
O Plan de Continxencia do CEIP Couceiro Freijomil 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 nun aula/etapa educativa/centro. 
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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 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 aos centros as persoas en espera de PCR por sospeita clínica. 

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

educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado:  

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

efecto ata a recollida por parte da familia. 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.  

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

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

a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla 

facial e unha bata desbotable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de 

máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da 

utilización da pantalla.  

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

restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro 

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

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

utilización dos equipos de protección individual e no seu refugallo.  



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

atención dun caso sospeitoso.  

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

061. O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 

protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario.  

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

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

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

informática a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos 

estreitos, dos compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen 

sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo.  

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

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

diagnóstico.  

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

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.  

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.  

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

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



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

declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de 

entrada en corentena de polo menos 10 días a todas as persoas que teñan a 

consideración de contacto estreito de conformidade coas indicacións das autoridades 

sanitarias. 

De conformidade coas recomendacións sanitarias para todo o Estado Español os 

traballadores vulnerables para Covid-19 realizarán o seu traballo, sempre que a súa 

condición clínica estea controlada e o permita, e mantendo as medidas de protección 

de forma rigorosa. O servizo sanitario do Servizo de Prevención de Riscos Laborais 

deberá avaliar a existencia de traballadores especialmente sensibles á infección por 

coronavirus e emitir informe sobre as medidas de prevención, adaptación e protección 

necesarias, seguindo o establecido no Procedemento de actuación para os servizos de 

prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV-2  

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 ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. Durante o mes de setembro 

realizaremos un reconto do alumnado sen recursos informáticos e/ou internet para que, 

no caso de  ensino non presencial, se lle poida dar a axeitada resposta. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas: 

a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para 

coñecer a evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a 

distancia. 

b) Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continuidade no 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro. 

d) Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificación que se 

estimen oportunas. 

e) Coordinar co profesorado as quendas  de organización das fases. 

 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

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



unha planificación do retorno a actividade presencial. 

 

O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da 

Consellería de Sanidade. O modelo proposto establece catro fases: 

 

1. Fase 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: 1 semana. 

Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen 

estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e 

educativas. 

Obxectivos: 

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que 

se consiga unha distancia de 1,5 metro entre o alumnado ou a maior distancia posible 

tendo en conta o espazo da aula. 

- Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada. 

- Reorganización das quendas para o horario da comida. 

 

2. Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 

 Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 30%. 

Esta fase é fundamental para a adquisición polo alumnado das medidas de hixiene e 

distanciamento. 

Obxectivos: 

 - Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización 

de máscara e de hixiene de mans. 

- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase. 

- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 

- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

 - Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2. 

 



3.  Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: 1 semana . 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%. 

Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e 

distanciamento físico cun grupo máis numeroso. 

 Obxectivos: 

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma 

progresiva. 

- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos.  

 

4. Fase 4 (Fase de reactivación) 

Duración: 1 semana 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible 

manter dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as 

coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. Obxectivos: 

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

- Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para do alumnado. - O 

recreo e a comida será realizada en dúas ou tres quendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 



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 actualiza 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, realizada a partir 

da resolución conxunta da 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).  

1. INTRODUCIÓN  

A crise sanitaria da covid-19 sitúa ao conxunto da comunidade educativa ante un inédito 

marco de actuación, con diferentes escenarios aos que cómpre darlle solución desde as 

administracións públicas co obxectivo de blindar os valores que caracterizan o noso 

sistema educativo, a calidade e a equidade.  

Coa finalidade de ofrecer un marco estable a alumnado, profesorado e familias no caso 

de corentenas ou confinamentos, a Xunta de Galicia impulsa o Plan de ensino virtual 

ante a covid-19, unha folla de ruta elaborada en base a criterios pedagóxicos, didácticos 

e metodolóxicos que permitirá continuar co proceso formativo do alumnado ante estas 

ou outras eventualidades derivadas da actual crise sanitaria.  

Dende o CEIP Couceiro Freijomil adaptamos o plan á realidade do noso centro tendo en 

conta os aspectos que continuación se expoñen.  

2. OBXECTIVO DO PLAN: 

Proporcionar un sistema regrado e estable de docencia virtual que ofreza ao alumnado  



unhas rutinas similares ás do ensino presencial, garantindo: - a interacción entre 

alumnado e profesor  

• a realización de tarefas  

• a avaliación do progreso 

3. DESTINATARIAS DO PLAN DE ENSINO VIRTUAL  

Este plan de ensino virtual ante a Covid-19 vai dirixido ao alumnado de 3º EP a 

6º EP, tal e como establece dito plan, pero no centro CEIP Couceiro Freijomil 

adaptámolo ao alumnado de Educación Infantil e 1º 2º de Educación Primaria 

por unificar criterios a nivel centro, sendo conscientes das características do 

alumnado de cada etapa e nivel. Como ben di o Plan de Ensino virtual presentado 

pola consellería en educación infantil e 1º e 2º de EP, a súa atención non se basea 

na aula virtual, pero consideramos que é bo para as familias e o profesorado 

unificar criterios a hora de traballar entre todo o alumnado do centro. Así 

mesmo, nos cursos de 5º e 6º de EP, utilizarán a plataforma E-dixgal para 

traballar en caso de peche ou confinamento, dado que é a ferramenta coa que 

traballan habitualmente e o programa o que están adscritos.  

