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1.INTRODUCCIÓN. 
  

O desenvolvemento do curso 2020-2021 é imprevisible, dado o descoñecemento que 
temos neste momento sobre a posible evolución da pandemia do COVID-19. 

A actividade presencial é o escenario máis desexable, pero non podemos excluir que 
deba desenvolverse noutras condicións, de xeito máis ou menos temporal. 

Polo tanto é imprescindible establecer un “Plan de Continxencia” que garanta o derei-
to á educación do alumnado que se vexa na obriga de permanecer confinado nos seus 
fogares como consecuencia  do peche da súa aula, do seu nivel ou do centro. 

Este Plan de Continxencia, previsto no apartado 10.5 do "Protocolo de adaptación ao 
contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 
2020-2021", recolle agora as medidas contidas no Anexo I da Resoluciónconxuntada 
Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional 
pola que se aproba o Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos 
no contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos 
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021. 

Este plan recolle tamén a Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración de horarios para o desen-
volvemento do ensino a distancia como consecuencia da pandemia da Covid 19. 

 

     2. OBXECTIVOS. 
 
O  “Plan de Continxencia do CEIP A PONTE” ten por finalidade: 

• establecer as medidas preventivas e as actuacións a desenvolver diante da 
aparición dun gromo, 
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• establecer as medidas necesarias para garantir a continuidade do proceso 
educativo a distancia no caso de que se deba interrumpir a actividade lectiva 
presencial debido ao peche dunha aula, dun nivel ou do centro, ou, con carác-
ter subsidiario, en situacións análogas tales coma confinamentos parciais de 
parte do alumnado ou profesorado do centro. 

• establecer unha planificación horaria de traballo do profesorado do grupo co 
alumnado que reflicta o establecido no modo presencial de xeito que se man-
teña o vinculo co alumnado, 

• tomar as medidas necesarias para evitar a brecha dixital, 
• evitar a situación de pérdida do vínculo escolar por parte do alumnado e 
• establecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no 

caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva. 
  
 

3. MEDIDAS PREVENTIVAS E ACTUACIÓNS DIANTE DA APARI-
CIÓN DUN GROMO 

 
 

1. Medidas preventivas. 

.1. De conformidade coas instruccións ditadas pola Xunta de Galicia no 
PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID-19 NOS CENTROS DE ENSI-
NO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021, co PROTOCOLO DE 
VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRENTE AO VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) 

NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIAe coas previsións do 
“Plan de reactivación no ámbito Infanto Xuvenil en relación coa infec-
ción polo VIRUS SARS- COV 2”, para: 
     - evitar a aparición de novos abrochos, 
     - deter una posible transmisión comunitaria e 
     - realizar unha labor de vixiancia, para a detección e seguimento de  
novos casos. 
 
Deberán tomarse as seguintes MEDIDAS PREVENTIVAS : 

• No centro formarase un EQUIPO COVID-19: formado pola direc-
tora e dous profesores nomeados pola directora. Este equipo se-
rá de referencia para o resto de persoal, alumnado e familias 
(Ver apartado 2 do Plan de Adaptación): 
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2. Membros do equipo COVID 

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

988783090 
 

Membro 1  María del Carmen Rodríguez Rodríguez Cargo Directora 

Substituta María del Carmen Mira Gómez Cargo Xefa de Estudos 

Tarefas asignadas 

• Elaborar o Plan de Adaptación, de Continxencia e de Acollida para 
o presente curso. 

• Nomear membros e suplentes do equipo Covid. 
• Coordinar o equipo Covid. 
• Ser interlocutora e encargada da comunicación coa administración 

educativa e sanitaria,co centro de saúde de referencia, co persoal, 
as familias e o alumnado. 

• Xestionar as solicitudes de persoal con vulnerabilidade. 
• Comunicar as incidencias as autoridades sanitarias e educativas. 
• Difundir a información ao Claustro. 
• Coordinar e planificar os aspectos organizativos do centro. 
• Xestionar os abrochos. 
• Rexistrar as ausencias de persoal e alumnado. 
• Asegurar que a información sobre os protocolos de actuación e as 

medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde cheguen e 
sexan comprendidas por toda a comunidade educativa. 

• Elaborar a información para a web do centro e publicala. 
• Elaborar a información para o alumnado e para as familias. 
• Estar a disposición das familias para resolver as dúbidas que poidan 

xurdir 
• Informar ao consello escolar sobre as medidas adoptadas e de ser 

o caso da evolución dos diferentes escenarios . 

Membro 2 María Guadalupe Laso Zarza Cargo Secretaria 

Substituta María Nieves Rodríguez Domínguez Cargo Coordinadora de Infantil 

Tarefas asignadas 

• Colaborar na elaboración do Plan de Adaptación. 
• Colaborar (propostas de actuación, valoración e propostas de me-

llora)nos aspectos organizativos do centro: entradas, saídas, itine-
rarios, recreos, espazos, comedor... 

• Elevar as propostas do equipo de educación infantil. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de infantil. 
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• Difundir a información ao ciclo de infantil. 
• Mercar, rexistrar, inventariaredistribuir o material preventivo. 
• Colaborar no seguimento de consumo do material Covid en E.I. pa-

ra comunicar a súa reposición, se é o caso, á secretaria do Centro. 
• Colaborar para que a información sobre os protocolos de actuación 

e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde che-
guen e sexan comprendidas polo persoal de educación infantil para 
que este poida facilitar a información a seu alumnado e familias. 

• Colaborar na elaboración de información na web do centro para as 
familias e do resumo para informar ao alumnado. 

• Colaborar no deseño, elaboración e colocación da cartelería do 
centro. 

Membro 3 José Antonio Álvarez Campos Cargo Coordinador TIC 

Substituta Josefa Anta Anta Cargo Coordinadora EDIXGAL 

Tarefas asignadas 

• Colaborar na elaboración do Plan de Adaptación. 
• Colaborar (propostas de actuación, valoración e propostas de me-

llora) nos aspectos organizativos do centro: entradas, saídas, itine-
rarios, recreos, espazos, comedor... 

• Elevar as propostas do equipo de educación primaria. 
• Coordinar as entradas e saídas do alumnado de primaria. 
• Difundir a información ao ciclo de primaria.  
• Colaborar no seguimentode consumo do material Covid en E.P. pa-

ra comunicar a súa reposición, se é o caso, á secretaria do Centro. 
• Colaborar para que a información sobre os protocolos de actuación 

e as medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde che-
guen e sexan comprendidas polo persoal de educación primaria 
para que este poida facilitar a información ao seu alumnado e fa-
milias. 

• Colaborar na elaboración de información na web do centro para as 
familias e do resumo para informar ao alumnado. 

• Poñer en funcionamento e manter a aula virtual do centro. 
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• O centro contará cun CENTRO DE SAÚDE DE REFERENCIA (Cen-

tro de Saúde A Ponte) para resolver calquera dúbida (Ver apar-
tado 3 do Plan de Adaptación): 
 

3. Centro de saúde de referencia 

Centro Centro de Saúde “A PONTE” Teléfono Non publicable 

Enderezo Rúa Eulogio Gómez Franqueira, 2 32001 Ourense 

 REFERENTE ENFERMERA 1:   Non publicable 
REFERENTE ENFERMERA 2: Non publicable 
MÉDICO 1: Non publicable  
MÉDICO 2: Non publicable 

Contacto 

 
 
 

• Todo o profesorado e persoal non docente realizará un TEST DE 
CRIBADO da COVID-19 e de ser o caso completar o proceso 
diagnóstico de acordo co protocolo clínico, antes do inicio do 
curso. 

• Realizarase a MENOR ROTACIÓN POSIBLE DE PERSOAL E PRO-
FESORADO. 

