexistraranse as 

ausencias mediante os controis de xornada establecido polo 

Consellería de Traballo. 

• A maiores existirá un procedemento específico para rexistrar as 

ausencias por sintomatoloxía compatible co Covid. Este consistirá 

nunca marcación determinada para as ausencias por 

sintomatoloxía COVID. Estas ausencias serán rexistradas nos 

dous rexistros. 

9. COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS (PROCEDEMENTO DE 
COMUNICACIÓN DAS INCIDENCIAS ÁS AUTORIDADES SANITARIAS E 
EDUCATIVAS) 

Un membro do equipo Covid será o encargado da comunicación das incidencias 

as autoridades sanitarias e educativas: 

• Empregarase a canle informática implantada pola Consellería de 

educación ____________ 
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• Chamada ao centro de saúde asociado Centro de Saúde Casco 

Vello (986 22 68 11 

• Chamada ao teléfono de contacto da Comunidade Autónoma: 900 

400 116 

• Contacto co Equipo COVID da Consellería de Educación : Rosa 

María Piñeiro Guerrero,  

• Carmen loureiro Beloso. 

• No caso de gravidade chamar ao 061 

• 36036197G 
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MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

10. 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) 

 

ANEXO VII: PLANOS TIPO DE COLOCACIÓN NAS AULAS 

11. 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). 

 

Todas as aulas do centro permiten a distancia mínima establecida polo que só 

se usarán outros espazos nas materias que precisen realizar instalacións ou 

equipos específicos para o seu desenvolvemento. 

12. TITORÍAS COAS FAMILIAS (DETERMINACIÓN DOS XEITOS DE REALIZAR 
TITORÍAS COAS FAMILIAS) 

 

Como norma xeral nas reunións de titorías e nas comunicación por outros 

motivos coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou 

videochamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes documentos. 

Cando sexa necesaria unha titoría presencial, está levarase a cabo baixo as 

seguintes medidas: 

• A familia farao solicitando a titoría (“cita previa”) ou cando sexa 

citada pola propia titora 

• Levarase a cabo na aula da titora. 

• Respectarase a distancia de seguridade. 
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• Procederase ao aseo de mans con xel hidroalcohólico ou lavado 

de mans antes de entrar a aula. 

• Deberase levar posta a mascara durante o tempo que dure a titoría. 

• Unha vez rematada, procederase a ventilar a sala e limpeza da 

zona. 

• De ter máis dunha titoría haberá que limpar a zona e ventilala 

durante 5 minutos como mínimo. 

13. CANLES DE INFORMACIÓN COAS FAMILIAS E PERSOAS ALLEAS AO 
CENTRO (PROVEDORES, VISITANTES, PERSOAL DO CONCELLO...) 

 

Todos os avisos e novidades serán publicados na páxina web do centro. 

As canles de información ás familias serán: 

• Telefonicamente 

• Abalar móbil 

• Correo electrónico 

• Aplicacións usadas polos/as titores/as nas aulas para 

comunicarse co alumnado e/ou familias do seu alumnado. 

As canles de información as persoas alleas ao centro serán: 

• Telefonicamente 

• Correo electrónico 

• Escritos. 

Só se atenderá de maneira presencial cando sexa absolutamente necesario e 

sempre con cita previa. 
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14. USO DA MÁSCARA NO CENTRO 
 

• Alumnado e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga 

de usar máscaras en todo momento.  

• Recoméndase que o profesorado utilice a máscara continuamente non 

só pola súa función de protección senón tamén polo seu carácter 

exemplifícante. 

• O uso adicional de viseiras protectoras non é obrigado 

15. INFORMACIÓN E DISTRIBUCIÓN DO PLAN ENTRE A COMUNIDADE 
EDUCATIVA 

 

• O presente plan será publicado na páxina web do centro. 

• Avisarase á comunidade da súa publicación a través dos canais 

habituais (correo electrónico, aula virtual, páxina web) 

• Enviarase o protocolo a través do correo electrónico a todo o 

persoal do centro. 
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MEDIDAS DE LIMPEZA 

16. ASIGNACIÓN DE TAREFAS AO PERSOAL DE LIMPEZA, ESPAZOS E 
MOBILIARIO A LIMPAR DE XEITO FRECUENTE (NON INCLUÍR DATOS DE 
CARÁCTER PERSOAL) 

 Persoal de limpeza. 

