
PLAN DE CONTINXENCIA



1. Introdución

Tal como se establece no apartado 10.5 referido a organización e documentos do centro establecido no
protocolo de adaptación ao contexto da COVD 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o
curso 2020-21, o noso centro presenta o plan de continxencia.

O plan de continxencia do Ceip Plurilingüe BEN-CHO-SHEY ten por finalidade establecer os procesos
para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña interrumpido a suspensión da
actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial
nun aula/etapa educativa/centro

2. Actuacións previas diante da aparición dunabrocho
1. Non  asistirán  ao  centro  aqueles  estudantes,  docente s  e  outros  profesionais  que  teñan

síntomas  compñatibles  con  COVID-19 ,  así  como  aqueles  que  se  atopen  en  illamento  por
diagnóstico de COVID-19 ,ou en período de corentena domiciliaria  por ter  contacto estreito  con
algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. Tampouco acudirán ao centro as
persoas en espera de resultado de PCR por sospeita clínica.Ten que ser  un compromiso de
todos  os  membros  da  comunidade  educativa  do  centro  de  facer  a  autoenquisa  de
autoavaliación clínica do covid que se integra no p lan de actuación como anexo I. No casode
supostos sospeitoso, debe comunicarse ao centro e s eguir os pasos que se reflexan no plan
de adaptación a situación COVID 19 no curso 2020-21  do noso centro

2. Diante dun suposto no que unha persoaou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver
síntomas  compatibles  con  COVID  -19  no  centro  educativo  seguirase  o  presente  plan  de
continxencia e levarase ao espazo habilitado a tal fin no recibidor do centro. Procedese como está
establecido  no  plan  de  adaptación:  tanto  a  persoa  q ue  o  acompañe  como  o  afectado,
colocan a máscara e permanecen na sala con ventás e  porta aberta. De ser un alumno/a
contactaremos coa familia para que veñanao centro, o máis rápido que podan, tomando as
medidas preventivas establecidas neste protocolo. A  familia debe poñerse, de inmediato, en
contacto coseu CENTRO DE SAÚDE.

3. A continuación  hai  que  chamar  ao centro  de saúde de Atención  Primaria  de r eferencia
(Centro  de  Saúde  do  Pereiro  de  Aguiar),  ouao  teléfo no  de  referencia  do  SERGAS,  e
seguiranse as súasinstrucións.

3.a. En caso de presentar síntomas de gravidadeoudificultade respiratoria 
chamaraseao061

3.b. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de 
traballo protexido por máscara , e logo seguir as instrucións do centro de 
saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un 
profesionalsanitario

4. No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita  de coronavirus no noso centro tanto
sexa  alumnado,  profesorado  oupersoal  do  centro  o  director  (como coordinador  do  equipo
COVID-19) incluirán a aplicación informática a información prevista do eventual afectado/a;
os que teñan a consideración de contactos estreitos , os dos compañeiroa/as afectados/as
e  do  seu  profesorado,  así  como  de  quenpoida  ser  unh a  persoa  próxima  que  este
avencellada ao centro educativo. A aplicación xerar á unha alerta na Central de Seguimento
de Contactos(CSC)quen se encargará  da vixilancia e volutiva das persoas identificadas
como  contactos.  Cando  o  fluxo  da  información  proced a  da  autoridade  sanitaria
incorporarase a mesma información.



5. A familia dun neno ou nena, que teña sospeita de co ntaxio,  deberá solicitar unha consulta
telefónica  co  seu  pediatra  para  que  este  avalíe  a  necesidade  de  solicitude  dunha  proba
diagnóstica.

6. Tras  a  aparición  dun  caso  confirmado  diagnóstico  da  Covid  19  seguíranse  as  instruccións  da
autoridade sanitaria

7. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo
determinado de contactos estreitos do centro escolar,  o peche dunha ou varias aulas, dun nivel
educativo  ou  do  centro  educativo  na  súa  totalidade  de  conformidad  co  previsto  na  ”Guia  de
actuación  ante  la  aparicón  de  casos  de  COVID-19  en  centros  educativos”,  e  co  “Protocolo  de
actuación da Consellería de Sanidade en materia de saúde pública en relación con illamentos e
corentenas para a prevención e control  da infección por  SARS-Co-V-2”  publicada por orde da
Consellería de Sanidade no DOG do 20 de agosto de 2020.

8. A  aparición  dun  contaxio  sospeitoso  con  posterior  confirmación  é  un  suposto  de  declaración
obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en illamento de polo
menos 10 días no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena de 14 días  a todas as
persoas que teñan a consideración  de  contacto próximo de conformidade coas  indicacións  das
autoridade ssanitarias.

9. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente
protocolo relativas aoensino a distancia.

10. Finalizado o periodo de illamento das persoas que conforman unha aula nivel educativo ou centro
realizarase  un  proceso  de  retorno  a  actividade  educativa  ordinaria  presencial.  O  Grupo  de
Coordinación e Seguimento  da pandemia determinará  o momento a partir  do cal   se iniciará  o
retorno e as medidas especificas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro.

3. Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial
Neste apartado vamos a recoller as actuacións que nos marca o plan de continxencia e as actuacións que
vamos a levar a cabo no noso centro:

11. O ensino non presencial
Dado a situación que nos podemos atopar, debemos establecer as medidas preventivas en
canto a funcionamento e coñecemento da aula virtual (profesorado, alumnado e familias)
mentres estemos no colexio para que despoissexaunhacontinuidade do traballo a facer.
Tomaremos as seguintes medidas.

