
 

 

 
 
 
 

 

 PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN  

COVID-19 NO CURSO 2020-2021 

E PLAN DE CONTINXENCIA 
 

 

CENTRO DE PROMOCIÓN RURAL – EFA FONTEBOA 

 

 

 

 

 

 

 

Versión  10-10-2020 



 

 

 
 Datos do centro 

Código  Denominación 

15021974 EFAG FONTEBOA 

Enderezo C.P. 

Feiranova s/n 15147 

Localidade Concello Provincia 

San Paio Coristanco A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

981 733 051 efag.fonteboa@edu.xunta.es 

Páxina web Titular 

www.fonteboa.es Federación de Escuelas Familiares Agrarias 

 
 Membros do equipo COVID 

Membro 1 David Colunga Quesada Cargo Coordinador ESO 

Suplente    

Tarefas asignadas 
 

• Propoñer ao Equipo Directivo membros, suplentes e colaboradores do equipo 
covid. 

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referencia. 
• Coordinación do equipo covid. 
• Información ao Equipo Directivo da necesidade de material de protección 

necesario. 
• Transmitir a información ao profesorado de ESO para a súa difusión. 
• Comunicación de casos de secundaria. 

Membro 2 Rafael Rodríguez García Cargo Titor 1ºESO 

Suplente    

Tarefas asignadas 

• Elevar as propostas do equipo da ESO. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de ESO. 
• Difundir a información ao ciclo de ESO e ás familias. 
• Apoio na comunicación de casos 

Membro 3 José Agra Mella Cargo Titor 2ºCM 

Suplente Ramón  Santorio  Santorio Cargo Titor ESA 

Tarefas asignadas 

• Elevar as propostas do equipo de formación profesional ou da ESA 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de formación profesional/ESA. 
• Transmitir a información ao profesorado de FP/ESA para a súa difusión. 
• Comunicación de casos en formación profesional / ESA. 

 
 



 

 

 Centro de saúde de referencia 

Centro  Centro de Saúde de Coristanco Teléfono 981 72 31 94 

Contacto 1º -Ana María Rodríguez López Sangil 
2º- María José López Vilar 

 
 
 Espazo de illamento 

Sala de visitas do Edificio de Residencia (primeira porta á dereita entrando pola porta principal). 
Identificada mediante un cartel na porta, conta con butacas e cunha ampla ventá para a ventilación.  
Provista de máscaras quirúrxicas, panos desbotables, dispensador de xel, e papeleira con tapa de acción mecánica 
co pé. 
 
 
 Número de alumnos e alumnas por nivel e etapa 

1º Educación Secundaria Obrigatoria 9 

2º Educación Secundaria Obrigatoria 16 

3º Educación Secundaria Obrigatoria 30 

4ª Educación Secundaria Obrigatoria 27 

1º CFGM Produción Agropecuaria 26 

2º CFGM Produción Agropecuaria 19 

1º CFGS Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal 19 

2º CFGS Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal 20 

1º CFGS Paisaxismo e Medio Rural 20 

2º CFGS Paisaxismo e Medio Rural 13 

Educación Secundaria para persoas adultas (ESA) 14 
 
 Cadro de persoal do centro educativo  

Profesorado 21 

Persoal de Limpeza 1 

Persoal de Cociña 3 

Persoal de administración 1 

Capellán 1 
 
 
 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 
comunicación realizarase como se indica: 



 

 

 
PROFESORADO: 

● Vía telefónica: Informará ao Director (en ausencia, ao Xefe de Estudos), e este informará ao Coordinador 
do Equipo Covid. 

 
ALUMNADO E FAMILIAS: 

● Vía telefónica chamando ou no seu defecto enviando unha mensaxe ao teléfono habilitado para tal 
efecto (649 587 935). A persoa encargada de secretaría transmitirá inmediatamente dita información ao 
Coordinador Covid mediante mensaxe de texto e tomará nota no rexistro de ausencias. 

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

PERSOAL: 
A dirección do centro levará control de ausencias por escrito. 
 
ALUMNADO: 
A persoa encargada de secretaría levará o rexistro nunha folla de cálculo compartida co equipo covid e en papel. 
 
 Comunicación de incidencias (procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades sanitarias e 

educativas) 

1º)  Aviso ao coordinador Covid-19. 
2º) A partir de aquí, establecerase a comunicación do equipo covid-19 coas autoridades sanitarias e a familia do 
afectado: 

● Chamada telefónica á familia do afectado/a. 
● Chamada telefónica ao centro de saúde de referencia. 
● Comunicación coa Xefatura Territorial de Sanidade. 

 
 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
 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) 

 
Todos os pupitres están dispostos de xeito que garantizan 
a distancia interpersoal de 1,5 metros de centro de mesa a 
centro de mesa, colocados mirando na mesma dirección. 
Retirarase o mobiliario que poida disminuir o espazo nas 
aulas (estanterías, pupitres baleiros, mesas auxiliares…). 
Habilitados novos espazos para aulas para garantir a 
distanza, como o salón de actos que será utilizado por 
3ºESO (aula na foto). Instálanse mamparas de separación 
na aula de informática. 
 

 
 Identificación de espazos ou salas para asignar grupos  



 

 

Non é preciso, todas as aulas permiten manteñemento da distancia de seguridade.  

 
 Espazos para reforzo 

As sesións con alumnado de reforzo realizaranse en espazos que garantan a distanza interpersoal de 1,5 metros e 
a ventilación axeitada. 
En función do número de persoas, terán lugar no CDI ou nos pupitres do comedor B, seguindo estritas medidas 
de desinfección previa e posteriormente. 
 