• Realizarase todos os días antes da chegada ao centro a "ENQUI-
SA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DO COVID-19": 

o O centro educativo informará ás familias, explícitamente 
e con confirmación de recepción da información, de que 
o alumnado con calquera sintomatoloxía non pode acce-
der ao centro educativo.  

o O centro informará por mensaxería abalar móbil e na súa 
páxina web da obrigatoriedade de asinar unha declara-
ción responsable por parte dos proxenitores co compro-
miso de realizar antes de acudir ao centro a ENQUISA 
(ANEXO I: AUTOENQUISA e ANEXO II: DECLARACIÓN RES-
PONSABLE). 

o Ambos documentos deben conservarse na casa á man e 
en lugar visible porque servirán de guía de actuación nos 
temas relacionados coa enfermidade. 
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• O persoal docente e laboral, diariamente, antes de acudir ao 
centro realizará a enquisa de síntomas compatibles co COVID-19:  

o Diante da aparición de polo menos un dos síntomas: 
 non se asistirá ao centro 
 informarase á dirección (coordinadora Covid do 

centro: 988783091)  
 farase illamento preventivo obrigatorio e 
 contactarase co médico . 

• O alumnado realizará na súa casa, diariamente,  a enquisa de 
síntomas compatibles co COVID-19:  

o Diante da aparición de polo menos un dos síntomas: 
 non se asistirá ao centro 
 contactará cocentro de saúde de referencia do 

alumno/a dentro das seguintes 24 horas 
 informará á coordinadora Covid do centro no 

teléfono específico 988783091 á maiorbrevidade 
posible. 

• NON ASISTIRÁ AO CENTRO O ALUMNADO, PROFESORADO E 
PERSOAL NON DOCENTE QUE: 

o teñan síntomas compatibles con COVID-19,  
o estén en espera de resultado de PCR por sospeita clínica. 
o estén en illamento por diagnóstico de COVID-19,  
o estén en corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de 
COVID-19, 

• O NOSO CENTRO ACONSELLA E PREGA MÁXIMA PRECAUCIÓN: 
o NON ASISTIR DE XEITO PREVENTIVO se unhapersoa do 

núcleo familiar ten síntomas e ata que o resultado da 
persoaconvivinte con síntomas sexa negativo, aíndaten-
do en conta quena actualización do 4 de novembro do 
protocolo da consellería se establece que 
os"conviventesdunhapersoa con síntomas compatibles 
coa Covid (alumno/a ou profesional) que se encontre á 
espera do resultado, evitarán as interacciónssociais que 
sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero 
non será necesario que gardencorentena no domicilio, 
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podendo acudir tanto áescola como aoseu posto de tra-
ballo". 

• A Consellería de Educación facilitará a  canle informática EDU-
COVID para comunicar os posibles casos, coas garantías de pro-
tección de datos. 

 
2. Xestión de síntomas. 

• Se aparecen síntomas compatibles mentras o alumno se atopa no centro: 
o Levarase ao neno/a a un  espazo separado de uso individual destinado 

ao efecto ata a recollida por parte da familia. 
o Colocaráselle unha máscara cirúrxica. 
o Será necesario contactar coa persoa responsable do manexo da Covid-

19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais. 
o Chamarase ao centro de saúde de A Ponte, ou teléfono de referencia do 

Sergas, e seguiranse ás súas instrucións. 
o Si presenta síntomas graves ou dificultade respiratoria, chamarase ao 

061. 
o A familia solicitará, dentro das seguintes 24 horas, consulta telefónica 

co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha 
proba diagnóstica, se non tivera cita para ese día, acudirá ao PAC. Se 
non fose posible, contactarase co centro de saúde de referencia do cen-
tro.  

o 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 alum-
no/a teña unha exención para o uso da máscara por xustificación médi-
ca ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa acompañante 
usará máscara FFP2 sen válvula, ademais dunha pantalla facial e unha 
bata desbotable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade 
de máscaras FFP2, poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa 
obrigatoriedade da utilización da pantalla. 

• Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Co-
vid-19, os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traba-
lladora do centro educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edifi-
cio 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. 
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• O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira 
para a atención dun caso sospeitoso. 

• O/A traballador que inicie síntomas no centro abandonará o mesmo protexido 
con máscara e pedirá cita telefónica co seu médico de atención primaria. 

 
 

4. Espazo de illamento  

 
• Aseo de mestras da 3ª planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elíxese esta ubicación: 
- Por ter menor uso que outros espazos do centro, 
- para non ter que inhabilitar ningún outro espazo (todos en uso),  
- pola súa ubicación illada, 
- polas súas posibiliades de acondicionamento axeitado: ventilación e capacidade 

para ubicar un asiento e mesiña. 
- Pola súa facilidade de desinfección. 

 
• Outras opcións: 

- Aula de convivencia: sen ventilación. 
- Despacho de xefatura: falta de espazo e dificultade de desinfección. 
- Aula de PT e auliñas: dificultade de desinfección e inhabilitación dun espazo de 

uso permanente. 
- Despacho de EF: falta de espazo e dificultade de desinfección. 
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- Aseo de minusválidos: estará en uso o da segunda planta e está pouco illado do 
alumnado o contiguo á aula de 6ºB. 
 

• Estará dotado cos seguintes elementos de protección:  
- dosificador de xel hidroalcohólico,  
- toallas e panos desbotabres,  
- papeleira con tapa e pedal específica para residuos Covid (con bolsa de cor e 

dobre bolsa),  
- spray desinfectante,  
- termómetro sen contacto, 
- máscaras FFP2, pantalla de protección e luvas para a persoa acompañante e 
- máscaras cirúrxicas infantís. 

 
• Rotularase como“Espazo de espera”. 
• Acondicionarase con cadeiras, mesiña e cartelería que o fagan cómodo e acolledor.  
• Estará pechado cando non esté en uso e a chave estará a disposición no despacho de 

dirección, secretaría e conserxería. 
• Procedemento: 

- Aquelas persoas nas que se detecten síntomas serán illadas neste espazo men-
tres non se xestiona o seu traslado. 

- O alumnado estará acompañado preferentemente por un membro do equipo 
Covid ou, de non ser posible, por un dos docentes que imparta docencia a dito 
alumno/a.  

- O mestre acompañante deberá ter consigo o seu teléfono móbil para comuni-
carse coa coordinadora Covid. 

- Mentras, a coordinadora do equipo Covid chamará a familia e xestionará o pro-
cedemento. 

- Manterase a ventana aberta durante a estancia. 
- Intentarase manter a distancia de seguridade. 
- Tranquilizarase, primando sempre o trato afectivo necesario. 
- Despois de ser usado, a dirección do centro pechará este espazo e avisará ao 

persoal de limpeza para proceder á súa desinfección. 
- Mentras, sinalizarase a prohibición de paso mediante un cartel visible a todo o 

persoal do centro e deixarase con ventilación constante. 
- A bolsa de lixo cos residuos, deberá ser pechada e depositada dentro doutra 

bolsa con peche para ser depositada na fracción resto. 
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3. Xestión dos gromos. 

• De confirmarse un caso, 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 da aplicación EduCovid (canle informática habilitada 
pola Consellería de Educaicón coas garantías de protección de datos), incluirá 
na aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a relati-
va aos contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu profeso-
rado, así como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo. 
para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.  

 
• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun 

diagnostico confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse 
en contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) paraidentifi-
car os contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través 
do número de teléfono específico para educación, habilitado de 9 a 22h 
todos os días da semana e que estará dispoñible en EduCovid (3.4 Expe-
diente). 

• Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC pora-
se en contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para fa-
cilitarlle as indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e 
identificar os contactos estreitos do ámbito persoal do caso. Durante 
esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como es-
tudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez lo-
calizado o centro, a CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a tra-
vés da aplicación EduCovid solicitando os contactos estreitos do caso 
que se produciran no ámbito educativo. 

• Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá 
pórse en contacto coa CSC a través do número de teléfono dispoñible 
en EduCovid (3.4 Expediente). 

• Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, 
para o que identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC 
atopa dificultades para localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle 
a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle que realice a súa carga en EduCo-
vid. En ningún caso se notificarán contactos estreitos por medios dife-
rentes a EduCovid. 

• O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a lis-
taxe de contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán 
seleccionarse da “Rede de contactos” proposta por EduCovid, na que se 
inclúen compañeiros de clase, de comedor, de transporte,profesorado e 
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outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en con-
ta o previsto no Anexo I BIS.  

• Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se ato-
pe dentro desta rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao in-
corporar de forma manual. Unha vez definida a listaxe de contactos es-
treitos que precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado 
da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a 
través da aplicación EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC, 
non se identifiquen contactos estreitos no centro, premerase igualmen-
te o botón “Notificar a Sanidade” sen seleccionar a ningunha persoa. 
Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición de contactos” a 
“Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal.  

• No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle no-
tifica á CSC que no centro existe unha persoa cun diagnostico confirma-
do de Covid-19, a CSC pode verificar esta información. Pode ocorrer que 
á CSC aínda non dispoña da información necesaria para facelo, polo que 
nesta circunstancia procederase do xeito seguinte:  

◦ 1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar in-
dicios que verifiquen que se trata dun caso confirmado de Covid. 
Se hai información abondo, ou non é posible desbotar a infor-
mación como resultado dun erro, o Equipo Covid cargará o caso 
en EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non 
está verificado. 
◦ 2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos es-
treitos coma en calquera outro caso confirmado e gárdanse, pe-
ro non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle chegará a listaxe 
de contactosestreitos e será a persoa directora do centro quen 
adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a eles 
e só a eles). A dirección informará ás persoas afectadas que, 
conxuntamente coa CSC, determinouse que moi probablemente 
son contactos estreitos dun caso confirmado de Covid-19, polo 
que deben quedarse na casa en corentena.  
◦ 3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá 
unha IdOrixe válida. Nese momento, a CSC chamará ao centro e 
facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo Covid modifique o Id 
0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo 
notificará a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e 
procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contac-
tos estreitos para enquisalos e iniciar o seguimento. 
 

• O  rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das acti-
vidades extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola 
autoridade sanitaria.  
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• Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momen-

to, as instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evo-
lutiva das persoas identificadas como contactos. 
 

• A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento 
o interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado sub-
ministrados con consentimento dos representantes dos menores que obra nas 
bases de datos da Consellería de Educación poderán ser subministrados á auto-
ridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración. 

 
• En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca 

da información da persoa diagnosticada da Covid. 
 

• O equipo COVID de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os 
datos sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente pro-
tocolo. 

 
• A directora e, na súa ausencia, os membros do equipo Covid por orden de asig-

nación, disporán de: 
• Relación de todo o alumnado e do persoal do centro (agrupado 

por GRUPOS DE CONVIVENCIA ESTABLE e co profesor asignado á 
mesma ou en contacto co alumnado da mesma) no que figure a 
identificación persoal, un ou varios números de teléfono de con-
tacto e o enderezo para, de ser o caso, poder trasladado ás auto-
ridades sanitarias. 

• Planos de situación de todo o alumnado e profesorado nas aulas, 
incluídos os servizos de acollida temperá e comedor. 

• Horarios de todo o alumnado, profesorado e persoal para a súa 
análise en caso de rastrexo de contactos. 
 

• Unha copia desta información estará custodiada na secretaría do centro para o 
uso, se fose necesario, dos membros do equipo Covid. 
 

• A Central de Seguimento de Contactos 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 
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• Só a Autoridade Sanitaria (neste caso a Xefatura Territorial) pode identificar os 
contactos estreitos e decretar a corentena dos individuos. 
 

• 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.  

 
4. Escenarios no suposto dos gromos  

• A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través 
do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará en cada ca-
so o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de co-
rentena o que se comunicará ao equipo Covid do centro para a súa comunica-
ción á comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada 
pola autoridade sanitaria. 

• A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar: 
o a corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro 

escolar,  
o o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educa-

tivo na súa totalidade  
• Considerarase contacto estreito a calquera alumno ou persoal do centro que: 

o compartise espazo co caso confirmado a unha distancia <2 metros,  
o durante máis de 15 minutos, 
o sen utilizar a máscara e 
o nun lugar sen ventilación. 

• A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 
previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

  

4. ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 
PRESENCIAL 
 
O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado pre-
ferentemente 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 profeso-
rado ou ben os que poña a disposición a Consellería.  
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Igualmente o profesorado poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido 
da materia ou a avaliación continua da mesma.  
Se extremará a coordinación entre o profesorado de nivel, mediante reunións, telemá-
ticas, para programar tarefas, valoración de propostas, planificación de proxectos, ava-
liación do proceso de ensino-aprendizaxe e da participación do alumnado, planificar o 
proceso de avaliación,etc. 
 
O noso centro desenvolverá as seguintes medidas : 
 
1. COMUNICACIÓN COA FAMILIA 

 
- O profesorado manterá un estreito contacto co alumnado e a súa familia, 

para coñecer o seu estado de saúde e emocional; así como para facer o se-
guimento, apoio e asesoramento durante o ensino a distancia. 

- Empregaranse para este fin todas as ferramentas a disposición, primando o 
uso das ferramentas institucionais sempre que sexa posible por parte das 
familias: Abalar Móbil e mensaxería da Aula Virtual do centro ou da plata-
forma Edixgal. 

- A comunicación oficial do centro será a través da mensaxería de centro 
Abalar Móbil, da páxina web e da Aula Virtual. 

- As titorías coas familias realizaranse por teléfono ou videoconferencia. 
 

2. DESENVOLVEMENTO E EMPREGO DA AULA VIRTUAL DO CENTRO:  
 

- Todo o profesorado creará e desenvolverá o seu curso/s na Aula Vir-
tual do centro. 

- Todo o profesorado empregará a aula virtual do centro, volcando nela 
os contidos e actividades correspondentes á súa materia. 

- A Aula Virtual do centro posibilitará o envío e recepción de tarefas e a 
avaliación das mesmas. 

- Todo o profesorado accederá á aula virtual co alumnado durante o pe-
ríodo de ensino presencial co fin de practicar o seu uso para poder 
empregala con eficacia no caso de precisar ensino a distancia. 

• O enderezo da nosa aula virtual é:  
https://www.edu.xunta.gal/ centros/ceipaponteourense/ aula vir-
tual. 
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• O acceso á mesma está na páxina web do centro. 

 
 
USO DA AULA VIRTUAL: 
 As aulas virtuais utilizaranse, nos supostos de educación a distancia, con todo o 

alumnado do centro: educación Infantil dende 3 anos e Educación Primaria 
dende 1º.  

 En Educación Infantil, tamén se habilitan outras fórmulas como o REMIND e a 
continuidade do Blog de Educación Infantil para comunicarse coas familias e 
fornecer contidos educativos para o  alumnado. 

 Na Educación Infantil ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible o 
uso da Aula Virtual, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas 
familias e o mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña 
que pasar á educación a distancia. Dito modo alternativo comunicarase próxi-
mamente e quedará recollido na programación didáctica. 

 Todo o alumnado, durante o ensino presencial e preferentemente antes de fi-
nalizar o mes de outubro,  familiarizarase co funcionamento da Aula Virtual en 
diferentes soportes en función da idade e curso: 

 En Infantil: usarase como soporte da Aula Virtual a PDI da aula, empre-
gada de xeito colectivo e guiado para toda a clase. Na casa o soporte 
preferente será o ordenador familiar co acompañamento da familia, nos 
casos que sexa posible.     

 En 1º e 2º de Primaria: tablet. 
 En 3º e 4º: ordenador 
 En 5º e 6º: portátiles Edixgal. 