Polo tanto:  

●  Educación Infantil: aula virtual e webex  

●  1o,2o,3o e 4o EP: aula virtual e webex  

●  5o e 6o EP: Plataforma E-dixgal e webex  

4. TEMPORALIZACIÓN DO PLAN DE ENSINO VIRTUAL 

Tal e como establece o plan debe respectarse a carga lectiva de cara área. Esta 

repartirase de xeito que , como mínimo, o 60% do tempo se destinará a docencia virtual 

e o outro 40% a tarefas para realizar por parte do alumnado (por exemplo: Música tería 

1 hora a semana pero correspóndelle 30 minutos de docencia virtual e 20 de traballo 

persoal).  



A maiores das horas de docencia virtual o alumnado terá unha hora de titoría semanal 

e as familias contarán tamén cunha hora de titoría en horario de tarde (os martes de 17 

a 18h).  

Tendo en conta o mencionado anteriormente, dende 3o en adiante cumprirase o 

establecido, atendo ao número de horas de cada área.  

Unha vez se verifique a validez dos horarios dos grupos-clase, poderase levar a cabo a 

distribución horaria virtual, podendo deste xeito ser confeccionados os chamados 

“horarios espello”. 

5. PROCEDEMENTO A SEGUIR EN CASO DE PECHE OU CONFINAMENTO 

A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do 

alumnado a través das ferramentas dispoñibles:  

• Plataforma de videoconferencia institucional que permite a interacción en tempo real, 

compartir contidos e a realización de exercicios (Webex)  

• Aula virtual: espazos dixitais de traballo que permiten dispoñer dun espazo web online 

para organizar os contidos das unidades didácticas.  

Durante o peche ou confinamento o profesorado poderá impartir docencia no seu 

centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados para 

realizar o servizo.  

6. PASOS A SEGUIR EN CASO DE PECHE OU CONFINAMENTO:  

A continuación expóñense os pasos a seguir polo centro e profesorado do centro en caso 

de peche ou confinamento da aula:  

1º PASO: O mesmo día do peche a dirección do centro enviará unha comunicación a 

través da aplicación abalarMóbil e publicará unha nova na web do centro. Ademais, 

habilitará na aula virtual do centro os recursos e actividades iniciais e trasladará 

orientación ás familias, especialmente ao alumnado de menor idade, a través da aula 

virtual.  



2º PASO: Repartiranse os equipamentos necesarios e dispoñibles ás familias e 

organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia das familias, no 

que se fará un repaso polo funcionamento da aula virtual e se resolverán dúbidas das 

familias.  

Está reunión levarana a cabo os titores /as de cada aula. Nesta reunión trasladarase ás 

familias:  

- mensaxe de tranquilidade ante a situación.  

- orientacións sobre o traballo na aula virtual.  

- resolución de dúbidas sobre a aula virtual e explicación sobre o funcionamento.  

- remitirase ás familias ao vídeo explicativo elaborado polo centro sobre as distintas 

plataformas que usamos no centro.  

3º Unha vez que todo alumnado conta cos medios necesarios:  

a) O profesorado e o alumnado do grupo de 3º a 6º de EP deberán conectarse á hora 

que se establece no cadro horario nos coñecidos como “horarios espello”. O momento 

da conexión debe establecerse coa antelación suficiente para o aproveitamento do 

período lectivo.  

Nos horarios espello tense en conta o descanso por parte do alumando e o momento da 

parva.  

O alumnado de educación infantil e 1º e 2º e educación primaria, polas súas 

características, non contarán cun horario espello xa que os tempos de conexión están  

adaptados a cada nivel e as características dos grupos... Si terán establecido, como se 

indicou máis arriba, un horario de inicio e remate das conexións.  

b) As tarefas para o alumnado asemellaranse o máximo posible ao sistema presencial, 

respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso.  



7. CONTROL DA AVALIACIÓN E ASISTENCIA  

O titor ou titora de cada alumno informará aos pais, nais ou titores legais do alumnado 

das normas que se establezan polo centro para esta modalidade de ensino- aprendizaxe 

así como do control de asistencia.  

- Control de asistencia  

Establecerase diariamente polo profesor mediante as ferramentas habituais a través do 

rexistro diario no parte de faltas e rexistro semanal no XADE por parte do/a titor/a.  

