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

MEDIDAS DE PREVENCIÓN BÁSICA 

1) Denominación do centro, enderezo e teléfonos.  

CPR Agarimo.  

Rúa Padre Villa, 30  15141 Arteixo (A Coruña) 

Teléfono de contacto: 981 600 687 

www.asociacionagarimo.org/cpragarimo 

2) Membros do equipo COVID  

Responsable COVID: 

Mercedes Agra Fernández  

Membros do profesorado: 

María Deus Losada  

José Canela Vaz  

3) Centro de Saúde de referencia  

 Centro de saúde de Arteixo 

 Persoa de contacto: pendente. Tfno.: 981 633 099 

4) Espazo de illamento COVID:  

Aula planta primeira. Consta de mesa e cadeiras. Dispoñibles máscaras 

cirúrxicas, luvas, panos desbotables, papeleira con pedal, xel hidroalcohólico e 

desinfectante de superficies. A aula conta con fiestra practicable.  

5) Número de alumnos por nivel e etapa educativa  

Educación Especial 6 

1º FPB Carpintería e Moble 8 

1º FPB Cociña e Restauración 7 

2º FPB Carpintería e Moble 15 

2º FPB Cociña e Restauración 10 

ESA 3 

 

http://www.asociacionagarimo.org/cpragarimo
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6) Cadro de persoal do centro educativo. 

Mestres de Pedagoxía Terapéutica 6 

Profesores Módulos Teóricos FPB + ESA 4 

Profesores Técnicos FPB 4 

Administrativo 1 

Servizo Limpeza 3 

Outro persoal 2 

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 incidencias e ausencias. 

Teléfono do centro: 981 600 687 

Grupo estable Whatsapp docentes 

Grupos estables Telegram de cada titoría 

8) Rexistro de ausencias do persoal e do alumnado 

As ausencias tanto de persoal como de alumnado serán rexistradas do mesmo 

xeito que os cursos anteriores.  

O persoal deberá informar das ausencias á maior brevidade posible. Se é dende 

a casa, seguindo o procedemento habitual (aviso á xefatura de estudos) e se é 

no centro, avisando á unha das persoas integrantes do Equipo Covid  

9) Procedemento de comunicación das incidencias ás autoridades 

sanitarias e educativas a través da aplicación informática 

A persoa coordinadora do equipo Covid será a encargada da comunicación das 

incidencias ás autoridades sanitarias e educativas. Empregarase a canle 

informática implantada pola Consellería de Educación (EduCovid) 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

10) Situación de pupitres nas aulas 

O tamaño das aulas permite a correcta distribución do alumnado respectando as 

distancias. 
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Ver anexo  

11) Espazos de PT, departamento de orientación ou aulas especiais. 

O tamaño das aulas permite manter a distancia de seguridade: o posto de cada 

alumno estará marcado no chan.  

O profesorado destas especialidades poderá usar pantalla protectora ademais 

de máscara FPP2 se polas características do alumno o seu traballo é 

incompatible coa utilización bidireccional de máscara cirúrxica. 

12) Titorías coas familias. 

As titorías realizaranse prioritariamente vía telefónica. Ó comezo do curso as 

familias coñecerán o horario para a comunicación co titor do seu fillo. De non ser 

posible realizar a titoría telefonicamente, a reunión (sempre con cita previa) entre 

titores e familias terá lugar nunha aula con ventilación e co uso das medidas 

hixiénico-sanitarias correspondentes. 

13) Canles de información ás familias e persoas alleas ao centro. 

Toda a información relevante estará a disposición pública a través da páxina web 

www.asociacionagarimo.org/cpragarimo. 

Cada titor facilitará ás familias o teléfono de contacto do centro así como o seu 

correo electrónico para unha comunicación fluida e directa. De non ser posible 

concertarase cita previa para unha reunión presencial. 

Ademais cada titor pode crear diferentes canles de comunicación tanto cos 

alumnos coma coas familias (Telegram, Google Drive, videochamadas….). 

Determinaranse días específicos para os proveedores e visitantes previa cita 

telefónica. 