 Titorías coas familias  

 As titorías levaranse a cabo baixo dúas modalidades: 
● Virtual (opción preferente): frecuente comunicación telefónica, videochamadas a través de whatsapp ou  

plataforma alternativa (Zoom, Meet) a determinar entre o titor e a familia. 
● Presencial: para aqueles casos nas que a videoconferencia non sexa posible. Nesta modalidade, a 

reunión levarase a cabo na sala de visitas, con cita previa, garantido a distancia social e extremando as 
medidas de prevención. De ser o caso, pódense utilizar outros espazos que cumpran as debidas 
condicións dacordo ás medidas sanitarias indicadas (aula, sala reunións). 
Todos os asistentes á titoría levarán máscara e farán a pertinente desinfección de mans.  

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

A comunicación con persoas alleas ao centro realizase habitualmente por teléfono ou mail polo que seguiremos a 
empregar estas vías. 
 
 Uso da máscara no centro 

Empregarase a máscara en todo momento e en todas as etapas educativas, agás nos momentos nos que se 
consuman alimentos.  
Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en 
caso necesario, como por exemplo no comedor. 
Será considerado falta leve o incumprimento da obriga de levar a máscara ben colocada.  
A obrigación contida neste apartado non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade 
ou dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso da máscara ou que, pola súa situación de 
discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten 
alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. A imposibilidade do uso da máscara deberá ser 
acreditada polo pediatra ou facultativo do alumno/a ou da persoa obrigada.  
 
Dentro da información a subministrar ás familias, o alumnado e o persoal dos centros incluírase a formación 
precisa sobre o uso correcto das máscaras, a súa duración ou necesidade de lavado e os sistemas de conservación 
e gardado durante períodos breves de non uso. Na cartelería do centro existirá unha específica que lembre a 
formación sobre uso de máscaras.  
 
 Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa 

As familias son informadas do presente Plan nas reunións de inicio de curso previas á incorporación do alumnado 
ás aulas, e se lles entregará un resumo das cuestións mais salientables e que lles afectan directamente, xunto coa 
Declaración responsable, a Enquisa de autoavaliación e outra información. Se informará da posibilidade de 
solicitar recibir copia do plan completo por email se é de interese. 
Se enviará por email o plan completo a todo o persoal para o seu coñecemento e cumprimento. No caso de non 
dispor de email, enviarase por whatsapp ou copia impresa. 
Esta versión deste “Plan de adaptación” poderá sufrir modificacions en función das instruccións que se dean 
dende as Autoridades sanitarias ou educativas. 



 

 

 
 

 MEDIDAS DE LIMPEZA 
 
 Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a limpar de xeito frecuente (non incluír 

datos de carácter persoal) 

Persoal de limpeza 
● Ventilación das aulas antes da chegada do alumnado. 
● Limpeza/desinfección dos baños dúas veces ao longo da xornada lectiva. 
● Limpeza dos pasamáns. 
● Limpeza da zona de secretaría e entrada. 
● Limpeza e desinfección de todas as aulas e zonas de uso común. 
● Limpeza e desinfección dos despachos. 
● Limpeza e desinfección da sala de profesores. 
● Limpeza xeral 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) 

7.45 a 13.30 
Limpieza aulas y aseos Edificio Aulas y Polo de Competencias 
Limpieza zona de Residencia, Aseos entrada 
Limpieza zona aula unitaria 
13.50 a 15.30 
Limpieza aulas y aseos Polo de Competencias 
Limpieza aseos edificio residencia 
 
 Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza 

Todo o persoal de limpeza empregará os elementos de protección aconsellados para levar a cabo 
este labor. 
MATERIAL: Viricida, xel hidro alcoholico, lexivia, panos desbotables. 
PROTECCIÓN: máscara, luvas, bata. 
 
 Cadro de control de limpeza dos aseos 

En cada aseo existirá un modelo semanal de control de limpeza, no que se anotarán ás horas ás que 
se realizaron os labores e a persoa encargada de levalos a cabo. A limpeza realizarase polo menos 2 veces ao día, 
reforzándoa naqueles servizos que o precisen segundo a intensidade de uso. 
 

DATA HORA OPERACIÓN 
REALIZADA 

OBSERVACIÓNS / 
INCIDENCIAS 

SINATURA  

     

     

     



 

 

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

En todas as aulas do centro haberá unha folla onde se apunten as ventilacións das aulas. A primeira 
ventilación do día realizarase antes da entrada do alumnado e será realizada pola limpadora. 
O resto de mañá este labor será responsabilidade do profesorado de cada curso, que antes de cada 
cambio de clase deberá facer a ventilación e apuntala no modelo de checklist. Un alumno colaborará no control e 
recordatorio da ventilación (non abre ventás, só apuntar e lembrar ao profesor). 
 
VENTILACIÓN DA AULA Nº.............. .CURSO..................... 

DATA HORA DURACIÓN OBSERVACIÓN/INCIDENCIA DOCENTE PERSOAL LIMPEZA 

      

      

      

      
 
 
 Determinación dos espazos para a xestión de residuos 

En todos os espazos do centro haberá unha papeleira específica e diferenciada (con tapa e pedal), 
para desbotar todos aqueles elementos de hixiene persoal (panos desbotables, luvas, máscaras...). Estas 
papeleiras non serán baleiradas polo alumnado, senon polo persoal de limpeza ou subsidiariamente por 
profesorado. 
 
O resto de papeleiras terán o uso habitual para separar o lixo: papel, envases de plástico e lixo xeral 
(labras de lapis, plásticos que non sexan de reciclaxe...). As papeleiras deste tipo ubicadas nas aulas serán 
baleiradas polo alumno responsable -como é costume no centro- seguindo o protocolo previsto para iso. 
 