 Para a práctica da Aula Virtual co soporte TABLET contarase cun lote de 25 ta-
blets adquiridas polo centro que se empregarán por días completos en cada 
unha das aulas de 1º e 2º: 

 As tablets estarán numeras do 1 ao 25 de xeito que sexa empregada 
sempre polo mesmo alumnado, aquel que coincida co número de lista 
da clase. 

 Cada clase disporá das tablets un día completo e as deixará a cargar ao 
finalizar a mañá na aula de informática. 

 As tablets serán desinfectadas mediante limpiador desinfectante mul-
tiusos en spray e papel desbotable. Tras a limpieza, os materiais empre-
gados desbotaranse de xeito seguro e desinfectaranse as mans despois.  

 As tablets terán un calendario de uso por días da semana, sendo adxu-
dicadas cada día a unha das 4 aulas de 1º e 2º curso. 
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 Para a práctica da Aula Virtual con soporte ORDENADOR contarase con 12 or-
denadores  da aula de informática, que son os postos que permite o aforo da 
aula gardando a distancia de seguridade. 

 Por este motivo, cada aula desdobrarase dúas horas á semana para permitir 
asistir á mesma coa mitade do grupo, mentras a outra metade permanece na 
clase a cargo doutro profesor/a (mestre con hora a disposición que sexa do 
grupo de convivencia estable ou momento compartido con mestre de apoio na 
aula). 

 Cando sexa reforzada a rede wi-fi e a capacidade de conexión o permita, valo-
rarase a práctica cun segundo lote de 25 tablets nos cursos de 3º e 4º para evi-
tar o desplazamento á aula de informática e poder dispoñer de máis tempo de 
uso do soporte. 

 Durante o mes de setembro o encargado TIC do centro: 
 Creou os “cursos” dentro das aulas virtuais e os usuarios para o alum-

nado e profesorado. 
 Realizou reunións de información e formación para informar ao profe-

sorado. 
 Púxose  a disposición do profesorado videotutoriais para a realización 

das tarefas de primeira posta en funcionamento da aula virtual.  
 Creouse un modelo homoxéneo para todos os cursos co fin de facilitar o 

labor do profesorado con menor experiencia no uso. 
 Informouse e canalizouse a formación dispoñible para o profesorado de xeito 

que se participou ou estase a participar en: 
 Sesións explicativas para a posta en marcha da Aula Virtual impartidas 

polo coordinador TIC. 
 Dous cursos ofertados polo CFR na Aula Virtual do centro. 
 Creación dun novo itinerario formativo de integración didáctica das TICs 

dentro do Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP). 
 Un curso de Introdución ao ensino mixto en formato aberto en Platega. 

 En outubro,  os/as  titores/as de cada un dos grupos matricularon ao alumnado 
na aula virtual e enviaron o usuario e contrasinal a cada un deles.  

 Todo o profesorado asegurarase de que o seu alumnado coñece o funciona-
mento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que 
realizar o ensino a distancia: 
  Practicará co alumnado coa tablet en 1º e 2º, na aula de informática en 

3º e 4º e co portátil persoal en 5º e 6º, para afianzar as destrezas do 
alumnado no uso do seu curso virtual.  

 O inspector do centro foi dado de alta na Aula Virtual con permiso de acceso a 
todos os cursos virtuais e foille notificada automáticamente dende a aplicación 
a sua conta de usuario e contrasinal.  

 Para fornecer de contidos a aula virtual o profesorado poderá: 
        - usar os dispoñibles no repositorio do espazo Abalar. 
        - os da páxina web do Ministerio ou outros da súa selección, 
        - contidos de creación propia. 
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        - os libros dixitais do curso correspondente. 
- os proporcionados polo programa EDIXGAL. 

 As familias disporán na web do centro de vídeos explicativos e/ou manuais so-
bre o funcionamento da aula virtual.   

 As familias deberán seguir a actualización da aula virtual.  
 

  
USO DA PLATAFORMA EVA DO PROXECTO E-DIXGAL (5º e 6º DE PRIMARIA): 
 Ao longo de setembro e outubro, os obxectivos a conquerir serán : 

 
 ALUMNADO: 

1. Manexarse na plataforma: entrar no libro e nas distintas páxinas. 
2. Usar EVA offline 
3. Enviar tarefas feitas. 
4. Crear cartafoles. 
5. Descargar un arquivo subido polo profesor. 
6. Facer presentación de power point. 
7. Facer documentos e formatealos. 

 
Todo esto farasena clase seguindotitoriais da páxina da Consellería 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais/libro-dixital-
e-dixgal 

 PROFESORADO: 
o O profesorado de nova incorporación ao proxecto, terá como obxecti-

vos: 
1. Subir un libro ou unidades didácticas. 
2. Engadir : 

• actividades 
• un recurso : URL 
• etiqueta 
• ficheiro 
• tarefa 
• cuestionario 
• presentación 
• cartafol 
• recursos externos 

3. Descargar e usar EVA offline, 
4. Recibir traballos e correxilos, 
5. Enviar mensaxes, 
6. Usar EPPOTES, 
7. Engadir usuarios e darlle permisos, 
8. Xestionar as calificacións, 
9. Manexar as ferramentas para videoconferencias. 
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Atópanse manuais informativos nas seguintes páxinas:  
https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/ 
https://www.edu.xunta.gal/centros/abalar/aulavirtual/ 
Guía gráfica Edixgal enviada pola coordinadora aos correos. 
 

 FAMILIAS: 
o As familias novas no proxecto deberán estar informadas de: 
1. Que é unha aula dixital. 
2. Contidos aos que accede o seu fillo/a. 
3. Características do portátil. 
4. Como se conecta na casa. 
5. Que  se pode e non se pode facer co portátil. 
6. Responsabilidade do portátil. 
7. Onde contactar en caso de avarías ou dúbidas. 

 
o Ás familias novas no proxecto, recibiron a seguinte información: 
1. Carta informativa a principio de curso, divulgada por Abalar móbil. 
2. Carta específica para o alumnado de 5º 
3. Folleto informativo enviado aos correos dos pais. 

 
o Poden atopar máis información en  

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/abala
r_folleto_2019.pdf 

 
 
3. IDENTIFICACIÓN DAS DIFICULTADES DE CONEXIÓN. 

 

- No mes de setembro (ou tan pronto sexa posible): 
• Realizarase unha enquisa a todas as familias sobre a dispoñibilida-

de de equipos e conexión: “DOTACIÓN DIXITAL NOS FOGARES”. 
• O centro deberá identificar o alumnado que necesita un equipo 

e/ou a conexión a Internet, porque non dispón del no seu fogar, 
e non ten posibilidade de obtelo, para poder seguir dende o seu 
domicilio a actividade educativa. 

• O equipo directivo fará unha listaxe deste alumnado e das súas 
necesidades. 

• Os titores/as colaborarán na identificación do alumnado con falta 
de recursos ou conexión no seu fogar que non participen da en-
quisa nin respondan ás mensaxes do centro neste sentido. 

• Notificarán os casos ao equipo directivo. 
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- O obxectivo será garantir o dereito á educación e a súa equidade, propor-
cionando os medios informáticos necesarios ao alumnado que o precise de 
acordo co seguinte protocolo: 

a. O mesmo día da corentena ou do peche o equipo directivo propor-
cionará os recursos dos que dispón (tablets e tablets con datos) ás ne-
cesidades máis perentorias do centro.  
b. Atendidas as necesidades iniciais, a dirección do centro trasladará 
con carácter de urxencia por correo electrónico á inspección educativa 
as necesidades priorizadas de equipos que quedaran sen cubrir.  
Priorizarase ao alumnado por cursos, empezando por 6º de Primaria 
nas necesidades de conexión e por 4º de Primaria nas necesidades de 
equipo. 
A inspección dará traslado destas necesidades aos servizos centrais 
para facilitar a súa cobertura inmediata.  
c. Os equipamentos entregaranse ao centro, que será o responsable 
da organización da entrega ás familias e posterior recollida. 
d. As familias que reciban equipamento público deberán asinar un 
compromiso de cesión responsabilizándose do dito material segundo o 
modelo que se atopa dispoñible como Anexo II e que se atopa dispo-
ñible no portal educativo.  
e. Para axilizar o proceso, a dirección poderá recadar previamente os 
documentos de cesión de equipamento debidamente asinados polas 
familias que puideran precisar este equipamento para, chegado o 
eventual peche, axilizar a recepción do equipamento correspondente. 
f. O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxi-
ma celeridade por AMTEGA. 
g. Unha vez superada a situación de confinamento ou peche o centro 
educativo, no prazo máximo de 3 días deberá recompilar todos os 
equipos cedidos para ser logo recollidos por AMTEGA. 

h. Cando foran repartidos todos os equipamentos necesarios e dispoñibles ás fami-
lias, organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia das fami-
lias, no que se fará un repaso polo funcionamento da aula virtual e se resolverán 
dúbidas das familias. 
 