14) Uso de máscaras no centro 

Todo o persoal do centro e todo o alumnado levará máscara en todo momento, 

coas excepcionalidades que permite a lei. 

O profesorado en contacto con alumnos que polas súas condicións non poidan 

empregar a máscara contará con pantallas protectoras e máscaras FFP2. 

15) Información e distribución do Plan entre a comunidade educativa. 

Páxina web do centro 

http://www.asociacionagarimo.org/cpragarimo
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MEDIDAS DE LIMPEZA 

16) Asignación de tarefas ao persoal de limpeza, espazos e mobiliario a 

limpar de xeito frecuente. 

Deberanse limpar de xeito frecuente os espazos que teñan usos compartidos: 

biblioteca, aula de informática, etc. (o persoal de limpeza será avisado do uso 

para ó rematar a sesión proceder á súa limpeza). 

A limpeza dos aseos no horario de mañá realizarase como mínimo 2 veces, 

facendo fincapé na limpeza tras cada recreo. 

En caso de utilizar a aula de illamento preventivo durante a xornada lectiva, 

realizarase a súa limpeza ó rematar a incidencia. 

17) Distribución horaria do persoal de limpeza. 

O Centro conta con 3 persoas encargadas da limpeza. Establécense 2 turnos: 

- Mañán: unha persoa de 9.30 a 12.30 horas (horario modificable en función 

do desenvolvemento das actividades). Realizarase unha limpeza de 

“obxectos comúns”, susceptibles de ser empregados a partires das 9.30, 

posto que a esa hora xa tódolos alumnos se atopan nas súas aulas 

correspondentes. Esta persoa limpará os aseos, con especial intensidade 

despois dos recreos e polo menos en dúas ocasións durante a mañá. A 

partir das 12 volverá a realizar a limpeza das zonas comúns. Se a aula de 

illamento se usase, procederá á ventilación e desinfección da zona. 

- Tarde: dúas persoas realizarán a limpeza habitual e exhaustiva de tódalas 

dependencias do centro. 

18) Material e proteccións para a realización das tarefas de limpeza. 

Cada persoa terá o seu carro de limpeza cos utensilios básicos. Utilizará os 

desinfectantes con actividade virucida autorizados e rexistrados polo Ministerio 

de Sanidade ou disolucións de lixivia (1:50). 

19) Cadro de control de limpeza dos aseos 

Este cadro estará situado na entrada de cada aseo. 

DIA HORA RESPONSABLE 
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20) Check list ventilación aulas. 

Cadro situado en cada aula. 

HORA PROFESOR VENTILADO (MARCAR CUN X) 

   

   

21) Determinación dos espazos para a xestión de residuos. 

En cada aula, nos espazos de uso común e nos aseos haberá unha papeleira 

con bolsa, tapa e accionamento por pedal onde se botarán residuos como panos 

desbotables, luvas e máscaras.  

O resto de papeleiras terán o seu uso habitual. 

Os encargados da limpeza baleirarán as papeleiras todos os días e levarán  os 

residuos específicos aos contenedores correspondentes, evitando mesturalos co 

lixo xeral.  

MATERIAL DE PROTECCIÓN 

22) Rexistro e inventario de material do que dispón o centro. 

A secretaria do Centro encargarase do inventariado do material dispoñible, 

empregando o Xade ou un documento de elaboración propia. 

23) Determinación do sistema de compras do material de protección 

As compras do material necesario corren a cargo da Xerencia da Asociación 

Agarimo, como ven sendo habitual. 

24) Procedemento de distribución e entrega do material e da súa reposición 

O material de uso diario está a disposición de toda a comunidade educativa nos 

puntos previstos para o seu acceso. As persoas encargadas da limpeza así 

coma calquera que bote en falta algo solicitará á Xerencia a súa reposición. Os 

materiais considerados como Epis (máscaras FPP2 e pantallas de protección) 

atópanse a cargo da Secretaria do Centro que os distribuirá segundo sexan 

necesarios. 
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XESTIÓN DOS GROMOS 

25) Determinación de medidas 

Non asistirán ao centro aqueles alumnos, docentes ou outro persoal que teñan 

síntomas compatibles coa 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. 

