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XUSTIFICACIÓN 

O Plan de Continxencia do CEIP ARMENTEIRA ten por finalidade establecer os procesos 

para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a 

suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña 

o cese da actividade presencial dunha aula/etapa educativa ou do centro. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Segundo o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS 

DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2021-2022 (VERSIÓN 

6/7/21) publicado pola Consellería de Educación, o centro educativo elaborará un “Plan de 

Continxencia” de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo III no que se 

establecerán a medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer 

efectivo o ensino a distancia e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de 

conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. O presente documento ten por obxecto 

desenvolver en base ao Protocolo citado e ao Plan de Adaptación COVID19 do CEIP 

ARMENTEIRA as medidas axeitadas e os procesos requeridos para o reinicio da actividade 

académica presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva 

como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial 

dunha aula/etapa educativa ou do centro. 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO  

 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con Covid-19, así como aqueles as que así lle lo indique a CSC de 

acordo co Protocolo de Vixilancia e Control Epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV-2 

(COVID-19) no ámbito educativo non universitario de Galicia (actualización do Protocolo 

1/10/2021). 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiparmenteira/
mailto:ceip.armenteira@edu.xunta.es


CEIP ARMENTEIRA 

Vilar s/n 36192 Meis –Pontevedra 

Teléfono: 886 15 13 94 / 95 Fax: 886 15 13 96 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiparmenteira/ 

ceip.armenteira@edu.xunta.es 

 

 

Neste sentido é preciso ter en conta a actualización do Protocolo COVID do 1/10/2021: 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que 

sexan prescindibles ata que se confirme o resultado. Ademais, os conviventes que non 

dispoñan dunha pauta de vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da 

COVID-19 nos últimos 6 meses deberán seguir as indicacións do Protocolo de vixilancia e 

control epidemiolóxico fronte ao virus SARS-CoV- 2 (Covid-19) no ámbito educativo non 

universitario de Galicia e absterse de asistir ao centro educativo ata que se resolva a 

situación do caso sospeitoso. 

O alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán considerados 

contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de Contactos lles indique o 

contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes do caso positivo que estean 

vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen diagnosticadas da COVID nos últimos 

6 meses poderán acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo, extremando sempre 

as medidas de prevención. Pola contra, os conviventes que non dispoñan dunha pauta de 

vacinación completa e tampouco foran diagnosticados da COVID-19 nos últimos 6 meses 

deberán absterse de asistir ao centro educativo e esperar as indicacións da Central de 

Seguimento de Contactos en corentena. 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa Consellería de 

Sanidade, dispón da canle informática denominada “EduCovid”, específica para a 

comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos confirmados. A 

información será accesible para o persoal sanitario que determine a autoridade sanitaria e 

utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos 

positivos confirmados no centro. 

 

2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o presente 

Plan de Continxencia: 
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 Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao efecto 

ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel 

hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa persoa 

responsable do manexo da Covid-19 no centro educativo e cos familiares ou titores 

legais. 

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

adecuado: 

o Máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. 

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

exención para o uso da máscara por xustificación médica ou é menor de 6 anos 

e non usa máscara, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula 

(KN95), ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na 

eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá 

utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da 

pantalla. 

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

restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro 

educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa 

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

equipos de protección individual e no seu refugallo. 

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

atención dun caso sospeitoso. 

En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

O/A traballador/a abandonara o seu centro de traballo protexido por unha máscara cirúrxica e 

pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo Covid do centro educativo 

deberá porse en contacto coa CSC e rexistar os contactos estreitos a través da aplicación 

“EduCovid” (actualización do Protocolo 1/10/2021). 
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3. No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado, 

profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na Covid-19, a 

petición dos servizos de saúde a través de EduCovid, incluirá na aplicación informática a 

información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos 

compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa próxima 

vencellada ao centro educativo. 

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

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

 

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid-19 seguíranse as recomendacións da CSC 

e, no caso de gromos, da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro 

teña que estar illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o 

funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contactos identificados 

en cada gromo. 

 

Neste sentido é preciso ter en conta a actualización do Protocolo 1/10/2021: 

No contexto deste protocolo, considerarase gromo nun centro educativo a calquera agrupación de 3 ou mais 

casos con infección activa nos que se establecese un vinculo epidemiolóxico, sendo sinónimo de abrocho ou 

brote. Tendo en conta a importante variabilidade entre as diferentes situacións, sempre que se detecten 3 casos 

ou mais nun centro escolar nun período corto de tempo (menos de 14 días entre o primeiro e o último caso) 

deberá realizarse unha valoración da situación por parte das autoridades sanitarias. Será o persoal da CSC 

quen faga esta notificación e decida co persoal da XT de Sanidade ou do SAEG se é necesario levar a cabo 

algunha actuación extraordinaria. 