No caso de material desbotable por causa dun caso sospeitoso de ser positivo no centro, empregaranse dúas 
bolsas para o material empregado (panos, máscaras, etc...), colocando unha dentro da outra. 
 
 
 

 MATERIAL DE PROTECCIÓN 
 
 Determinación do sistema de compras do material de protección, rexistro e inventario 

Non se recibiu ningunha dotación inicial por parte da consellería. O centro ten encargadas máscaras hixiénicas de 
tela lavables que cumpren coa norma UNE0065 e as recomendacións do Ministerio de Sanidade ao respeto. Serán 
distribuídas 10 máscaras por persoa de xeito que dispoñan de dúas máscaras por día (dado que o uso 
recomendado dunha máscara é 4h). Foron entregadas mascaras cirúrxicas ao personal que non recibiu aínda as 
de tela. Habilitouse un espacio no almacén do edificio de aulas para os productos de reposto habitual onde hai 
pantallas, máscaras a disposición do profesorado así como rollos de panos desbotables e garrafas cos productos 
viricidas desinfectantes e xel hidroalcohólico para varias semanas. O responsable de compras habitual 
encargaráse de manter reposto suficiente.  



 

 

 
Outro material de protección, pero cun emprego máis específico e limitado, serán as luvas de látex ou 
vitrilo, que estarán a disposición de quen o precise, sendo obligatorio nas labores de limpeza. A compra 
realizaráse do xeito habitual, e administración levará o rexistro. 
 
O centro xa se aprovisionou a todo o persoal dun kit de xel hidroalcohólico, panos desbotables e material 
desinfectante, e fará reabastecimento cando sexa necesario cos proveedores habituais.  
 
O servicio de Secretaría do centro será o responsable de inventariar todo o material de protección que dispón o 
centro.  
 
 Procedemento de distribución e entrega de material e da súa reposición 

● O centro xa fixo entrega a todo o persoal do centro dun kit cun bote de xel hidroalcohólico, panos 
desbotables e pulverizador con líquido desinfectante de superficies. Rexistrouse a entrega deste 
material. 

● En cada aula hai un dispensador de xel para a desinfección de mans e un difusor para a limpeza e 
desinfección de mesas, pupitres, teclados e outros 
utensilios, ademáis de papeleira con tapa de acción 
mecánica co pé e panos de papel. 

● Instalouse en cada aseo unha papeleira con tapa de 
acción mecánica co pé, e un dispensador de panos de 
papel. Dispón tamén de dispensador de xabón. 

● Hai papeleiras con tapa de acción mecánica co pé nos 
espazos comúns. Disponse de xel hidroalcohólico e 
panos en tódolos lugares onde se precisa, entre eles as 
saídas e entradas aos edificios e comedor. 

● O persoal de limpeza será o encargado de facer as 
reposicións do xel e de comunicar á dirección a 
necesidade da adquisición do mesmo. 

 
 

 XESTIÓN DOS ABROCHOS 
 
 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) 

No contexto deste protocolo, defínese gromo como a aparición súbita dunha enfermidade epidémica entre a 
poboación nun determinado lugar, sendo sinónimo de abrocho ou brote.  
 
Ás familias dos alumnos foron informadas de todas as medidas e protocolos a seguir nunha xuntanza previa ao 
inicio de curso, asinando a Declaración responsable elaborada pola Xunta de Galicia polo que é responsabilidade 
do alumno/familia tomar a temperatura antes de acudir ao centro escolar. O centro dispón de termómetros sen 
contacto físico para tomar a temperatura ao alumnado (ou calquera outra persoa) que se atope mal. 
 
1. 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. 
Tampouco acudirán ao centros as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.  
 



 

 

2. 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 as medidas de prevención e control levaranse a cabo por parte do 
SERGAS en base ao documento técnico elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta: 
”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos”, en virtude da mesma:  
Levarase a un espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou 
síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. A 
persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, 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 centro 
protexido por máscara cirúrxica, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica 
sexa valorada por un profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo Covid do centro escolar 
comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia.  
 
3. 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 incluirá na 
aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan a consideración de contactos 
estreitos, os dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa 
próxima que estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta no Central de Seguimento de 
Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Cando o 
fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase a mesma información.  
 
4. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra 
para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica.  
 
5. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da Autoridade Sanitaria.  
 
Escenarios no suposto dos gromos: 
 
1. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo 
determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do 
centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos 
de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en materia de 
Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” 
publicada por Orde da Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:  
 

● Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a calquera alumno, 
ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co caso 
confirmado a unha distancia <2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen 
utilizar a máscara os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos 
vixentes en cada momento.  
 

● As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado 
(cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, estando corentenados nos 
seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 días. O 
restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coa 
asistencia presencial á aula. Aos contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non 
superior a 48 horas para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19.  
 

● En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis educativos 
afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade das persoas que 
conforman unha aula, das que conforman un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, 
de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta pola 
Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia.  



 

 

 
2. 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 
estreito de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias.  
 
3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas nas Instrucións da Xunta 
relativas ao ensino a distancia.  
 
4. Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro realizarase 
un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da 
Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso 
adoptar e o comunicará ao centro.  
 
 
 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) 

O responsable de realizar as comunicacións será o coordinador Covid, sendo substituído polos restantes membros 
do equipo Covid ou polo Director do centro en caso necesario. 
 
 
 

 MEDIDAS QUE AFECTAN ÁS CONDICIÓNS LABORAIS 
 
 Xestión das peticións de supostos de vulnerabilidade  

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. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais 
deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por coronavirus e emitir informe 
sobre as medidas de prevención, adaptación e protección necesarias, seguindo o establecido no Procedemento 
de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2. 
Como é habitual, a Dirección do Centro Educativo continúa a disposición de todo o persoal para afrontar calquera 
cuestión relacionada coa saúde e condicións laborais. 
 