O centro solicitará unha declaración responsable ao inicio do curso na que as 

familias se comprometen a non enviar ós seus fillos nos supostos que marca a 

lei e a recollelos no centro con brevidade se aparece sintomatoloxía compatible 

coa COVID-19 ó longo da xornada lectiva. (ver anexo) 

No suposto no que unha persoa ou alumno/a comeza a desenvolver síntomas 

compatibles coa COVID-19 no centro educativo seguirase o seguinte protocolo: 

- Levarase á aula de illamento. Colocaráselle unha máscara cirúrxica nova (tanto 

ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado) 

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

- Chamar ao centro de saúde de Arteixo ou ao teléfono de referencia do SERGAS 

900 400 116 e seguiranse as súas instrucións. En caso de presentar 

síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

- Se é un traballador  ou un alumno maior de idade e/ou emancipado o que inicia 

síntomas, debe abandonar o centro protexido por máscara, e logo de seguir as 

instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por 

un profesional sanitario. 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura 

Territorial de Sanidade . 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. 
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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 dun alumno con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

telefónica co seu pediatra/médico de atención primaria 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. 

26) Responsables das comunicacións das incidencias á autoridade 

sanitaria e educativa. 

Responsable equipo COVID. Na súa ausencia, resto de integrantes do equipo. 

XESTIÓN DAS PETICIÓNS DE SUPOSTOS DE VULNERABILIDADE 

27) Procedemento de solicitudes 

A persoa interesada na declaración de persoal sensible por motivos 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 (ver anexo). 

Poderá entregarse dita  solicitude de modo presencial ou por correo electrónico. 

A dirección do centro educativo emitirá un informe no que se indiquen as tarefas 

e condicionantes específicos do posto de traballo, e determinación das medidas 

de protección existentes (ver anexo), e  remitirá a solicitude xunto cos informes 

emitidos, á Inspección Médica Educativa da Xefatura Territorial da Consellería 

de Educación por correo electrónico  

A Inspección Médica Educativa analizará a petición achegada, e solicitará 

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

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

traballo ou a declaración de persoal como sensible e emitirá un informe. 

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

obriga de acudir de maneira presencial ao centro. 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO 

28) Entradas e saídas 

Ver anexo 

É sumamente importante que se respecten os horarios das entradas e saídas 

para evitar aglomeracións e realizar os protocolos de xeito eficiente. 

O centro habilitou catro entradas ó interior para que cada grupo-clase as realice 

de xeito independente ó resto do alumnado. En cada entrada, no horario 

correspondente, haberá un profesor que tomará a temperatura a cada alumno e 

comprobará a hixiene de mans e a correcta utilización da máscara. 

Os alumnos da FPB comezan a súa xornada ás 8.10 e rematan os luns, martes 

e mércores ás 14.30 e os xoves e os venres ás 13.40. 

Os alumnos de Educación Especial comezan ás 8.30 e rematan ás 13.30. 

Os alumnos da ESA comezarán as clases as 9:00 

As entradas dos diferentes grupos quedan como seguen (ver anexo: Entradas 

e Saídas): 

- 1º FPB Carpintería e Moble: acceso pola entrada principal. 

- 2º FPB Carpintería e Moble: acceso pola “Cabina de Barnizado”, 

directamente ó taller de Carpintería (sen contacto cos alumnos de 1º). 

- 1º FPB Cociña: acceso á súa aula pola entrada principal. 

- 2º FPB Cociña: acceso a través da porta lateral da “Cociña Vella”. 

- ESA e Educación Especial: acceso pola entrada principal. 

O alumnado transportado chegará ó Centro e accederá ó interior pola entrada 

que lle corresponda segundo o seu grupo de pertenencia. 

 

Para as saídas, o recorrido será o seguinte:  

- 1º FPB Carpintería e Moble:: saída pola rampla “nova”, situada na parte 

de atrás do edificio principal. 