Mañá 

- Limpeza dos espazos comúns despois do seu uso. 

- Limpeza de aseos 

- Limpeza de pasamáns, pomos,... 

- Limpeza zona administrativa 

Tarde 

- Limpeza e desinfección das aulas e zonas de uso común 

- Limpeza e desinfección dos despachos. 

- Limpeza e desinfección da sala de mestres. 

- Limpeza de aseos. 

 

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

illamento preventivo, logo de que alumno/a ou a persoa traballadora que 

presentou síntomas durante a xornada lectiva teña abandonado o centro 

educativo. 

• Logo de cada limpeza, os materiais empregados e os equipos de 

protección usados desbotaranse de xeito seguro, procedéndose posteriormente 

ao lavado de mans. 
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• O persoal de limpeza será o encargado de repoñer xabón e panos 

desbotables nos aseos e xel hidroalcohólico nos dispensadores de parede. 

Vixiara que haxa existencias suficientes no centro e avisará ao membro do 

equipo covid encargada das compras cando se estean esgotando. 

• Deberá vixiarse a limpeza de papeleiras, de xeito que queden limpas e 

cos materiais recollidos, co fin de evitar calquera contacto accidental. 

17. DISTRIBUCIÓN HORARIA DO PERSOAL DE LIMPEZA E DA ALTERNANCIA 
SEMANAL OU MENSUAL DE TAREFAS. (NO CASO DE QUE EXISTAN 
DÚAS OU MAIS PERSOAS DE LIMPEZA POLO MENOS UNHA DELAS 
REALIZARÁ O SEU TRABALLO EN HORARIO DE MAÑÁ). 

 

O horario distribuirase da seguinte maneira: 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:00, 

de luns a venres 

18. MATERIAL E PROTECCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DAS TAREFAS DE 
LIMPEZA. 

 

O persoal de limpeza empregará o material e proteccións indicadas para a 

realización destas tarefas. (mascara, luvas, buzo e demais produtos 

desinfectantes recomendados para a limpeza). 

19. CADRO DE CONTROL DE LIMPEZA DOS ASEOS. 
 

En cada aseo existirá un cadro de control semanal de limpeza dos aseos. 

 

ANEXO X: CONTROL ASEOS SEMANAL. 
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20. MODELO DE CHECKLIST PARA ANOTAR AS VENTILACIÓNS DAS AULAS 
(A COLOCAR EN CADA AULAS). 

 

Sempre que as condicións climatolóxicas o permitan as xanelas permaneceran 

abertas. 

O profesorado deixará as xanelas abertas sempre que o alumnado non estea na 

aula: recreo e entre sesións. 

En cada aula existirá un modelo de checklist para rexistrar as ventilacións de 

cada unha das aulas. 

ANEXO IX: CONTROL VENTILACION AULAS. 

21. DETERMINACIÓN DOS ESPAZOS PARA A XESTIÓN DE RESIDUOS. 
 

• En todos os espazos do centro haberá unha papeleira con tapa e pedal 

para desbotar elementos de hixiene persoal: máscaras, panos... 

• Asemade, en todas as aulas as papeleiras habituais con bolsa. 
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MATERIAL DE PROTECCIÓN 

22. REXISTRO E INVENTARIO DO MATERIAL DO QUE DISPÓN O CENTRO. 
 

• A persoa que exerce a secretaría do centro será a encargada de rexistrar 

e inventariar o material. 

• O material de protección non desbotable, (mamparas, dosificadores, ... ) 

será inventariado 

• O resto do material de protección (mascaras, xel, líquido desinfectante ) 

será rexistrado e inventariado nun cadro Excel. 

 

23. DETERMINACIÓN DO SISTEMA DE COMPRAS DO MATERIAL DE 
PROTECCIÓN. 

 

• A secretaría do centro será a persoa encargada das compras de material 

protección que se precisen. 

• Os membros do equipo COVID trasladaranlle a secretaria as necesidades 

do centro para que esta poida realizar as compras. 

• Calquera membro do centro poderá realizar a súa solicitude, pero sempre 

realizará a compra a secretaria do centro. 

• Levarase contabilidade específica dos gastos realizados nas medidas de 

protección. 
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24. PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN E ENTREGA DE MATERIAL E DA 
SÚA REPOSICIÓN. 