 

7. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, determinará en 

cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de 

corentena o que se comunicará ao equipo Covid do centro para a súa comunicación á 

comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade 

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

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

 

9. A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de 

declaración obrigatoria (actualización do Protocolo 1/10/2021). 

 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no presente protocolo, na resolución que se dite aos efectos do 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 2021-2022 así como para a elaboración de horarios 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de 

Galicia para o curso 2021- 2022 para o desenvolvemento de ensino a distancia en 

períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da Covid-19, 

relativas ao ensino a distancia. 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

O mesmo día do peche (dunha aula ou da escola) a dirección do centro enviará unha 

comunicación a través da aplicación Abalarmobil e publicará unha nova na Web do centro. 

 

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

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

seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través 

dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a disposición 

a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co 

contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 
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12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión o 

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

eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

 

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

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

alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

 

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

as seguintes medidas: 

 

a) Establecer as aulas virtuais como canle metodolóxica alternativa durante a suspensión da 

actividade presencial. 

b) Contactos telefónicos regulares coas familias do alumnado da titoría. 

c) Celebración de videochamadas semanais co alumnado, cando sexa posible. 

d) Información e recomendación para as familias ao respecto da xestión dos tempos durante 

a non presencialidade. 

e) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro a través de persoal dependente 

do Concello. 

f) Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se estimen 

oportunas. 

g) Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases. 

 

A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do alumnado a 

través das ferramentas institucionais. O profesorado realizará o seguimento do alumnado, 

impartirá os contidos da materia de xeito virtual e poderá poñer tarefas aos alumnos ou 

alumnas que reforcen o contido da materia ou avaliación continua da mesma. 

 

Infantil e 1º ciclo de Primaria funcionarán a través da aula virtual. Diariamente os mestres e 

mestras farán as propostas de traballo para ese día. 
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A partir de 3º de Primaria aplicarase o denominado “horario espello”, moi similar ao horario 

presencial. Neste sentido considerase oportuno que o profesorado conte con dúas sesións 

consecutivas da mesma materia peermitindo aproveitar así o tempo, pois nesta escola ter que 

facer videochamadas en cada cambio de hora, faise moi dificil ,e ás veces imposible, 

tendo en conta os problemas grandes de conexión que hai. 

 

Este horario garantirá a continuidade do proceso educativo. Ademais, respectará a carga 

lectiva de cada área e tamén incluirá tempo de lecer. Deste xeito os mestres e mestras 

conectaranse ás 9:00 da mañá, dando de marxe ata as 9:30 para que todo o alumnado estea 

conectado, a esa hora empezaran a explicar o que farán ese día. O tempo de explicación será 

arredor de media hora, así que sobre as dez os nenos e nenas empezarán a traballar e 

exporán as dúbidas. 

Cando haxa cambio de asignatura, como o alumnado xa está conectados, a dsitribución 

horaria será a mesma, sobre media hora de explicación e logo traballo. 

Preséntase a continuación o horario de 2º ciclo (3ºe 4º de primaria) e de 3º ciclo (5º e 6º de 

primaria). 

HORARIO ESPELLO DO 2º CICLO (3º e 4º PRIMARIA) 

SESIÓNS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-9:50 Lingua Mate Lengua Mate Lingua 

9:50-10:40 Lingua Mate Lengua Mate Lingua 

10:40-11:30 Naturais Lengua Música Sociais Inglés 

11:30-12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00-13:00 Naturais Reli Inglés EF Plástica 

13:00-14:00 Inglés Lengua EF Sociais Sociais 
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HORARIO ESPELLO DO 3º CICLO (5º e 6º PRIMARIA) 

SESIÓNS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-9:50 Mates Mates Mates Mates Mates 

9:50-10:40 Lengua Inglés Naturais Inglés Lingua 

10:40-11:30 Lengua Inglés Naturais Música Plástica 

11:30-12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:0013:00 Sociais Lingua Lingua Lingua Sociais 

13:00-14:00 Sociais Relixión Lengua EF EF 

Para ambos casos establecemos os martes pola tarde para as sesións de titorías. 

- Martes de 16:00 a 17:00 horas: titorías co alumnado. 

- Martes de 17:00 a 18:00 horas: titorías coas familias. 

O control de asistencia establecerase diariamente polo mestre ou mestra mediante as 

ferramentas habituais. 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 

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

unha planificación do retorno a actividade presencial. 

 

O Equipo COVID do centro non conta con formación específica ao respecto de protocolos de 

continxencia e xestión de situacións de excepcionalidade. As propostas elaboradas nos Plans 

que require a Consellería de Educación á nosa escola están elaborados por mestres e 

mestras do claustro actual así como das experiencias e informacións doutros centros 

educativos da comunidade galega. 
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