- 2º FPB Carpintería e Moble: saída pola porta principal. 
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- 1º FPB Cociña: saída pola cociña vella. 

- 2º FPB Cociña: Saída pola porta principal. 

- ESA e Educación Especial: saída pola porta principal. 

29) Circulación no centro educativo 

Debido ás características do noso centro (clases teóricas e prácticas en aulas 

específicas) existen momentos en que os alumnos deben cambiar de espazo 

para recibir as clases. Nestes momentos o profesor que se atope nas aulas é o 

encargado do acompañamento dos alumnos (rematando as clases 5 minutos 

antes para poder facer o cambio con seguridade), que deberán respectar a 

distancia de seguridade e andar polas zonas marcadas, que evitan coincidencias 

e aglomeracións. 

30) Cartelería e sinaléctica 

Colocarase a cartelería facilitada pola Consellería de Educación coa información 

adecuada sobre as normas hixiénico-sanitarias  e uso de máscara en tódalas 

aulas así como das medidas de distancia de seguridade en puntos estratéxicos 

do centro.  

As zonas de entrada e saída tanto dos alumnos como das persoas alleas ao 

centro estarán marcadas.    

Marcaranse percorridos para indicar o sentido da marcha no interior e exterior 

dos edificios así como para gardar a distancia de seguridade entre persoas. 

Tamén se marcarán os asentos dispoñibles en cada banco. 

31) Asignación do profesorado encargado da vixilancia 

En todo momento haberá dous profesores de garda, que se encargarán de todo 

o que acontece no Centro. 

No primeiro recreo hai 3 profesores de garda e no segundo, 4. 

MEDIDAS EN RELACIÓN COAS FAMILIAS  

32) Determinacións para a xuntanza do consello escolar  
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As reunións do consello escolar deberán realizarse preferiblemente de maneira 

virtual e realizaranse de modo presencial sempre e cando a situación 

epidemiolóxica o permita. Debido a que o consello escolar está formado por 12 

persoas, poderá levarse a cabo no salón de actos onde se pode  manter a 

distancia de seguridade e conta con ventilación adecuada.  

As reunións do equipo directivo    

As reunións do equipo directivo poderán realizarse presenciais debido ao 

reducido número de persoas que o forman, mantendo a distancia de seguridade 

e empregando a  mascara. 

Reunións do claustro 

As reunións do claustro deberán realizarse preferiblemente de maneira virtual, 

Se a situación epidemiolóxica o permite, poderá realizarse de modo presencial 

nun espazo que permita manter a distancia de seguridade e onde exista 

ventilación adecuada como o é salón de actos. 

PREVISIÓN DE REALIZACIÓN DE TITORÍAS E COMUNICACIÓNS COAS 

FAMILIAS 

33 ) Reunións coas familias  

Levarase a cabo unha reunión a principios de curso coas familias  entre o 14 e 

o 18 de setembro. Faranse de modo presencial no salón de actos, limitando o 

aforo a 15 persoas e coa presenza dunha persoa por familia para poder garantir 

a distancia interpersoal e sendo obrigatorio o emprego de máscara  

Titorías 

As familias que o desexen poderán solicitar unha titoría con cita previa, 

chamando ao teléfono do centro. A titoría realizarase  telefónicamente no horario 

de atención a pais do titor. De ter que realzarse de modo presencial deberá ter 

lugar nunha estancia onde se cumpran as condicións de seguridade,  distancia 

de seguridade, ventilación, e  dispoña  de xel hidroalcólico, panos de papel. 

34) Normas para a realización de eventos 
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Debido a actual situación e a necesidade de facer grupos estables de 

convivencia, neste curso 20/21 non se realizarán celebracións ou 

conmemoracións que impliquen a aglomeración de persoas nun espazo cerrado. 

Se a situación mellorase durante o curso e houbese viabilidade para facer este 

tipo de eventos, considerarase facelo por grupos, coas distancias de seguridade 

axeitadas e medidas hixiénicas acordes. 

Os diferentes equipos docentes poderán organizar conmemoracións en grupos 

reducidos e en espazos abertos sen que implique a mestura de diferentes grupos 

estables de convivencia. 