 
 

 MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 
 
 Entradas e saídas (determinación das entradas e saídas, organización das mesmas con horarios de ser o caso. 

Regulación da entrada de acompañantes do alumnado) 

Dado o volumen de alumnado de Fonteboa, que non é elevado, os riscos de aglomeracións nas entradas e saídas 
non son grandes. Hai aulas en catro edificios diferentes, que facilitan o tránsito. Ademais hai dous horarios 
diferentes, un para Ciclos Superiores e outros para Secundaria e Grado Medio. 
-Ciclo Superior de Gandería e Asistencia en Sanidade Animal: horario de 8.30 a 14.00, en planta baixa do edificio 



 

 

Polo de Competencias, con entrada propia exclusiva para eses cursos. Son dous cursos de 20 alumnos. Ó inicio 
aulas están abertas para que accedan segundo van chegando sen ter que esperar á entrada. No momento da 
saída, o resto de cursos (ciclo medio e secundaria) están nas aulas ou no comedor, polo que apenas hai cruce con 
outros alumnos. 
-Ciclo Superior de Paisaxismo e medio rural: horario de 8.30 a 14.00, en segunda planta do edificio de aulas. A 
porta de entrada é a común, pero o resto de alumnado non accede ata as 8.40, polo que non coinciden. Ó inicio 
aulas están abertas para que accedan segundo van chegando sen ter que esperar á entrada. No momento da 
saída, o resto de cursos dese edificio (2º ciclo medio e secundaria) están nas aulas ou no comedor, polo que non 
hai cruce cos outros alumnos. 
-1º Ciclo Medio: a súa aula está no edificio da Asociación de veciños cedido polo Concello de Coristanco, con 
acceso totalmente diferenciado do resto de edificios. Os alumnos que acuden no transporte escolar diríxense 
directamente a ese edificio sen entrar ao resto de instalacións. Igualmente á saída. 
-2º Ciclo Medio: é a primeira aula na 1ª planta do edificio de aulas. A hora de inicio é 8.45, pero a aula está aberta 
dende 10 minutos antes para que vaian accedendo gradualmente. 
-Secundaria: inicio actividade lectiva ás 8.45, que é cando chegan os autobuses. Aula aberta dende as 8.40, co 
profesorado recibindo aos alumnos e controlando a hixiene de mans e a distancia interpersoal. O alumnado vai 
acudindo á súa aula nada mais chegar ao centro, polo que é graduado. Os alumnos de 3º ESO -curso mais 
numeroso- teñen a súa aula nun edificio diferente ao resto da ESO polo que acceden por outro camiño diferente 
dende que entran en Fonteboa e no momento de saír.  Pola tarde, a saída cara aos autobuses é escalonada, por 
cursos, estando os tres autobuses coas portas abertas para que accedan os alumnos sen ter que esperar. 
 
Estas medidas permiten evitar as aglomeracións e tempos de espera nas entradas e as saídas. 
 
Tanto para as entradas como para as saídas, os alumnos usarán o lado dereito dos corredores e das escaleiras, 
estando delimitados coa sinalética adecuada e indicando o sentido da marcha. 
 
 
 Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo  

No edificio de aulas e no de residencia, estableceuse un circuito de entrada e saída con portas diferenciadas e 
sinalización con flechas e carteles de entrada e saída, xa que dispoñen de dúas portas. A planta baixa do polo de 
competencias -que dispón dunha única porta- ten sinais indicativas do sentido de circulación. 
 
 Cartelería e sinaléctica  

Colocouse abundante cartelería informativa nos accesos ao centro, pasillos, taboleiros, aulas e nos espazos 
comúns. 

● Utilizanse espazos nos taboleiros de anuncios das aulas e pasillos para a cartelería oficial da Xunta e 
outra de esaboración propia relacionada co Covid. 

● Hai colocados carteis de aforo en todos os espazos comúns do centro agás nas aulas (dado que os postos 
son fixos e non accede mais xente). Igualmente nas mesas de traballo da sala de profesores -cos postos 
útiles indicados- e na mesa de dirección. 

● Polos pasillos e portas hai carteis lembrando gardar a distancia de seguridade e o uso da máscara. 
● Os pasillos están marcados con frechas indicativas das rutas a seguir, sempre pola dereita do mesmo e 

separadas cunha distanza de 1,5 metros para facilitar o cumprimento desta medida. Son verdes ou 
vermellas segundo sexa o sentido de entrada ou de saída. Tamén hai pegatinas lambrando “manter a 
distanza de seguridade”  e “espera aquí o teu turno”, colocadas igualmente cada 1,5 metros. 

● No interior dos aseos hai cartelería lembrando o lavado de mans e a técnica correcta dese 
procedemento. 

● A pantalla de TV situada á entrada do centro amosará con frecuencia imaxes lembrando o cumprimento 
das medidas de seguridade. 



 

 

 
 

 
 Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

A persoa encargada de recibir os autobuses lembrará ao alumnado que accedan directamente ás súas aulas 
mantendo a distanza prevista. As aulas estarán xa abertas e ventiladas, co profesor do estudo esperando. O 
profesorado de garda velará para evitar aglomeracións. A saída das aulas é escalonada. 
Xa explicado no punto 31. 
 
 
 Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

Entradas: 
Ciclo superior chega ás 8.30: o profesor que ten clase recibe a cada curso na aula. 
Ciclo Medio e ESO: una persoa recibe autobuses ás 8.45  e controla zona chegada. Os profesores que teñen 
estudio ás 8.45 están nas aulas mínimo 5 minutos antes para recibir os alumnos. 
 