 Almacenamento  Reposición  

Xel 

hidroalcohólico 
Almacén 

Dispensadores de parede: 

Persoal de limpeza. 

Dispensadores portátiles: 

Profesorado. 

Xabón Cuarto da limpeza Persoal de limpeza 

Panos 

desbotables 
Cuarto da limpeza Persoal de limpeza 

Líquido 

desinfectante 
Cuarto da limpeza  

Máscaras 

quirúrxicas.  
Dirección Equipo Covid. 

Pantallas 
Dirección ou 

almacén 
Equipo Covid. 

Luvas Cuarto da limpeza Equipo Covid e persoal de limpeza. 

 

• O reparto de material de protección realizarase segundo a necesidade. 
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XESTIÓN DOS GROMOS 

25. A DETERMINACIÓN DAS MEDIDAS PODE SER REFERIDA A XENÉRICA 
DO PROTOCOLO DAS CONSELLERÍAS, UNHA PROPIA DO CENTRO OU 
UNHA REMISIÓN AO PLAN DE CONTINXENCIA. 

• O persoal docente e non docente do centro educativo 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 antes da chegada ao 

centro. 

• Ante a aparición de sintomatoloxía compatible (a relacionada no anexo I) 

no persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo 

e chamarán ao seu centro de saúde de referencia e a algunha das 

persoas membros do 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. 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. 

• Para a detección precoz no alumnado, estes (ou os seus 

pais/nais/titores/as legais) realizarán unha un auto avaliación dos 

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

cunha infección por SARS-CoV-2. Utilizarase a enquisa clínico 

epidemiolóxica que se describe no Anexo I que debe realizarse antes 

da chegada ao centro. 

• 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. Para a 
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xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante 

médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. 

• 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. 

• Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros 

profesionais que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como 

aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en 

período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha 

persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

• Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/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: 

o Levarase a un espazo separado de uso individual 

o Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como 

á persoa que quede ao seu coidado) 

o Contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

o Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 

ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 

instrucións. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade 

respiratoria chamarase ao 061. 

• O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de 

traballo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro 



“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021” 

P á x i n a  18 | 41 

 

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, (sen 

prexuízo do uso da canle informática sinalada no apartado 11). 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. 

• A familia ou o alumnado con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha 

consulta telefónica co seu centro de saúde para que este avalíe a 

necesidade de solicitude dun test diagnóstico. 

• Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a 

valoración polo médico de atención primaria. 

• 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 abrocho. 

ANEXO I: AUTOENQUISA MESTRES E ALUMNADO/FAMILIAS. 
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26. DEBEN DETERMINARSE AS PERSOAS QUE REALIZARÁN AS 
COMUNICACIÓNS DAS INCIDENCIAS Á AUTORIDADE SANITARIA E 
EDUCATIVA, QUE SERÁN AS INTEGRANTES DO EQUIPO COVID. 

• O responsable será o coordinador do Equipo Covid. 

• No caso de ausencia ou imposibilidade deste serán os membros do 

Equipo Covid. 

• De non estar dispoñibles ou estar ausentes poderá facelo os suplentes do 

Equipo Covid. 

• De ser urxente poderá facelo un membro do equipo directivo. 
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XESTION DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

27. CANLE DE PETICIÓN DAS SOLICITUDES, DE COMUNICACIÓN COA 
XEFATURA TERRITORIAL E DE SOLICITUDE, DE SER O CASO DE 
PERSOAL SUBSTITUTO. 

 

• O risco do persoal docente e non docente é considerado como similar 

ao risco comunitario e clasificase, polo tanto como nivel de risco, 

(NR1). 

• De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado 

Español os traballadores vulnerables para COVID-19 (as persoas con 

enfermidade cardiovascular, incluída hipertensión, enfermidade pulmonar 

crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cancro en 

fase de tratamento activo, enfermidade hepática crónica severa, 

obesidade mórbida ( IMC>40), embarazo e maiores de 60 anos 5 ) 

realizarán o seu traballo, sempre que a súa condición clínica estea 

controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección de forma 

rigorosa. 

• O simple feito de que o/a traballador/a presente algunha das patoloxías 

indicadas non determina a súa consideración de traballador/a como 

especialmente sensible. 