• O profesorado levará un control do alumnado que realiza as tarefas e 
identificará ao que está desvinculado da actividade escolar.  

• Dará conta dos casos de alumnado desvinculado da actividade escolar 
á dirección do centro  e plasmará os resultados no PLAN ESPECÍFICO 
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DE RECUPERACIÓN DO VÍNCULO ESCOLAR do CEIP A PONTE que esta-
blece as medidas a tomar. 
 
 

4. HORARIOS NO ENSINO A DISTANCIA. 
 
O centro establecerá horarios de traballo para cada nivel que reflictan os esta-
blecidos no modo presencial (razón pola que serán coñecidos como "horarios 
espello")  de xeito que se manteña o vinculo co alumnado tendo en conta o 
medio virtual no que se desenvolve e as súas posibles dificultades. 
 

OBXECTIVO: 
O mantemento dunhas rutinas no proceso de ensino aprendizaxe que permi-
tan: 

o A  interacción entre o alumnado e o profesorado,  
o a explicación de conceptos,  
o a realización de tarefas,  
o a resolución de dúbidas e  
o a avaliación do progreso. 

 

• APLICACIÓN: 
Estos horarios serán de aplicación en periodos de: 

o Peche de aulas 
o Peche do centro 

 

• CURSOS: 
o 3º a 6º de Primaria. 

(Informarase próximamente das medidas de aplicación en E. Infantil e 
1º e 2º curso de Primaria). 
 

• CRITERIOS: 
o Usaranse as ferramentas corporativas que garanten o tratamento segu-

ro dos datos de carácter persoal: 
 Ferramenta de Vídeoconferencia Eduxunta Webex. 
 Aula Virtual do centro en Web dinámica Moodle. 

o Se a situación sanitaria o permite, o profesorado poderá estar no centro 
ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados. 

o O horario é semellante ao presencial, repartindo a carga horaria para 
evitar a conexión contínua do profesorado e do alumnado: 
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 Clase colectiva: Vídeoconferencia Webex (máximo 60%): 
• Explicación de contidos. 
• Instrucións de tarefas. 
• Actividades colectivas. 

 Traballo individual: Aula Virtual (aprox. 40%): 
• Traballo na aula virtual. 
• Traballo non dixital: libros, libreta, outros.  

 Este reparto é indicativo, podendo compensarse un día con ou-
tro a criterio e necesidade do mestre. 

 Non se contempla hora de titoría do alumnado por tratarse de 
ensino primario. 
 

• PROCEDEMENTO: 
o Conexión diaria á hora establecida. 
o Respecto dun tempo para establecer a conexión: un mínimo de 5 minu-

tos, que poden ser máis no caso de presentarse algunha incidencia. 
o A titora/profesor-a  facilita ao alumnado o enderezo da súa sala Webex. 
o Os nenos/as acceden á sala Webex do profesor/a a través da súa Aula 

Virtual do centro. 
o O alumnado desconéctase cando se lle indique, para realizar as tarefas 

individuais na aula virtual  ou en soporte físico, ata a seguinte conexión. 

 
• NORMAS: 

o O profesor/a realizará control diario de asistencia e participación. 
o O titor/a  e informará aos pais e nais da necesidade de xustificar as fal-

tas de asistencia a través da aplicación Abalarmóbil e das consecuencias 
no proceso de avaliación según os criterios de cualificación establecidos 
nas programacións didácticas (peso da avaliación contínua no proceso 
avaliativo). 

o O profesorado enviará ao final de cada semana á dirección do centro, a 
través da xefatura de estudos, a relación das actividades que realizou no 
horario establecido. 

o Deberán cumprirse as mesmas normas de convivencia que sexan de 
aplicación a cada circunstancia do ensino virtual. 

o Este procedemento consta nas Normas de Organización e Funciona-
mento no apartado “Normas para o desenvolvemento do actividade de 
ensino-aprendizaxe no ensino a distancia”. 
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o O profesorado desenvolve voluntariamente todas as actividades de 
formación que lle son posibles para poder traballar coas ferramentas 
Abalarmóbil, videoconferencia Webex e Aula Virtual: 
 Itinerario TIC do PFPP do centro, 
 Curso organizados polo CEFR sobre as Ferramentas tecnolóxicas, 
 Curso PLATEGA sobre ensino mixto. 

o O profesorado de cada área, ámbito, materia ou módulo experimentará 
no centro cos alumnos, tan pronto lle sexa posible,  simulacións para 
desenvolvemento dos presentes horarios, practicando co alumnado o 
uso da videoconferencia e da aula virtual nun horario de uso estipulado 
para empregar os equipos do centro: 
 Ordenadores/Tablets en 3º e 4º curso, 
 Portátiles E-Dixgal en 5º e 6º curso. 

o O/a titor/a de cada grupo proporcionaralle información aos pais/nais 
sobre o uso do Abalarmóbil, a videoconferencia Webex e a Aula Virtual, 
para poder axudar ao alumnado no caso de ter que empregalos: 
 O profesorado trasladará ás familias as orientacións precisas. 
 Axudará a difundir os manuais e videos informativos para as fa-

milias que estarán publicados na páxina web do centro e en cada 
aula virtual. 

o Cando durante o peche ou confinamento un profesor/a se atope de bai-
xa será o equipo docente (departamento, equipos de ciclo, etc) co apoio 
da persoa Coordinadora TIC /eDixgal quen dispoña provisionalmente de 
recursos formativos ao alumnado ata a incorporación de persoal de 
substitución ou a alta do/a docente.  
 
 
 

5. HORARIOS ESPELLO DE 3º A 6º DE PRIMARIA 

Cada un dos seguintes horarios estará publicado na aula virtual do curso correspon-
dente. 

 

Plan de CONTINXENCIA 2020-2021                                                                                                 Páxina 24 de 42 

mailto:ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es


 

  

 

Rúa Xesús PousaNº 14 
32001 Ourense 
Tfno: 988783090 
ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.es/centros/ceipaponteourense/ CEIP A PONTE - OURENSE 

 

 
 

 

Plan de CONTINXENCIA 2020-2021                                                                                                 Páxina 25 de 42 

mailto:ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es


 

  

 

Rúa Xesús PousaNº 14 
32001 Ourense 
Tfno: 988783090 
ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.es/centros/ceipaponteourense/ CEIP A PONTE - OURENSE 

 

 
 
 

Plan de CONTINXENCIA 2020-2021                                                                                                 Páxina 26 de 42 

mailto:ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es


 

  

 

Rúa Xesús PousaNº 14 
32001 Ourense 
Tfno: 988783090 
ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.es/centros/ceipaponteourense/ CEIP A PONTE - OURENSE 

 

 
 

 

Plan de CONTINXENCIA 2020-2021                                                                                                 Páxina 27 de 42 

mailto:ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es


 

  

 

Rúa Xesús PousaNº 14 
32001 Ourense 
Tfno: 988783090 
ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.es/centros/ceipaponteourense/ CEIP A PONTE - OURENSE 

 

 

 

Plan de CONTINXENCIA 2020-2021                                                                                                 Páxina 28 de 42 

mailto:ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es


 

  

 

Rúa Xesús PousaNº 14 
32001 Ourense 
Tfno: 988783090 
ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.es/centros/ceipaponteourense/ CEIP A PONTE - OURENSE 

 

 
 
 
 
6. MEDIDAS DE APLICACIÓN EN E. INFANTIL E 1º E 2º CURSO DE PRIMARIA 
 

ENSINO A DISTANCIA EN 1º e 2º CURSO DE PRIMARIA 
 

A. Nos cursos de 1º e 2º de Primaria, no caso de aula ou centro pechado, pasarase ao 
ensino virtual.  

 
• As titoras poranse en contacto coas familias, para iniciar o ensino a distancia, 

explicarlles como se vai desenvolver e proporcionar as axudas precisas para o 
emprego das ferramentas institucionais. 