Non se realizarán saídas que impliquen o uso do transporte, por non poder 

garantir unhas condicións de seguridade e polo custo elevado que supón 

financiar o transporte para un só grupo estable de convivencia. 

MEDIDAS PARA O ALUMNADO TRANSPORTADO 

Seguirase usando o transporte de anos anteriores: furgoneta con 8 prazas. 

Ós alumnos recollidos nas paradas correspondentes (aínda por especificar) 

tomaráselles a temperatura antes de subir á furgoneta. O uso de máscara é 

obrigatorio. 

A furgoneta chega ó Centro e aparca no seu lugar correspondente no 

aparcadoiro interior. De aí cada alumno dirixirase á súa porta de acceso. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O USO DOUTROS ESPAZOS 

35) Aulas especiais 

No centro existen dúas aulas susceptibles de ser compartidas: a biblioteca (que 

non só se usa como tal senón que en ocasións se usa como aula de vídeo para 

un grupo-clase determinado) e a aula de informática. Ámbalas dúas estarán 

dotadas de panos desbotables, xel hidroalcohólico e papeleira de pedal. 

O alumnado ao finalizar cada sesión desinfectará o mobiliario utilizado (a súa 

mesa e a súa cadeira) ou o material común empregado. 
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Estas aulas deben ser ventiladas entre cada sesión, deixando ventás e portas 

abertas. 

36) Cambio de aula 

Estes cambios faranse polo percorrido marcado no chan de cada andar; sempre 

pola dereita e gardando un metro e medio de distancia. 

37) Aseos 

Cada aula empregará o aseo máis próximo. O aforo máximo é de 1 persoa, 

respectando as medidas hixiénico-sanitarias. 

MEDIDAS ESPECIAIS PARA OS RECREOS 

38) Horarios e espazos 

Establécense dous recreos de 30 minutos cada un, no que se separan os 

alumnos do centro. 

O primeiro recreo é de 11.00 a 11.30 e os grupos que saen son o da ESA e o de 

Educación Especial (ó comezo do curso parece que se trata de grupos reducidos 

de persoas co que as medidas a respectar semellan de fácil cumprimento). 

Habilítanse 3 espazos diferenciados: un na zona da marquesina, outro na pista 

e un terceiro “a cuberto” condicionado polas condicións meteorolóxicas (se o 

número de matriculado é baixo, este espazo será a biblioteca, respectando as 

medidas hixiénico-sanitarias). 

O segundo tempo de lecer é de 11.30 a 12.00 para tódolos grupos da FPB. Este 

recreo divídese en dous tempos de 15 minutos, que quedan do seguinte xeito: 

- 1ª quenda: 11.30-11-45: os dous grupos de 2º teñen que estar na zona 

de cafetería (os alumnos de Cociña na zona da barra e os de Carpintería 

na zona da “porta”). As aulas de 1º están fora, na zona exterior do centro, 

separados os de Carpintería e Cociña para que permanezan como grupos 

burbulla. 

-  2ª quenda: 11.45-12.00: intercámbianse tódolos grupos (dentro-fora). 

Todos teñen que entrar e saír polas portas asignadas para cada grupo). 

39) Profesorado de vixilancia 
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3 persoas no primeiro recreo e 4 no segundo. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA USO DE LABORATORIOS E TALLERES DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

40) Talleres de formación profesional 

Emprego do equipamento (nas previsións de uso destes espazos deberá 

detallarse o uso e hixiene de maquinaria, 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 equipamentos e a necesidade 

dun recordatorio continuo dos protocolos de prevención) 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNADO DE NEE 

41) Medidas 

Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase 

o uso das máscaras dentro e fóra da . No caso de non poder facer uso da mesma 

optarase por outras fórmulas que garantan a protección individual como pode 

ser o uso de pantallas así como a protección colectiva, establecendo grupos de 

convivencia estable. Neste caso limitaranse as interaccións dos grupos.  

No caso do alumnado que non teña autonomía, organizarase o acompañamento 

deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así 

como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula 

e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de 

comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao 

desenvolvemento da súa autonomía.  