Cando un/unha traballador/a se atope dentro dun grupo vulnerable deberanse 

seguir os seguintes pasos: 

o A persoa interesada na declaración de persoal sensible por causas de 

saúde, deberá dirixir a súa solicitude á dirección do centro educativo, na que 

exprese que concorren as causas para considerar o/a traballador/a como grupo 

vulnerable e susceptible de ser considerado persoal sensible (anexo III deste 

protocolo). 
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o A dirección do centro educativo emitirá, por cada solicitante, un informe 

no que se indiquen as tarefas e condicionantes específicos do posto de traballo, 

e determinación das medidas de protección existentes. Modelo de informe 

simplificado no Portal da dirección (anexo IV). 

o A dirección do centro educativo remitirá cada día en que existan 

solicitudes unha relación das peticións de valoración da sensibilidade do/a 

traballador/a e do posto, xunto cos informes emitidos, á Inspección Médica 

Educativa da Xefatura Territorial. 

o A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará 

mediante correo electrónico ao/á traballador/a a documentación acreditativa da 

súa situación que resulte procedente para resolver a adaptación do posto de 

traballo ou a declaración de persoal como sensible. 

o Resulta obrigatorio achegar toda a documentación requirida nun prazo 

máximo de 3 días hábiles; no caso contrario, entenderase que desiste da súa 

petición. 

No que se refire ao informe que emitirá o servizo sanitario, deberá establecer 

algunha das seguintes medidas:  

a) Establecer que non concorre especial sensibilidade no/na traballador/a e que 

haberá que seguir mantendo as medidas de prevención establecidas no 

presente protocolo e que polo tanto pode realizar a súa actividade 

presencialmente de conformidade co previsto no anexo II.  

b) Se hai algunha circunstancia no posto de traballo que poida elevar o risco na 

saúde da persoa traballadora, realizará un informe de adaptación de posto no 

que se lle indiquen ao responsable da dirección do centro as medidas de 
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prevención, adaptación e protección que se deban adoptar. Estas medidas 

poderán consistir na adaptación do posto de traballo, dotación dunha protección 

adecuada que evite o contacto ou de recolocación a outras funcións exentas de 

risco, tendo en conta as pautas incluídas no anexo II. 

c) Como última medida e, unha vez acreditada a imposibilidade de realizar as 

medidas do punto anterior, o facultativo emitirá informe en que indique a 

imposibilidade de adaptación do posto de traballo e a imposibilidade de aplicar 

unha protección adecuada que evite o contaxio ou recolocación a outras funcións 

exentas de risco e, polo tanto, considerarase ao/a traballador/a como 

especialmente sensible para os efectos da tramitación, de ser o caso, da 

incapacidade laboral. 

d) Mentres se tramita o informe da Inspección Médica, o/a traballador/a terá a 

obriga de acudir ao centro. 

ANEXO III: MODELO DE SOLICITUDE PARA A DETERMINACIÓN DE 

PERSOAL ESPECIALMENTE SENSIBLE.
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MEDIDAS DE CARACTER ORGANIZATIVO 

28. 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 A REALIDADE DO CENTRO OS 
QUE FIGURAN COMO TIPOLOXÍAS ANEXOS AO PRESENTE 
DOCUMENTO). 
• O obxectivo desta proposta é evitar as aglomeracións tanto nas 

entradas como nas saídas. 

• O funcionamento depende no cumprimento estrito das normas e dos 

horarios tanto do persoal docente e non docente como do alumnado e 

das familias. 

• Para evitar un número innecesario de persoas cada alumno ou alumna 

accederá sen compañía ao centro de formación. 

• É moi importante que nin o alumnado nin profesorado se entreteñan 

nas entradas ou saídas dando avisos, recados... Para iso haberá que 

empregar a axenda, o teléfono, a aula virtual, o correo electrónico... 

• Os acompañantes deberán cumprir coas medidas de seguridade : uso 

de mascara e hixiene de mans, ... 

• O alumnado e persoal docente e non docente deberán entrar ao centro 

con mascara. 

• Recoméndase non facer tarefas administrativas as 15:00 por ser 

horario de saía do alumnado. 

ANEXO VIII: PLANOS DE CIRCULACICIÓN 
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29. DETERMINACIÓN DAS PORTAS DE ENTRADA E SAÍDA, DAS 
CIRCULACIÓNS NO CENTRO EDUCATIVO, USO DE ELEVADORES, 
NÚCLEOS DE ESCALEIRAS, ETC. 