• As titoras e o profesorado especialista establecerá inmediatamente contacto 
coas familias, para iniciar o seguimento académico así como emocional. 

• O profesorado comunicará semanalmente ao alumnado e as familias as tarefas 
a realizar, para continuar desenvolvendo a súa programación (a través da aula 
virtual ou abalar móvil). O seguimento titorial será diario. 
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• Manterase a comunicación coas familias a través do teléfono e das ferramen-
tas institucionais: abalar móvil, aula vitual e/ou videoconferencia webex, que 
garanten o tratamento seguro dos datos. 

• A titora de cada grupo proporcionaralle información ás familias sobre o uso do 
Abalarmóbil, a videoconferencia Webex e a Aula Virtual, de ser preciso. 

• Comprobarase que todo o alumnado teña equipos ou conexión. No caso do  
alumnado que non dispoña deles e non teña medios para obtelos, confirmara-
llo ao equipo directivo para que xestione a distribución de equipamentos en 
función dos existentes e/ou proporcionados pola Consellería. 

• A titora informará aos pais do control de asistencia e participación nas reunións 
e tarefas propostas, que realizará o profesorado,  e das consecuencias no pro-
ceso de avaliación.  

• O ensino virtual desenvolverase coas seguintes ferramentas: 
o HORARIOS ESPELLO: 

 Estarán publicados na páxina web do centro e na aula virtual da 
titora correspondente. 

 Establecerán os horarios semanais de: 
• publicación das tarefas de cada profesor/a,  
• videoconferencia de cada profesor e  
• horario de dispoñibilidade do profesorado. 

o AULA VIRTUAL:  
 Cada titora terá operativa a Aula Virtual da súa aula como fe-

rramenta de comunicación co alumnado e familias para: 
1. Explicar os contidos. 
2. Propoñer actividades e tarefas. 
3. Recibir e valorar as actividades e tarefas. 
4. Proporcionar acceso aos libros interactivos. 
5. Proporcionar o acceso á sala persoal do profesorado. 

 As titoras e o profesorado especialista estarán a disposición na 
súa aula virtual/abalar móvil, no horario que lle corresponda, pa-
ra resolver calquera dúbida ou cuestión que poida xurdir. 

 O profesorado practicará no centro cos alumnos/as o uso da au-
la virtual. 

o LIBROS EN PAPEL: 
 Evitarase propoñer actividades que impliquen ter que imprimir 

material. 
 As actividades tipo ficha propoñeranse para ser resoltas na libre-

ta. 
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 O material en papel será preferentemente os libros do alumna-
do que estén na casa e que poderán facer  sempre seguindo as 
pautas da titora. 

 En 1º curso os nenos levan a casa todos os días o libro de traba-
llo globalizado. Os nenos traballarán no libro como recurso prin-
cipal, co apoio da aula virtual, na que se publicarán diversos re-
cursos e actividades de reforzo, ampliación… que serán sobre 
todo interactivas. 

o VIDEOCONFERENCIA WEBEX: 
 Empregarase a plataforma de videoconferencia Webex para ter 

contacto directo co alumnado e eles entre sí, cun obxectivo tan-
to afectivo e emocional como académico. 

 As titoras establecerán, cando menos, unha conexión á semana 
co grupo.  Acordarán coas súas familias o horario máis axeitado 
para todos e todas. Estarán pendentes da situación emocional 
das familias e do alumnado en todo momento. 
 

• O profesorado de PT e AL atenderá ao alumnado que lle corresponde, en es-
treita colaboración coas titoras, baixo a coordinación da orientadora do centro 
que velará polo cumplimento do Plan de Atención á Diversidade. 

• O profesorado debe velar porque ningún neno ou nena perda o vínculo escolar 
durante o tempo de ensino a distancia e de ser o caso, reflectilo no Plan Especí-
fico de Recuperación do vínculo escolar do CEIP A Ponte e comunicalo á direc-
ción do centro. 
 
 

B. No caso de alumnos que faltan porque llo solicita o centro por ser convivintes 
de irmáns ou pais contacto dun positivo ou por estar confinados eles por con-
tacto de positivo: 

 
a. A titora será informada dos alumnos que faltan ao centro por falta xusti-

ficada por mor da Covid. 
b. Encargarase de informar ao profesorado da súa aula de que o alumno/a 

falta por falta xustificada. 
c. A titora porase en contacto coa familia para acordar como plantexar o 

traballo escolar no caso de que o neno/a esté ben e a situación familiar 
o permita. 

d. Coordinará a atención escolar do mesmo. 
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C. HORARIOS EN CASO DE ENSINO A DISTANCIA: 
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ENSINO A DISTANCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 
 

A. Na etapa de Educación Infantil, no caso de aula ou centro pechado, pasarase ao 
ensino virtual.  

En reunión co equipo da etapa, concretáronse os seguintes aspectos do plan do ensino 
virtual debido a COVID-19: 

• As titoras poranse en contacto coas familias, para iniciar o ensino a distancia, 
explicarlles como se vai desenvolver e proporcionar as axudas precisas para o 
emprego das ferramentas institucionais. 

• Manterase a comunicación coas familias a través do teléfono e das ferramen-
tas institucionais: abalar móvil, aula vitual e/ou videoconferencia webex, que 
garanten o tratamento seguro dos datos. 

• No caso de que sexa preciso empregar outra ferramenta polas funcionalidades 
requeridas, ésta será a pactada coas familias: Remind, que non poderá usarse 
para o envío de datos persoais ou imaxes. 

• Comprobarase que todo o alumnado teña equipos ou conexión. No caso do 
alumnado que non dispoña deles e non teña medios para obtelos, confirmara-
llo ao equipo directivo para que xestione a distribución de equipamentos en 
función dos existentes. 

• O ensino virtual desenvolverase coas seguintes ferramentas: 
 

o BLOG DE EDUCACIÓN INFANTIL:  
O blog do ciclo, na páxina web do colexio, seguirá sendo o centro de re-
cursos e de comunicación e divulgación das  actividades  do ciclo. 

o AULA VIRTUAL:  
- Cada titora terá operativa a Aula Virtual da súa aula como ferramen-

ta de comunicación coas familias para: 
6. Plantexar as propostas de traballo (tarefas, pautas, retos…) dia-

rias ou semanais. 
7. Ter a posibilidade de publicar  actividades interactivas. 

- As titoras e o profesorado especialista estarán a disposición na súa 
aula virtual/abalar móvil, no horario que lle corresponda, para re-
solver calquera dúbida ou cuestión que poida xurdir. 

o LIBROS EN PAPEL: 
- Evitarase propoñer actividades que impliquen ter que imprimir ma-

terial. 
 