- Profesorado:
• En previsión de que podamos chegar a unha situación de ensinanza a distancia,

debemos artellar  mecanismos de traballo  e coordinación  duranteo tempo que
esteamos no colexio para que funcionen se temos que estar confinados. 

• Formación do profesorado na aula virtual do centro impartido por profesorado do
colexio  con coñecemento do tema.

• O  profesorado terá creados os cursos do seu nivel e a principios de setembro
procederá a matricular ao alumnado. A través dos medios establecidos enviarase
as familias o nome de usuario e contrasinal do seufillo/a

• No protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 na versión 31-08-2020
determinase, no punto 29.2, que as aulas virtuais estableceranse, polo menos a
partir  de  3º   de  PRIMARIA  e  para  o  alumnado  que  parcialmente  estea  en
situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no
conxunto da aula, senprexuizodoutras opción de formación a distancia que poida
por en funcionamento a Consellería.  Como centro  fomentaremos o traballo con
esta   plataforma  en  1º  e  2º  de  Primaria,nos  cursos  anteriores  habilitaranse
fórmulas de comunicación ( foros, videochamadas,….) para manter o contacto
coas  familias  e  fornecer  contidos  educativos  para  este  alumnado.  .  Somos



conscientes, neste caso, da implicación que deben ter as familias e por iso nas
comunicacións de principio de curso se lles dará unhas orientacións xerais sobre
o seu funcionamento, indicaráselle no lugar da páxina web onde haberá vídeos
explicativos e/o umanuais sobre o seu funcionamento e resolveranse as dúbidas
que vaian xurdindo por vía telefónica e/ou videoconferencia. 

• Durante  o  mes de setembro o  profesorado vai  ir  familiarizando  ao alumnado
comanexo das aulas virtuais. 

                                  - Alumnado:
• O  alumnado  de  E.P.  traballará  coa  aula  virtual  do  centro  ou  a  través  da

plataforma  ou  medio  acordado  en  Eduación  Infantil  e  1º  e  2º  de  Educación
Primaria, durante un posible confinamento parcial ou total.

• Durante o mes de setembro, alomenos nos cursos de 3º, 4º, 5º e 6º de Eduación
Primaria, se lles asignara o usuario e contrasinal e familiarizase comanexo da
mesma en aspectos como: acceso a plataforma,ver súas materias, visualizar o
traballo, significado de cada un dos materiais colgados, como se referencia unha
tarefa, como sabe que está correxida, mensaxes,....

                                - Familias:
• Cursos de formación en aulas virtuais
• Vídeos e/ou manuais colgadas na web do colexio nun apartado específico para a

aula virtual
• Resolución de dúbidas vía telefónica, axenda, e/ou videoconferencia
• Nas  reuniónsiniciais  de  nivel  (presencial  ou  videoconferencia)  ver  plan  de

adaptación.

12. Identificación das dificultades deconexión
O equipo Covid traslada aos titores/as unha folla de rexistro para cotexar que ten dificultades de
conexión  a  internet  e/ou  falta  de  equipamento.  Para  recoller  esa  información,
empregaremosestes medios

• Nas comunicacións iniciais de nivel.
• Mediante notas na axenda
• Chamadas de teléfono

Unha vez obtidos esos datos, darase traslado a Consellería do alumnado que ten carencia nos
aspectos anteriormente sinalados

13. Períodos deavaliación
Para cada caso concreto de suspensión a 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. Polo tanto, no caso de producirse, poñeremosna
práctica as medidas que nos determinen.

14. Medidas durante a suspensión da actividade lecti va

• Ante  unha  situación  de  suspensión  temporal  e/o  definitiva  das  clases  presenciais  a
coordinación entre o profesorado e fundamental  e seguiremos a facer a que levamos
habitualmente no centro, o que permitirá:

o Planificar un calendario de actividades en función do horario de materias
establecido



o Seguir planificando actividades de investigación e traballo por proxectos. Iste
é un aspecto moi importante, debemos espertar a súa curiosidade, interese e
sorpresa por saber que tarefa lles espera hoxe

o O  departamento  de  orientación  xunto  coa  titora  determinará  un  plan  de
actuación específico para o alumnado co que estaban a traballar;  sendo as
que van a supervisar e correxir as tarefas

o O  profesorado  asignado  as  aulas  encargáranse  de  levar  un  control  do
alumnado que entra na  aula  virtual  e poñerse  en  contacto  coas familias  e
prestar o asesoramento necesario

o O equipo de nivel xunto co departamento de orientación deseñara unhas
estratexias para traballar o aspecto emocional, mentres teñan que seguir a
ensinanza dende a casa.

• Profesorado:

o Seguir  a traballar  en coordinación por nivel para planificación axustada
de tarefas e tempo

o Reunións  semanais  para  planificar  tarefas  e  valoración  das  propostas
para introducir as modificacións necesarias

o Distribución do traballo entre todos/as para que non vaia todo ao titor/a
o Titorías telefónicas para o cal se distribúen o alumnado entre o profesorado

que está asignado a ese nivel.

4. Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial

Finalizado o período de peche presencial  da aula,  nivel  educativo ou centro realizarase un proceso de
retorno a activade odinaria presencial.  O Grupo de coodinacion e seguimento da Pandemia determinará o
momento a partir do cal se inicará o retorno e as mediadas específicas que sexa preciso adopar e a cominicará
ao centro.