 

O centro educativo conta dous accesos ao centro, que serán utilizadas para o 

acceso pola mañá e pola tarde polo alumnado: 

• Zona 1 (Portal de secretaría) : será o acceso do alumnado 2º ciclo superior 

desenvolvemento de aplicacións multiplataforma e aquel alumnado que 

empregue o aula 1. 

• Zona 2 (Portal de principal): Por el accederán ao centro o resto do 

alumnado. 

O centro conta ademais de dos escaleiras interiores para o acceso as diferentes 

plantas, destinando una delas para subida do alumnado e a outra para baixada. 

SAÍDAS: 

Saída ás 15:00 e as 19:00 

• O mestre ao cargo na ultima sesión será o encargado de autorizar ao 

alumnado o momento de baixar. 

• O alumnado de 2º ciclo superior desenvolvemento de aplicacións 

multiplataforma e aquel alumnado que empregue o aula 2 a última sesión, 

abandonara as instalación pola porta de secretaría. 

• Non se permite que o alumnado quede dentro do recinto escolar. 

• Prégase non quedar na vía pública formando aglomeracións. 

ANEXO VIII: PLANOS DE CIRCULACICIÓN 
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30. 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 UBICACIÓN. 

 

• Colocarase cartelería informativa en tódalas entradas, corredores, 

escaleiras e zonas de recreo que advirta sobre o respecto da 

distancia de seguridade, sintomatoloxía do COVID 19 e medidas 

de hixiene social e individual. Ademais da cartelería oficial enviada 

pola consellería colocarase cartelería de elaboración propia. 

• Nas aulas e aseos reforzarase a información sobre hixiene 

individual. 

• Identifícanse todas as portas do centro e colocarase en cada unha 

un cartel co alumnado que debe acceder por cada unha das 

entradas. 

31. ASIGNACIÓNS DO PROFESORADO ENCARGADO DA VIXILANCIA. 
 

En todas as portas de entrada ao centro haberá profesorado de garda, así como 

nas portas de acceso ao centro , nas subidas ás aulas e nos corredores para 

controlar un acceso ordenado do alumnado. 

Total: 8 docentes 

 

  



“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021” 

P á x i n a  26 | 41 

 

IMEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS E ANPAS 

32. PREVISIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
FÓRA DA XORNADA LECTIVA OU POSTERIORES AO SERVIZO DE 
COMEDOR. DEBERÁN SER COORDINADAS CO ORGANIZADOR DO 
SERVIZO. 

 

Valoraranse no momento de inicio das actividades extraescolares en función do 

número de alumnado, docente e aulas a dispor. 

En calquera xeito, garantiranse as medidas establecidas no protocolo de 

adaptación á situación COVID-19. 

33. DETERMINACIÓNS PARA AS XUNTANZAS DE ANPAS E CONSELLO 
ESCOLAR. 

 

Como norma xeral as reunións do consello escolar periodizarase a comunicación 

por videochamada, deixando constancia da mesma nos pertinentes documentos. 

34. PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 
FAMILIAS. 

 

Nas reunións de titorías e nas comunicación por outros motivos co 

alumnado/familias priorizarase a comunicación por teléfono ou videochamada, 

deixando constancia da mesma nos pertinentes documentos. 

TITORÍAS 

• As titorías acordaranse entre o alumnado/familia e o docente ou titor/a. 

• Priorizarase a comunicación telefónica ou videochamada. 
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Cando sexa necesaria unha titoría presencial, está levarase a cabo baixo as 

seguintes medidas: 

• A familia ou alumnado farao solicitando a titoría (“cita previa”) ou cando 

sexa citada polo/a propio/a titor/a. 

• Levarase a cabo na aula da titora. 

• Respectarase a distancia de seguridade. 

• Procederase ao aseo de mans con xel hidroalcohólico ou lavado de mans 

antes de entrar a aula 

• Deberase levar posta a mascara durante o tempo que dure a titoría. 

• Unha vez rematada, procederase a ventilar a sala e limpeza da zona. 

• De ter máis dunha titoría haberá que limpar a zona e ventilala durante 5 

minutos como mínimo. 