Plan de CONTINXENCIA 2020-2021                                                                                                 Páxina 34 de 42 

mailto:ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es


 

  

 

Rúa Xesús PousaNº 14 
32001 Ourense 
Tfno: 988783090 
ceip.aponte.ourense@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.es/centros/ceipaponteourense/ CEIP A PONTE - OURENSE 

 

 
 

- O material en papel será preferentemente os libros do alumnado 
que estén na casa e que poderán facer sempre seguindo as pautas 
da titora. 

o VIDEOCONFERENCIA WEBEX: 
- Empregarase a plataforma de videoconferencia Webex para ter con-

tacto directo co alumnado e eles entre sí, cun obxectivo máis afecti-
vo e emocional que académico. 

- As titoras establecerán, cando menos, unha conexión á semana co 
grupo, incluíndo a posibilidade de poder  facer  videoconferencias 
por grupos.   

- Acordarán coas súas familias o horario máis axeitado para todos e 
todas.  

- Estarán pendentes da situación emocional das familias e do alum-
nado en todo momento. 
 

• O profesorado de PT e AL atenderá ao alumnado que lle corresponde, en es-
treita colaboración coas titoras, baixo a coordinación da orientadora do centro 
que velará polo cumplimento do Plan de Atención á Diversidade. 

• O profesorado debe velar porque ningún neno ou nena perda o vínculo escolar 
durante o tempo de ensino a distancia e de ser o caso, reflectilo no Plan Especí-
fico de Recuperación do vínculo escolar do CEIP A Ponte e comunicalo á direc-
ción do centro. 
 

B. No caso de alumnos que faltan porque llo solicita o centro por ser convivintes 
de irmáns ou pais contacto dun positivo ou por estar confinados eles por con-
tacto de positivo: 

 
a. A titora estará informada de que alumnos faltan ao centro por falta xus-

tificada por mor da Covid. 
b. Encargarase de informar ao profesorado da súa aula de que o alumno/a 

falta por falta xustificada. 
c. A titora porase en contacto coa familia para acordar como plantexar o 

traballo escolar no caso de que o neno/a esté ben e a situación familiar 
o permita. 

d. Coordinará a atención escolar do mesmo. 
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7. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 

• Garantirase en todo momento a atención a diversidade do alumnado 
para o cal se disporán os recursos organizativos e didácticos necesa-
rios que, con carácter individualizado, respondan ás súas necesidades, 
con especial atención ás adaptacións curriculares e aos protocolos de 
atención á diversidade, de ser o caso.  

• Asegurarase a atención do alumnado con necesidades educativas es-
peciais, prestando contínuo apoio e asesoramento as familias. 

• A orientadora do centro, no horario establecido pola dirección do cen-
tro, velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á Diversidade, 
coordinará a atención ao alumnado NEE por parte do persoal adscrito 
ao departamento de orientación, realizará as correspondentes reu-
nións telemáticas para o desenvolvemento e seguimento do Plan de 
Acción Titorial, realizará as súas funcións, establecidas no artigo 6 do 
Decreto 120/1998, do 29 de abril, empregando as distintas ferramen-
tas dixitais, ben a demanda dos titores/as ou dos pais/nais ou titores 
legais do alumnado.   

• O Departartemento de Orientación adaptará os plans de actuación do 
alumnado de neae á situación de ensino a distancia. 

• O profesorado de PT/AL coordinarase co titor/a para a atención ao 
alumnado de necesidades educativas especiais.  

 
8. PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA O ALUMNADO CON NEAE NO CA-

SO DE ENSINO A DISTANCIA 

 
O alumnado con necesidades educativas especiais será considerado en situación de 
especial vulnerabilidade en caso de ensino non presencial. 
 
Coa finalidade de proporcionar a mellor atención educativa ao alumnado vulnerable 
no caso de ensino a distancia, establécese este Plan Específico de Actuación. 
 
Este plan aplicarase ao alumnado que presente atraso madurativo, trastornos do de-
senvolvemento da linguaxe e da comunicación, trastornos da atención ou da aprendi-
zaxe, descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, situación de vulnerabilidade 
socioeducativa, altas capacidades intelectuais, incorporación tardía ao sistema educa-
tivo ou condicións persoais ou de historia escolar. 
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PLAN DE ACTUACIÓN: 
 

• Previamente, durante o ensino presencial, realizaranse sesións de práctica e 
formación coas familias e co alumnado vulnerable para o emprego da Aula vir-
tual na medida das súas posibilidades. 

• O Plan será individualizado, según ás necesidades do alumnado vulnerable. 
• Terá unha duración mínima de 14 días.  
• Teranse en conta os seguintes aspectos: 

a) Estableceranse as ferramentas dixitais que se van empregar en fun-
ción de cada caso particular: 

o Teléfono 
o Abalar Móbil 
o Videoconferencia Webex 
o Aula Virtual 

b) Identificarase ao alumnado que non dispoña do equipamento nece-
sario no fogar e proporcionarase o mesmo ou realizarase unha solici-
tude conforme ao procedemento establecido para a Xestión do Equi-
pamento Dixital COVID-19. 

c) O horario de atención ao alumnado adaptarase do horario presencial 
tendo en conta a necesaria colaboración das familias: 

o As sesión individuais co profesorado de PT, AL e ARCO ou 
PROA+, ou co intérprete de lingua de signos, de selo caso, 
realizaranse no mesmo horario que no caso presencial 
(horario espello), adaptando a periodicidade á dispoñibili-
dade da familia. 

o As sesión colectivas co grupo de referencia (titor/a e espe-
cialistas de Inglés, educación física, música e relixión) 
adaptaranse a cada caso individual, tendo como referencia 
os horarios para o ensino a distancia do grupo ordinario. 
Neste caso, poderanse establecer dende pequenas co-
nexións de saúdo e interacción co grupo ata o seguimento 
das clases según paute o horario de referencia (unha por-
centaxe por videoconferencia e outra de realización das 
súas tarefas específicas na aula virtual, de selo caso). 

o Tanto a duración das sesión como os períodos de descan-
so, adaptaranse a cada situación individual tendo en conta 
a capacidade de atención do alumnado. 

d) O equipo docente coordinarase para consensuar unha proposta indi-
vidualizada. 

e) A proposta comunicarase ao alumnado e as familias de xeito claro.  
f) Adecuaranse as programacións didácticas ou as adaptacións curricu-

lares para a consecución das competencias clave en todas as mate-
rias.  
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g) Terase en conta o deseño de tarefas que inclúan ao maior número de 
materias posibles dirixidas ao reforzo das áreas instrumentais e das 
competencias clave. 

h) Cando o alumnado teña persoal auxiliar coidador, estos seguirán 
mantendo contacto co alumnado e coas familias proporcionando 
pautas para o seu coidado. 

• Os equipos docentes de cada grupo/aula celebrarán reunións de coordinación 
para: 

* Establecer pautas para o desenvolvemento de tarefas ou proxectos,  
* Axustar os tempos de traballo,  
* Ofrecer apoios ás familias, como guías ou videotitoriais. 
* Establecer a forma de recoller e avaliar a aprendizaxe. 
* Compartir información sobre o alumnado e facer unha valoración de 
logros e necesidades tanto a nivel grupal como a nivel individual, apor-
tando indicadores de seguimento. 
* Coordinar os plans de traballo, evitando a sobrecarga de tarefas. 
* Favorecer redes naturais de apoio no contorno en liña mediante tra-
ballo cooperativo entre iguais (parellas, pequenos grupos). 
 