Recreos: en todolos recreos hai un profesor por cada curso que está en descanso, na zona asignada, polo que hai 
sempre un mínimo de 3 profesores por recreo. 
 
Saídas: o profesor de cada curso xestiona a saída escalonada mentres outro mais controla o acceso aos autobuses 
e da saída aos mesmos. 
 
 

 MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS 
 
 Actividades extraescolares fóra de xornada lectiva 



 

 

Determinadas actividades como as convivencias de inicio de curso foron suspendidas dada a imposibilidade de 
xuntar cursos e as limitacións dos protocolos. Mantense contemplado no calendario a  viaxe de estudios, por se 
fora posible a súa realización no mes de maio. En calquera caso, de realizarse calquera actividade deste tipo, ésta 
contará co seu protocolo de prevención.  
Está previsto manter todas as actividades extraescolares que sexa posible, mantendo as medidas de hixiene e 
distanciamiento previstas na normativa.. 
 
 Determinacións para as xuntanzas do Comité Xestor, Familias e Consello Escolar 

As reunións do Consello Escolar e Comité Xestor terán dúas modalidades dependendo da situación 
epidemiolóxica 
no momento das mesmas. Deste xeito propoñemos: 
 

● Presenciais, sempre e cando a evolución da covid o permita. Neste caso, e dado que o consello escolar 
está formado por 15 persoas, as reunións levaríanse a cabo nun espazo que garanta a distancia de 
seguridade e con ventilación suficiente. En principio, o salón de actos reuniría estas condicións. 

● Reunións telemáticas na plataforma oficial a través das ferramentas de GSuite (Google Meet) ou Zoom. 
 
Igualmente, o obxectio e manter as reunións dos Grupos de traballo de familias en formato presencial sempre 
que sexa posible pola situación epidemiolóxica, mantendo estritamente as medidas de prevención previstas. De 
non ser posible, valorarase a opción telemática aínda que neste caso non é o preferible. 
 
39. Previsión de realización de titorías e comunicacións coas familias 

As titorías serán preferentemente telemáticas e, no caso de ser presenciais, terán lugar na aula do alumno do 
alumno ou na sala de visitas e coas seguintes medidas: 

● Emprego de máscara. 
● Hixiene de mans ao acceder. 
● Separación para garantir a distancia. 
● Desinfección previa e posterior dos lugares ocupados. 

 
Ao principio de curso se teñen lugar  reunións informativas coas familias celebradas por cursos, unhas nas propias 
instalacións e outras no Edificio de usos multiples do concello de Coristanco.  
 
 Normas para a realización de eventos, saídas e actividades. 

Debido á organización en grupos de convivencia estable, este curso non se realizarán actividades e 
celebracións de centro que xuntaban a unha gran cantidade de xente ou mesturaban alumnado. Deste xeito, non 
se celebrará a Olimpiada Solidaria nin o Xantar solidario, e modificaranse o Concurso de beléns de secundaria e as 
diferentes Xornadas e cursos realizados en formación profesional. No mes de maio decidirase que facer co acto 
de Clausura de curso e a Graduación de 4ºESO en función da situación epidemiolóxica. 
 
Algúns actos ou actividades poderán ter lugar dun xeito diferente, e lles corresponde aos diferentes equipos 
docentes a organización deles, baixo estas premisas: 

● Evitar mesturas de alumnado de diferente nivel. 
● Levalas a cabo, sempre que o tempo o permita, ao aire libre. 
● Facer os labores de limpeza e desinfección preceptivas antes e despois da celebración do evento. 
● Emprego de medios telemáticos cando sexa preciso. 

 
As visitas de estudio poderán levarse a cabo respectando a normativa vixente no momento de realizalas, sobre 
todo en canto ao aforo de museos e salas e as de transporte. Aconséllase que se realicen ao aire libre e non a 
demasiada distancia para reducir o tempo de autobús. 
 



 

 

 

 MEDIDAS DE USO DO COMEDOR 
 
 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) 

O colexio manterá o servicio de comedor, aínda que poderá ser alterado se a situación epidemiolóxica o require, e 
dependerá a organización do número de comensales e dos espazos dispoñibles.  
REPARTO DE BOCADILLOS / FROITA 

● Ten lugar no recreo da mañá e da tarde 
● Os alumnos acceden por cursos escalonadamente. Hixienizan as mans ao entrar 
● O profesor encargado do reparto entrega individualmente o bocadillo ou peza de froita. Para iso lava as 

máns previamente e utiliza luvas desechables. 
● O alumnado accede pola entrada principal do edificio de aulas, accede ao comedor B, recolle o alimento 

e diríxese á súa zona de recreo para comelo mantendo unha distancia interpersoal mínima de 2 metros. 
O profesor desa zona velará polo estrito cumprimento destas medidas. 

XANTAR: 
● Asignanse postos fixos durante todo o ano para o alumnado. O primeiro día explicase o funcionamiento e 

indicase a cada alumno/a o sitio que ten que ocupar, que está rotulado co seu nome. 
● Quedan habilitados tres comedores (A,B,C), todos con pantallas separadoras entre comensais dacordo 

ao disposto polas Instruccións da Consellería. 
● Os alumnos están ubicados por cursos para minimizar o contacto entre grupos diferentes. Ademais a 

comida realizase en dous turnos diferentes (13.30-14.30 / 14.30 - 15.30) desisfectandose todos os postos 
utilizados entre turno e turno. 

● O acceso realizase por turnos, cun profesor controlando a entrada dende o edificio de residencia, e outro 
o acceso no propio comedor 

● O alumno recibe inicialmente bandexa cos cubertos envoltos nunha servilleta de papel,  e indica se quere 
o pan mais o postre. A continuación recibe a comida empratada (1º e 2º prato), e por ultimo recolle o 
vaso con auga, antes de acceder ao seu posto. 