COMUNICACIÓN DO CENTRO COAS FAMILIAS 

O centro utilizará como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina 

web do centro, correo electrónico, teléfono.. 

35. NORMAS PARA A REALIZACIÓN DE EVENTOS. 
 

• Salvo cambios e melloras na situación epidemiolóxica este curso non se 

realizarán actividades e celebracións que supoña a asistencia dunha gran 

cantidade de persoas. 

• Estas celebracións faranse dun xeito diferente, e serán os distintos 

equipos do centro os que fagan as propostas para a súa organización. 
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• No caso de ter que realizar algunha cumpriranse estritamente as medidas 

de prevención, distanciamento e aforos. Utilizaranse espazos que permitan 

cumprir as seguintes medidas de prevención: 

o Hixiene de mans 

o Mascara 

o Distanciamento 

o Aforo 

o Ventilación 
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MEDIDAS ESPECIFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

36. REALIZARANSE AS PREVISIÓNS QUE SEXAN PRECISAS NOUTROS 
ESPAZOS DO CENTRO TALES COMO AULAS ESPECIAIS. AS PREVISIÓNS 
INCLUIRÁN AS NORMAS DE USO E LIMPEZA. 

 

NORMAS XERAIS 

• Usaranse só cando sexa estritamente necesario, de facelo  extremáranse 

os protocolos de limpeza por tratarse de aulas de uso máis compartido. 

• No momento de entrada á aula dedicáranse uns minutos á desinfección 

da mesa e da cadeira coa dotación de desinfección existente na aula (panos 

desbotables e solución desinfectante). 

• O material que sexa compartido, de acordo coa metodoloxía propia de 

cada materia debe de ser desinfectado ao inicio da actividade e unha vez 

terminada a clase. Implicárase ao alumnado na concienciación social que ten a 

limpeza dos elementos comúns de uso privativo. 

• Non se poderá usar material compartido sen a previa desinfección do 

mesmo. 

• É obrigatoria a hixiene de mans nas entradas e saídas das mesmas. 

• En todo caso evitarase que do alumnado estea encarado a unha distancia 

inferior a 1,5 metro. 

  



“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CURSO 2020-2021” 

P á x i n a  30 | 41 

 

AULA INFORMÁTICA 

• A aula conta con ordenadores para o alumnado, o ordenador de uso do 

mestre, pizarra e un canón de proxección. 

• Partindo dos medios existente e tentando preservar a saúde dos 

asistentes establécense os seguintes protocolos de actuación: 

 Suprimiranse os postos dobres, quedando unicamente un posto de 

traballo por cada pc do alumnado. As cadeiras retiradas gardaranse no almacén. 

 A porta da aula de informática estará aberta a primeira sesión do día e 

non se pechará 

 Para o acceso a aula seguirase o protocolo de desprazamentos dentro do 

centro recollido no presente plan co emprego de máscara e ao chegar a aula , 

onde a porta estará aberta, procederase ao lavado de mans con xel 

hidroalcohólico.  

 O uso da pizarra salvo necesidade expresa será empregada polo mestre 

ou mestra. 

 No caso de que a dinámica da clase fixera necesaria a pizarra, 

empregaranse exclusivamente os punteiros (lapis), nunca as mans, e que 

deberán ser obrigatoriamente desinfectados despois de cada uso. 

 Antes de rematar a sesión e co tempo suficiente procederase ao apagado 

das CPU 

 Procederase a limpeza dos teclados , pantallas usados na sesión. 

 Os panos desbotables tiraranse na papeleira de pedal existente na aula. 

 Deberá facerse o mesmo co posto de traballo (mesa e cadeira) para que 

o seguinte alumnado que asista atope as instalacións en perfecto estado de uso. 

 Para rematar o alumnado porase a máscara e volverá desinfectar as súas 

mans antes de iniciar a volta a aula ordinaria. 
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37. REGULARASE O PROCESO DE CAMBIO DE AULA OU A VISITA Á AULA 
ESPECIAL OU ESPAZOS DE USO EDUCATIVO. 

 

• A norma xeral é que o alumnado non cambiará de clase agás nos 

supostos excepcionais. 

• O alumnado debe permanecer no seu sitio durante os cambios de clase. 

• No caso de ter que trasladarse a outra aula o profesor/a anterior finalizará 

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. 

• Á entrada da nova aula en ringleira irán aos seu postos de traballo, 

evitándose a formación de aglomeracións. 