 
 

Responsabilidades e funcións: 
 
a) Dirección do centro 
- Deseñará e coordinará, a través da xefatura de estudos, este Plan específico de ac-
tuación. 
- Adaptará ao horario de atención do alumnado a participación do profesorado según a 
súa dispoñibilidade horaria. 
 
b) Equipos de Orientación Específicos (EOE) 
- Coordinarase coa xefa do departamento de orientación para asesorar á comunidade 
educativa no deseño e desenvolvemento do plan. 
- Colaborará de forma telemática ou telefónica coa avaliación e a intervención, reco-
llendo toda a información que sexa necesaria para o desenvolvemento das tarefas. 
- Elaborará e proporcionará ao departamento de orientación materiais de apoio, guías 
informativas, entre outras, sobre a forma de desenvolver os procesos de ensino e de 
aprendizaxe en liña. 
 
c) Xefatura do Departamento de Orientación 
Coordinará as actuacións do departamento nos seguintes aspectos: 
- Comprobación, xunto co profesorado titor e os equipos docentes, das situacións de 
especial dificultade do alumnado, asesorando sobre medidas organizativas, meto-
dolóxicas, de reforzo educativo e, no seu caso, realizando o seguimento ou adecuación 
das adaptacións curriculares. 
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- Revisión, xunto co profesorado, do desenvolvemento e avaliación dos diferentes 
plans e programas de reforzo educativo. Terase en conta o deseño de tarefas multini-
vel para facilitar a execución por parte de todo o alumnado. 
- Asesoramento ao equipo directivo e ao equipo docente no relativo ao benestar emo-
cional da comunidade educativa. Así como apoio emocional das familias do alumnado 
con necesidade específica de apoio educativo. Deberase facilitar mecanismos e ferra-
mentas para mellorar o benestar emocional no posible período de confinamento, illa-
mento ou corentena, transmitindo calma e serenidade, poñendo en orde a importan-
cia das tarefas escolares, a estabilidade emocional e a convivencia na familia. 
- Seguimento do alumnado en coordinación cos equipos docentes evitando o risco de 
abandono escolar ou unha desconexión temporal por mor do confinamento. 
- Asesoramento ao equipo docente na elaboración e posta en práctica da avaliación 
educativa. Teranse en conta os diferentes protocolos educativos de atención á diversi-
dade. 
- Adaptación ao horario de atención do alumnado das intervencións do profesorado 
especialista en pedagoxía terapéutica ou en audición e linguaxe, de xeito conxunto e 
coordinado co horario do profesorado, contemplando de xeito explícito como se vai a 
levar a cabo ese apoio e intervención. Cando o profesorado de pedagoxía terapéutica e 
de audición e linguaxe viñera facendo apoiona aula, realizará tamén esta función na 
clase en liña sempre que sexa posible, con independencia da necesidade de atención 
individualizada. 
- Coordinación do apoio e intervención de profesionais externos en virtude de conve-
nios, de ser o caso. 
- Coordinación da intervención educativa do profesorado de pedagoxía terapéutica e 
de audición e linguaxe co alumnado ao que viña prestando apoio. 
- Seguimento do alumnado con necesidade específica de apoio educativo que ten in-
forme psicopedagóxico, tanto co profesorado que o atende como co propio alumnado 
e coas familias, tratando de asesorar sobre as medidas propostas no informe e sobre 
os posibles axustes que a situación require. 
- Orientación nos cambios metodolóxicos derivados do confinamento e do ensino vir-
tual: 

• Poñer o acento nos contidos nucleares do currículo, 
• centrarse nos aspectos de carácter máis instrumental, deseñando acti-

vidades de metaaprendizaxe, facilitando instrucións moi claras, dando 
pistas para que o alumnado busque información para realizar as tarefas, 
proporcionando recursos para que se autocorrixan, facilitando estra-
texias para a meta-avaliación, etc. 

- Identificación de posibles situacións de estigmatización do alumnado e o persoal que 
puidese ter estado exposto á COVID-19, de cara a evitar estas situacións. 
- Apoio, de ser o caso, na recuperación do vínculo escolar do alumnado desconectado 
do sistema. 
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d) Especialistas en Pedagoxía Terapéutica ou en Audición e Linguaxe 
- Coordinarase co profesorado titor e co profesorado especialista nun horario específi-
co. 
- Apoio directo de xeito telemático, telefónico ou calquera outro medio de comunica-
ción co alumnado ao que estaba prestando apoio. 
- Elaboración dun horario de atención ao alumnado que permita o uso dunha ferra-
menta de videoconferencias común e dividida por grupos e salas, ao mesmo tempo 
que o profesorado da área ou materia. 
 
e) Profesorado das diferentes áreas ou materias e profesorado titor 
- Definir as tarefas e a súa temporalidade facilitando a anticipación das mesmas e ten-
do en conta a diversidade do alumnado. 
- Fomentar o contacto diario do alumnado vulnerable co grupo de iguais para facilitar a 
participación plena e efectiva, e de cara á mellora do seu benestar psicosocial e emo-
cional. 
 
f) O profesorado de reforzo ARCO e PROA+ deberá colaborar para favorecer o acceso 
ao currículo a través dos medios dixitais, continuando coa súa función de apoio e re-
forzo e en coordinación coa persoa titora e outros docentes para evitar a sobrecarga 
de traballo. 
Contará co correspondente horario de atención garantindo o dereito do alumnado e o 
da súa familia á desconexión. 
 
g) Outros profesionais 
- Os auxiliares coidadores, fisioterapeutas e outros profesionais que, de ser o caso, 
Interveñan co alumnado, participarán na súa atención de forma telemática e elabo-
rando pautas no apoio ás familias, centradas na autonomía persoal e benestar durante 
o período de confinamento, illamento ou corentena. No caso de atención por parte de 
fisioterapeutas, enfermería, etc., contará co correspondente horario de atención. 
- Cando o alumnado contase co apoio de Intérprete de Lingua de Signos ou outros 
profesionais de apoio, establecerase, un horario de atención que permita o uso dunha 
ferramenta de videoconferencias común, ao mesmo tempo que o profesorado da área 
ou materia. 
- No caso de persoal que atende ao alumnado no marco de convenios de colaboración, 
facilitarase que se manteña esta atención por vía telemática ou mediante medios dixi-
tais. 
 
Seguimento e avaliación 
Este  Plan de actuación para garantir a atención virtual do alumnado vulnerable incor-
porarase ao Plan de Contixencia do centro. 
O Servizo de Inspección Educativa, co apoio dos Equipos de Orientación Educativa, 
realizará o seguimento e supervisión deste Plan Específico de Actuación para garantir a 
atención virtual do alumnado vulnerable do centro. 
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9. ALUMNADO QUE DEBA PERMANECER EN ILLAMENTO CANDO NON SE 
PRODUZA O PECHE DA AULA OU CENTRO 

 
•  Responderá ao previsto con carácter xeral no artigo 25 do Decreto 

229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversi-
dade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma 
de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgá-
nica 2/2006, do 3 de maio, de educación así como no apartado 3 do 
Protocolo de atención educativa domiciliaria. 

• Para aquel alumnado que, por motivos de saúde, prevención, ailla-
mento ou coarentena, non poida asistir ao centro educativo por un 
periodo de tempo continuado menor ao requirido para a solicitude de 
atención educativa domiciliaria, o equipo docente correspondente 
(coordinado polo profesorado titor) elaborará unha proposta de activi-
dades educativas. Esa proposta entregaráselle á nai, ao pai a través do 
Abalar Móbil, da Aula Virtual do centro ou da plataforma EVA E-
DIXGAL, para a súa realización pola alumna ou polo alumno e posterior 
devolución ao mesmo equipo. 

 
10. PERIODOS DE AVALIACIÓN. 

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería 
poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avalia-
ción do alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 
Polo tanto, no caso de producirse, poñeremos en práctica as medidas que determinen. 
 

 
5. MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 
 
Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educati-
vo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria pre-
sencial.  
 
Os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial levaranse a cabo de con-
formidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 
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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 co-
municará ao centro. 
 
6. APROBACIÓN E VIXENCIA 
 
Esta plan de continxencia, elaborado polo centro, é aprobado pola dirección do centro 
de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo VI do Protocolo de 
adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 
para o curso 2020-2021, na súa versión 04-11-2020. 
 
Este plan será obxecto de revisión e adaptación continua atendendo á evolución da 
pandemia, co fin de garantir a súa adecuación ás obrigas ou recomendacións sanitarias 
existentes en cada momento. 
 
 
En Ourense, febreiro de 2021. 
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