● Só é permitido retirar a mascarilla mentres se come sentado no propio posto. 
 
O protocolo nos almorzos o ceas e o mesmo que no xantar, pero cun número de comensais sustancialmente 
inferior, polo que realizase nun só turno. Os postos son diferentes ao xantar, pero están igualmente asignados e 
rotulados. 
 
CAFÉ DE CICLO SUPERIOR 

Instrucións básicas: 

● Sempre uso da mascarilla (na cola, ao recoller a bandexa...). Só se poderá retirar a mascarilla 
cando se esté comendo no posto persoal. 

● Non deixar a mascarilla enriba da mesa, hai que gardala nun estoxo. 
● Uso de xel desinfectante antes e a saída do comedor. 
● Sempre hai que manter o 1,5 metros de distancia, respectando as liñas de seguridade 

marcadas no chan. 
● Cada alumno debe recoller a súa bandexa e deixala nas superficies habilitadas para tal fin. 
● Esperar por turnos para recoller. 
● Cada alumno/a se sentará sempre no mesmo lugar. 



 

 

Comedor A: alumnos/as de PMR Comedor B: alumnos/as de GASA 
Dous alumnos deben saír antes das 10:50 para colocarse nos seus postos. Un no posto de servir 
bandexas e outro entregando a bollería. 
O profesor/a de garda asegurarase de que hixienicen previamente as mans e utilizarán guantes 
para servir. 
No comedor de GASA, deberá haber un carro para depositar as bandexas e vasos e unha 
papeleira con tapa para así reducir ao máximo o contacto no momento de recoller. 
O profesor/a de garda abrirá as ventás ao inicio e ao final do café. 
Alumnado ten que saír por turnos 10 minutos antes das 11.00 co profesor responsable: 
1º GASA: 10:50 
2º GASA: 10:52 
1º PMR: 10:54 
2º PMR: 10:56 
Ás 11:25 todo o alumnado deberá estar fóra do comedor e acudir a súas respectivas aulas sen 
aglomeracións respectando o 1,5 metros de seguridade. 
No caso de que falte algún curso, sempre seguir o mesmo orde de saída pero pódense adiantar. 
O profesor/a de garda será o responsable de controlar que se respecta o presente protocolo e 
todas as medidas de prevención indicadas polas autoridades sanitarias. 

 

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

O persoal de cociña está formado por tres traballadoras que se ocupan da elaboración da comida, bocadillos e 
café de media mañá de ciclo superior e cualquera outro aspecto relacionado coa alimentación. Así mesmo, 
encárganse da limpeza da cociña e todos os utensilios e louza empregados. Todas elas participaron na xornada de  
formación na prevención do covid levada a cabo nos días previos ao inicio da actividade lectiva. 
 
 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 
 
 Educación física 

O desenvolvemento da materia de educación física durante o presente curso constará de dúas partes 
diferenciadas, unha teórica e outra práctica onde se aplique o visto previamente. Esta parte terá lugar no pavillón, 
onde o espazo interpersoal e mais que suficiente. Cada alumno disporá dunha esterilla individual identificada, 
que será desinfectada tras cada uso, e cada día utilizará a mesma. 
O alumnado realizará maioritariamente exercicios que se realizarán no propio posto, sen ter que desprazarse, e 
portarán en todo momento a máscara correctamente colocada. 
Os vestiarios están anulados, polo que o día de educación física virán de casa coa ropa de deporte posta, e non 
terán a posibilidade de ducharse despois, polo que a clase será sempre a última hora. 
Tódalas famlias foron informadas do protocolo a seguir na materia antes do inicio da actividade lectiva, e os 
alumnos o primeiro día de clases. 
 
 Aseos (poderanse asignar grupos de aseos ao alumnado de etapas educativas con carácter exclusivo en atención á 

realidade do centro) 



 

 

 
● O alumnado empregará os aseos existentes na zona que lle 

corresponda á súa aula, tal como están identificados. Están asignados 
a cursos concretos mediante un cartel na porta.. 

● A limitación de aforo para cada baño é dunha persoa, como indica o 
cartel da porta correspondente. 

● Todos os aseos teñen cartelería sobre o correcto lavado de mans e 
dispoñen de dispensador de panos desbotables e papeleira con tapa 
de acción mecánica co pé. 

● Dispoñen aseo propio diferenciado: 3º ESO, 4º ESO, 1º CM e 2ºCM. Os 
cursos de 1º e 2º ESO comparten aseo. Igualmente 1º e 2º PMR. No 
caso de GASA, dispoñen dun aseo para homes e outro para mulleres 
que comparten. 

● Facilitarase a utilización dos aseos durante as clases, para escalonar a 
asistencia e reducir afluencia nos tempos libres. O previsto é que o 
profesor de cada aula só permita acudir unha persoa de cada vez. 
Dada a distribución existente mencionada, deste xeito evítase a 
coincidencia de persoas, xa que ao máximo podería estar esperando 
fora unha persoa no caso de 1º-2º ESO ou 1º-2º PMR e GASA. 

 
 
 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 
 
 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) 

Aínda que o número de alumnos en cada etapa non é elevado, para reducir ao máximo posible os riscos de 
contaxios realizouse unha distribución de zonas e de tempos de xeito que se minimiza o contacto todo o posible. 
1º, 2º, 3º ESO teñen un horario de recreos propio (11.30- 11.50 / 16.20 - 16.35) e cada curso dispon dunha zona 
diferenciada para estar (ver distribución a continuación). Un profesor atende cada zona/curso. 
 