Ventilarase a aula e tanto o grupo que abandona o aula e o grupo entrante 

hixienizará pupitres ou mesas e cadeiras. 

38. AS PERSOAS RESPONSABLES DA BIBLIOTECA ESTABLECERÁN UNHAS 
NORMAS DE USO ACOMODADAS AS XERAIS ESTABLECIDAS NO 
PROTOCOLO 

• Asegurarnos que toda a biblioteca está desinfectada (aula, mobiliario, 

equipos de traballo e co- leccións) seguindo as recomendacións das autoridades 

sanitarias e administrativas competen- tes. 

• O acceso á biblioteca farase previa solicitude polo que haberá un 

calendario na sala de mestres a disposición do profesorado. 

• Para minimizar o contacto entre as persoas usuarias debe modificarse, na 

medida do posible, a disposición das mesas, marcarase os postos que se poden 
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utilizar e organizar a circulación de persoas, co obxectivo de garantir o 

mantemento da distancia de seguridade de 2 metros. 

• aforo máximo deberá permitir cumprir coas medidas extraordinarias 

ditadas polas autoridades sanitarias, concretamente co requisito de distancias 

de seguridade non superando o 50% do seu aforo.  

• Dispor de xel hidroalcohólico para os usuarios, sendo obrigatoria a hixiene 

de mans antes do acceso á biblioteca e á saída co xel hidroalcohólico á entrada 

da biblioteca.  

• Ao rematar a sesión os usuarios hixienizarán os postos que ocuparon  

• Realizarase a ventilación da biblioteca entre cada sesión e despois dos 

recreos.  

• Prestar especial coidado na desinfección de pomos, manivelas, 

pasamáns, mesas, teclados , ratos, cadeiras, etc.  

39. ASEOS  
 

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

terzo do seu aforo. Marcarase a distancia de separación. 

• O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

• Durante as clases, o alumnado deberá usar , como norma xeral, o aseo 

existente na súa planta. 

• Durante os recreos e nas entradas e saídas do centro haberá profesorado 

de garda vixiando o aforo dos aseos e garantindo que se cumpre a 

distancia nas ringleiras de entrada e saída. 

• O público en xeral que non teña a condición de persoal do centro ou de 

alumnado unicamente poderá usar o aseo situado na planta baixa do 

centro. 
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MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

40. 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 PORMENORIZADAMENTE NO PLAN 
CON ASIGNACIÓN DE ESPAZOS A GRUPOS OU NIVEIS E COAS 
PREVISIÓNS PROPIAS PARA OS GRUPOS. 

 

Recomendarase que o alumnado menor de idade no horario de recreos 

permaneza na aula, excepto os maiores de idade que poderán saír do centro 

mantendo sempre as medidas sinaladas polas autoridades sanitarias. 

Evitaranse as aglomeracións nas entradas e saídas, establecendo un orde para 

a voltas as aulas. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

41. 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). 

 

• Aula de informática. 

• Cada alumno/a terá o seu propio ordenador. 

• Motivarase o emprego do uso do ordenador persoal. 

• Haberá un horario na sala de mestres para prever o seu uso. 

• Tras o uso das ferramentas e dos equipos de traballo serán hixienizados 

despois de cada actividade para o seu uso polo seguinte grupo. 
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NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

 

42. O EQUIPO COVID, EN COLABORACIÓN CO DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN ESTABLECERÁ AS MEDIDAS CONCRETAS EN RELACIÓN 
COA DIFERENTE TIPOLOXÍA DE ALUMNADO CON NEE. 

 

Actualmente non se contemplan medidas concretas por ausencia de alumnado 

con NEE. 
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PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

43. 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. 

• Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no 

cumprimento das medidas de protección e cumprimento das normas. 

• Todas as reunións do profesorado( reunións de ciclo, nivel, equipos...) 

realizaranse cumprindo as normas de protección , hixiene e de aforo dos 

locais. Cando non sexa posible deste xeito usaranse medios telemáticos. 

SALA DE MESTRES 

• Antes de entrar, se é posible, lavar as mans e se non, botarse xel 

hidroalcohólico. 

• Manter as ventás abertas todo o tempo que sexa posible. 

• Aconséllase que cada quen traia un estoxo co que precise. 