O departamento de orientación colaborará co equipo Covid-19 na identificación 

das necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa 

atención. 

42) Medidas e tarefas. Seguimento 

As medidas de hixiene e seguridade serán, nun principio, as mesmas que co 

resto do alumnado.  
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O departamento de Orientación reunirase con cada familia para determinar 

medidas máis específicas que cada alumno poida ser susceptible de necesitar. 

PREVISIÓNS ESPECÍFICAS PARA O PROFESORADO 

43) Medidas 

Corresponde ao profesorado manter unha conduta exemplarizante no 

cumprimento das medidas de protección. 

O profesorado deberá dispor dunha dotación de material de hixiene composto 

por panos desbotables, solución desinfectante e xel hidroalcohólico que usará 

en cada cambio de aula e na limpeza da súa mesa e cadeira, así como do 

material do profesorado de uso non individual que teña utilizado en cada unha 

das aulas.  

O material de limpeza e desinfección será subministrado polo centro educativo. 

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

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

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

44) Órganos colexiados 

As reunións de Claustro e de Consello Escolar que non se realicen de xeito 

telemática poden desenvolverse tanto no Salón de Actos coma na Sala de 

Xuntas, que cumpre as normas de distancia de seguridade para o aforo que 

necesitamos e ademais contan con ventilación suficiente. 

 

 

MEDIDAS DE CARÁCTER FORMATIVO E PEDAGÓXICO 

45) Educación en saúde 

Ao longo de todo o curso terá un carácter prioritario a prevención e hixiene fronte 

ao Covid-19.  
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O Equipo Covid realizará no mes de setembro un curso de formación específica 

sobre o coronavirus.  

Cumpriranse as premisas descritas no protocolo das Consellerías de Educación 

e Sanidade. 

46) Difusión e distribución das medidas de prevención 

Na páxina web do centro crearase un bloque específico con toda a información 

do centro e das Consellerías de Educación e Sanidade con respecto a Covid. 

Empregaranse todas as canles de comunicación usadas no centro para a 

difusión de toda a información de relevancia con respecto a este tema, en 

especial ás enviadas polas Consellerías de Educación e Sanidade: web, 

telegram, correo electrónico, cartelería...  

Facilitarase o acceso a documentación e charlas formativas de interese a toda a 

comunidade educativa. 

47)Aulas virtuais 

Pendente 

48) Previsións derivadas do documento “Instrucións de inicio de curso” 

O equipo directivo elaborará o Plan de Acollida, no que se recollerán as datas 

das reunións coas familias e os horarios de entrada e saída. 

 

49) Difusión do plan 

O plan de adaptación á situación COVID-19 do CPR Agarimo será publicado na 

súa páxina web para a súa consulta pública. 

Toda a comunidade educativa pode facer as súas achegas, que serán 

consideradas e de ser oportunas incorporaranse ó plan. 

ANEXOS 

ENTRADAS E SAÍDAS 
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DISTRIBUCIÓN PUPITRES – AULA 

- AULA TIPO EDUCACIÓN ESPECIAL 
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- AULA TIPO FPB – ESA 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Eu, don/dona 

______________________________________________________________________ 

Pai/nai/titor/titora de 

_______________________________________________________________________ 

 

DECLARO RESPONSABLEMENTE que ningún membro da unidade familiar tivo 

sintomatoloxía compatible con COVID-19, nin contacto estreito con persoas con COVID-

19 activo nos últimos 14 días, e comprométome a comunicar calquera circunstancia que 

poida acaecer en calquera momento do curso 2020-2021 a este respecto. 

 

Así mesmo, no suposto caso de que ó alumno se lle detectase febre ou outros síntomas 

durante a xornada de permanencia no centro, comprométome a acudir a recollelo coa 

maior brevidade posible, estando localizable en todo momento. 

 

En _________________a ______________de _______________________ do 2020 

 

 

 

 

Asdo.: ____________________________________ 

DNI: ______________________________________ 

 

 

 

 

 