4º ESO, 1º CM, 2ºCM teñen un horario de recreos propio (10.35- 10.50 / 12.30 - 12.50 / 17.10 - 17.25) e cada 
curso dispon dunha zona diferenciada para estar  (ver distribución a continuación). Un profesor atende cada 
zona/curso. 
 
Os alumnos dos ciclos superiores GASA e PMR teñen un descanso de 11.00 a 11.30, no que acuden ao comedor a 
tomar o café - mediamañá, seguindo o protocolo indicado anteriormente. O habitual é que acuda todo o 
alumnado, pero quen o desexe pode saír do recinto escolar ou esperar na aula. En calquera caso, non coinciden 
co resto de cursos. 



 

 

 
 
 

 MEDIDAS ESPECIFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES 
 
 Emprego do equipamento  

● De realizarse algunha actividade fora da propia aula (no taller, CICAPIS, pavillón, laboratorio, CDI…) o 
profesorado responsabilizarase do cumprimento das mesmas medidas de hixiene e prevención que na 
aula, especialmente no referente á desinfección posterior do mobiliario e utensilios utilizados. 

● No caso de ser imprescindible a utilización de material compartido, desinfectaráse previamente, e o 
alumnado fará uso do xel desinfectante antes e despois da utilización de dito material. 

 
 

 PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 
 
 Sala de profesores, reunións e material compartido 

Reunións: as reunións semanais dos equipos da ESO e de FP terán lugar nas aulas que se previstas (aula de 2ºCM 
e aula 2ºGASA respectivamente), de xeito que se manteña unha distanza superior aos 2 metros de separación. 
Coidarase a existencia de ventilación axeitada e manterase o uso da máscara en todo momento. Rematada a 
reunión, procederase á desinfección do lugar empregado por cada un. 
No caso de ser precisa unha xuntanza xeral, realizaráse preferentemente na aula de 3ºESO que é a que conta coas 
maiores dimensións e mellor ventilación. As reuniñons do Equipo Directivo terán lugar no CDI, que cumpre os 
requisitos de aforo necesarios. 

 
A Sala de profesores só pode ser empregada como zona de traballo por tres persoas, nos lugares indicados pola 



 

 

cartelería colocada na mesa. Independentemente, outra persoa pode estar utilizando a fotocopiadora no mesmo 
momento dado que se mantén a distancia de 1,5 metros, igualmente ocorre co acceso aos cajetíns individuais. 
 
Antes e despois do uso da fotocopiadora, o persoal desinfectará as mans co xel hidroalcohólico disposto ao 
efecto. No posible, procuraráse organizar o traballo persoal no referente ás impresións a realizar ao longo do día 
de xeito que se minimice o número de veces que se acude a imprimir.  
 
Como norma xeral, dado que se lles entregou en setembro un bote para uso persoal, todo o persoal fará uso 
habitual do xel hidroalcohólico como medida de prevención á hora de facer uso de calquera obxecto de uso 
común como a guillotina e o taladro de papel, cajetins, chaves de lugares específicos, material de limpeza... 
 
 

 MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 
 
 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) 

Ao longo de todo o curso e de xeito transversal terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 
á covid-19. 
Con anterioridade ao inicio da actividade lectiva, o persoal do centro -docentes e PAS-, acudiu a unha sesión 
formativa de mais de 4 horas de duración impartida por profesionais externos sobre a COVID e as medidas de 
prevención a aplicar no centro escolar. Nesas xuntanzas fíxose entrega ás familias dun resumo coas medidas 
básicas de prevención, do anexo I, e da declaración responsable para asinar e entregar. Asímesmo, comunicouse 
que o presente Plan de adaptación quedará colgado na páxina web da EFA e ademais está totalmente dispoñible 
para todo o que o solicite. 
Na semana previa ao inicio das clases, todas as familias foron convocadas a unha xuntanza na que se explicaron 
todas as medidas tomadas e previstas pola EFA en materia de prevención, e as normas e protocolos a seguir este 
curso tanto polas familias como polos alumnos de xeito que o primeiro día de clase o alumnado xa tivera uns 
mínimos coñecementos do que ía atopar. 
Nos primeiros días - semanas de clase, está previsto adicar boa parte do tempo a informar e practicar rutinas co 
alumnado. 
Polo tanto, ao longo do mes de setembro a todos os membros da comunidade educativa son informados sobre as 
medidas de prevención da transmisión da infección, as medidas de protección que se deben empregar e as 
instrucións para o correcto manexo das mesmas, destacando: 

● O correcto uso da mascara, o xeito de poñela e sácala, e de ser o caso de gardala nos momentos da 
comida, así como dos protocolos de substitución e lavado.  

● Evitar tocar os ollos, o nariz e a boca.   
● Hixiene de mans: lavado frecuente, , e meticuloso das mans con auga e xabón, durante polo menos 40 

segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans 
estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón. O lavado realizarase cando menos 5 veces ao 
longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e 
despois de comer e sempre despois de ir ao aseo.  

● A necesidade dunha hixiene correcta de mans cada vez que se use material compartido.   
● A importancia que ten a ventilación dos espazos para evitar a transmisibilidade.   
● Á entrada e saída do centro, esixencia a todas as persoas (persoal do centro, familias e visitantes) da 

realización da hixiene de mans con verificación visual do seu correcto cumprimento, prestarase especial 
atención a esta tarefa nos primeiros días do curso polo seu carácter educativo. No caso do alumnado 
verificarase polo profesorado a realización unha vez sentados na aula mediante a formulación de 
preguntas. 