• O material que si se vai compartir ( grampadora, plastificadora, taladradora, 

guillotina, máquina de café, fotocopiadora...) haberá que limpalo cando se 

remate e gardalo. 

• No caso dos ordenadores limpará a superficie do teclado, do rato e da 

pantalla, limparanse ao rematar, igual que a superficie da mesa. 

• Na sala poderá estar á vez, un máximo de 14 persoas. 

• Poderán usarse as cadeiras, sen movelas dese lugar. Deberá limparse o 

espazo da mesa utilizado e a parte das cadeiras onde se apoian os brazos, 

se é o caso. 

• Haberá cartelería que recorde as normas e consellos. 

• Haberá papeleiras de pedal, que deben quedar ben cerradas despois do uso. 
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+DIRECCIÓN/SECRETARÍA 

• Antes de acceder haberá que limparse as mans. 

• As persoas alleas ao centro só accederan con cita previa o por indicación 

dos membros do equipo directivo. 

• Cando algún persoal do centro empregue algún elemento deste espazo ( 

fotocopiadora, teléfono...) deberá limpalo despois do seu uso. 

REUNIÓNS 

• Poderán manterse nesta sala, as reunións de pequenos equipos ( Equipos 

Docentes, Equipos de Traballo, etc. ) 

• Realizaranse as xustas e necesarias, intentando agrupar temas que haxa 

que tratar. Tamén se terá moi en conta a duración, intentando que non se 

alarguen moito ( só se é imprescindible ). 

 

44. 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. 

 

• Sempre que sexa posible as reunións vía telemática tanto do Consello 

Escolar como do Claustro de profesores, celebraranse a través de Google Meet 

ou diferentes plataforma existentes e habilitadas. 

• Cando se celebren de maneira presencial deberán manterse as normas 

de hixiene e distanciamento social. As convocatorias serán remitidas aos 

membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos. 
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• O centro conta con espazos que permiten realizar as reunión dos órganos 

colexiados de forma presencial cumprindo a ratio e as medidas de seguridade 

necesarias tanto de distanciamento como hixiénicas. 

• Nas reunións presencias aconséllase o uso de mascara a pesar de 

cumprir a distancia de 1,50 metros. 

• Nos casos nos que resulte imposible realizar as reunións presenciais, 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. 

• 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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MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

45. 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 frote a covid-19. 

• As actividades relacionadas coa educación en saúde terán un carácter 

prioritario durante todo o curso. 

• A través do Plan de formación 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. 

46. 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. 

• Todas as informacións recibidas no centro sobre medidas de prevención 

difundiranse a través da páxina web do centro, cartelería e de todas as 

aplicacións que estean utilizando os mestres para comunicarse coas familias 

do alumnado. 

• Enviarase a información a todas as familias, mantendo unha canle dispoñible 

para a solución de dúbidas que poidan xurdir a través do correo electrónico 

do centro e do teléfono do centro. 

 Correo:    secretaria@cebem.net    Teléfono: 986 41 98 99 

• O centro fará uso de infografías, carteis e sinalización que fomente o 

cumprimento e comprensión das medidas de prevención e hixiene (sinais, 

carteis, marcas no chan). 

• O centro estará receptivo a recibir charlas de persoal sanitario sobre 

protección e prevención 
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47. PROFESORADO COORDINADOR DA XESTIÓN E DINAMIZACIÓN DAS 
AULAS VIRTUAIS. 

 

O profesorado de informática será o encargado de coordinar a implantación das 

aulas virtuais, a comunicación coas persoas asesoras de 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). 

48. 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 previsión para o inicio do curso, serán todas aquelas mencionadas a través 

dos apartados anteriores. 

49. 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 PAXINA 
WEB DO CENTRO E POR AQUELAS CANLES QUE O CENTRO CONSIDERE 
OPORTUNAS. 

 

• Este plan será publicado na páxina web do centro. 

• Porase a disposición das autoridades Educativas e de calquera membro 

da Comunidade Educativa. 
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TRÁTASE DUN PLAN ADAPTABLE E MODIFICABLE EN FUNCIÓN DA 

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA E ABERTO AS APORTACIÓNS DE TODA A 

COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 

* O número de alumnado matriculado por ciclo formativo e curso queda 

pendente de variación. Os datos reflexan as matrículas con data de luns, 14 

de setembro 09 de 2020. 
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