 

 

● Uso dos dispensadores de xel hidroalcohólico na entrada e en espazos comúns.. 
● Uso dos dispensadores de xabón nos aseos ou de xel hidroalcohólico nos espazos comúns e dos panos 

desbotables. 
● Información sobre medidas de hixiene respiratoria: 

○ Ao tusir ou esbirrar, tapar a boca e o nariz cun pano de papel que se desbotará nunha papeleira 
con tapa, ou ben facelo contra a flexura do cóbado e sempre aloxándose do resto das persoas.   

○ Realizar hixiene de mans frecuentemente, sobre todo despois de tocar secrecións respiratorias 
(esbirrar, tusir, uso de panos) e/ou obxectos con posibilidade de estar contaminados, así como 
antes e despois de comer, usar os aseos ou tocar material susceptible de ser compartido.  

 
 
 Xestión e dinamización das aulas virtuais  

Como xa se poido comprobar no curso pasado, o profesorado manexa as aulas virtuales -Google Classroom / 
Edixgal- coa destreza suficiente para manter o ritmo do traballo a distancia se fora preciso. Como reforzo, no mes 
de xullo realizaronse accións formativas para o profesorado nas que se resolveron dúbidas e deron consellos a 
partires da experiencia dos meses previos, como preparación para o presente curso. 
Nas primeiras semanas está previsto traballar co alumnado na preparación dun posible escenario de educación a 
distancia, de xeito que dende o primeiro minuto sepan como actuar. Crearánse aulas virtuais de cada materia en 
Google Classroom (a excepcion de 1º, 2º ESO que traballan co proxecto Edixgal), dando acceso a tódolos alumnos 
dende inicio de curso. Reforzarase o aprendizaxe das ferramentas básicas (envío de emails, arquivos adxuntos, 
editar textos…). 

 



 

 

 
ANEXO I: DISTRIBUCIÓN COMEDORES 



 

 

 

 



 

 

 
ANEXO II: CROQUIS  AFORO CAPELA 

 
 
 

 



 

 

 
ANEXO III: ENQUISA AUTOAVALIACIÓN ENTREGADA 

 
 

 



 

 

 

 
 
 



 

 

 
ANEXO II: CROQUIS AFORO CAPELA 

 



 

 

 
ANEXO III: ENQUISA AUTOAVALIACIÓN ENTREGADA 

 



 

 

“PLAN DE CONTINXENCIA DA EFA FONTEBOA” 

O Plan de Continxencia do CENTRO DE PROMOCIÓN RURAL – EFA FONTEBOA ten por finalidade 

establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña 

interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que 

supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.  

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO  

1. 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.  

2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo 

seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado:  

• Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao efecto ata a 

recollida por parte da familia (situada na entrada do edificio de residencia). Esta disporá de 

adecuada ventilación, xel hidroalcohólico, panos desbotables, mascarillas cirúrxicas e 

papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo 

da Covid-19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais.  

• A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección 

adecuado:  

◦ máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.  

◦ De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para 

o uso da máscara por xustificación médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa 

acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial e unha bata 



 

 

desbotable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá 

utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.  

Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os restantes 

casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo de 

preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ventilación 

adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de 

protección individual e no seu refugallo.  

O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira para a atención 

dun caso sospeitoso.  

3. 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 de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.  

4. No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado 

ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19, a petición dos 

servizos de saúde a través de EduCOVID, incluirá na aplicación informática a información prevista 

do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu 

profesorado, así como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo.  

5. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica 

co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. 

6. 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.  

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do Grupo de 

Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará en cada caso o número de persoal e 



 

 

alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que se comunicará ao equipo COVID 

do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa 

facilitada pola autoridade sanitaria.  

8. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche dunha ou 

varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade.  

9. 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 corentena de 

polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito.  

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco 

a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de 

consideración de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.  

 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL  

11. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do 

alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 

dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición a Consellería. 

Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia 

ou a avaliación continua da mesma.  

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o falla 

de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais 

dificultades da educación realizada por medios telemáticos.  

13. Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá 

adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado 

cando coincidan co tempo de suspensión.  



 

 

14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 

seguintes medidas:  

a) Utilización do entorno Edixgal nos cursos de 1º e 2º ESO para o desenvolvemento da actividade 

formativa neses cursos. 

 b) Utilización do entorno Google Classroom nos restantes cursos para o desenvolvemento da 

actividade formativa neses cursos. Nas primeiras semanas de curso o profesorado dará acceso a 

todo o alumnado para que se inscriban o antes posible. 

c) No caso de cuarentena de aulas completas ou grupos numerosos de alumnos, manterase o 

horario de clases habitual e o profesor correspondente impartirá a clase de forma telemática 

dende a propia aula se é posible. Alternativas a esta situación é impartir a clase dende o lugar no 

que estea gardando cuarentena se é posible. De non poderse dar ningunha destas situacións, o 

alumnado disporá de videos de explicativos seleccionados ou gravados previamente polo profesor 

para explicar o que sexa necesario para continuar co proceso de ensino-aprendizaxe. As familias 

foron informadas antes do inicio de clases. 

d) Adicar tempo de clase nos cursos de secundaria para explicar ou lembrar como traballar con 

procesador de textos, correo electrónico con envío de arquivos adxuntos, e uso do aula virtual. 

e) Comunicación continua coas familias para orientar axeitadamente e resolver calquera 

dificultade que poidera xurdir: todas as familias dispoñen do número de contacto do titor do fillo 

para unha comunicación directa dende o primeiro momento. 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL  

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro retomarase a 

actividade habitual segundo o que indique a autoridade sanitaria e educativa correspondente, 

tratando de volver á normalidade o antes posible, continuando a actividade presencial ordinaria 

mantendo a aplicación de tódalas medidas de prevención previstas no protocolo Covid do centro.  

 