- Control da avaliación:  

A dirección do centro, a través da xefatura de estudos, requirirá ao final de cada semana, 

unha relación daquelas actividades que realizou o profesorado co alumnado no horario 

establecido. A orientadora do centro velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención 

á Diversidade e coordinará a atención ao alumnado con necesidades educativas 

especiais. Na distribución horaria establecerase unha sesión de titoría para o alumnado 

e outra para as familias.  

8. DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS  

A administración garantirá o dereito a educación e a súa equidade. A tal fin disporá os 

medios informáticos necesarios para o seguimento do ensino virtual por parte do 

alumnado que o precise.  

• O mesmo día do peche o equipo directivo afrontará cos seus propios recursos 

tecnolóxicos, no caso de dispoñer deles, as necesidades TIC máis perentorias do centro.  

• Unha vez atendidas as necesidades iniciais, as direccións dos centros trasladarán con 

carácter de urxencia á Inspección Educativa as necesidades priorizadas de equipos que 

queden sen cubrir. A inspección trasladará á Amtega estas necesidades para a súa 

cobertura inmediata.  



• Os equipamentos entregaranse ao centro educativo, que será o responsable da 

organización da entrega ás familias e posterior recollida.  

• O material será repartido coa maior celeridade e organizarase unha reunión virtual 

nun horario que facilite a asistencia das familias para abordar o funcionamento da aula 

virtual.  

• Unha vez superada a situación de confinamento ou peche do centro, no prazo máximo 

de 3 días o propio centro deberá recoller todos os equipos cedidos para o seu traslado 

aos servizos centrais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA A ATENCIÓN DO ALUMNADO EN SITUACIÓN 

DE ESPECIAL VULNERABILIDADE NA MODALIDADE DE ENSINO VIRTUAL  

(Resolución do 18 de febreiro de 2021, da Secretaria Xeral de Educación e Formación 

Profesional pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual 

garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de actuación)  

1. INTRODUCIÓN 

A crise sanitaria derivada da pandemia ocasionada pola COVID-19 tivo importantes 

efectos no ámbito educativo que fan necesario buscar solucións a fin de garantir a 

continuidade da actividade educativa. Así, a suspensión da docencia presencial fai 

necesario trasladar esta a unha contorna en liña, aplicando, en todo caso, cantas 

medidas e garantías resulten necesarias. 

Coa finalidade de posibilitar a mellor atención educativa ao alumnado vulnerable, no 

caso de que a situación epidemiolóxica requirise pasar a unha ensinanza nun contexto 

non presencial, é necesario establecer unha organización ordenada de recursos 

humanos e didácticos, que permita ao sistema educativo galego dispor dunha folla de 

ruta clara, con procedementos organizados e recursos específicos para garantir a 

atención educativa a este alumnado en igualdade de condicións. Tendo en conta que a 

pretensión desta Consellería de Cultura, Educación e Universidade é a de garantir a 

atención educativa de calidade ao alumnado vulnerable no marco dun ensino virtual, 

débese establecer un marco para a participación das familias. No caso de illamentos ou 

confinamentos individuais, hai que favorecer a participación e contacto diarios co seu 

grupo de iguais por medios telemáticos. En ambos casos realizaranse todos os axustes 

razoables necesarios para facilitar esta participación plena e efectiva. Nesta liña, a 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade considera necesario o establecemento 

dun Plan específico de actuación que garanta a equidade no ensino virtual, determine a 

organización do ensino, as funcións dos profesionais implicados e a xestión dos recursos 

necesarios. 



Dende o CEIP Couceiro Freijomil adaptamos o plan á realidade do noso centro tendo en 

conta os aspectos que continuación se expoñen.  

 

2. OBXECTIVO DO PLAN: 

Garantir o ensino e aprendizaxe ao alumando vulnerable, nun contexto de ensino non 

presencial, proporcionar un sistema regrado e estable de docencia virtual que ofreza a 

este alumnado unhas rutinas similares ás do ensino presencial, garantindo:  

• a interacción entre alumnado e profesor.  

• a realización de tarefas  

• a avaliación do progreso  

3. DESTINATARIAS DO PLAN DE ENSINO VIRTUAL  

Este plan de ensino virtual ante a Covid-19 vai dirixido ao alumnado en situación de 

especial vulnerabilidade na modalidade de ensino virtual, por presentar necesidades 

educativas especiais, por atraso madurativo, por trastornos do desenvolvemento da 

linguaxe e da comunicación, por trastornos da atención ou de aprendizaxe, por 

descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por atoparse en situación de 

vulnerabilidade socioeducativa, por altas capacidades intelectuais, por terse 

incorporado tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia 

escolar, de xeito que poidan acadar o máximo desenvolvemento posible das súas 

capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos establecidos con carácter xeral para 

todo o alumnado.  

4. TEMPORALIZACIÓN DO PLAN DE ENSINO VIRTUAL E RESPONSABLES E FUNCIÓNS 

DOS DIFERENTES PROFESIONAIS.  

 

 



4.1 TEMPORALIZACIÓN:  

O desenvolvemento do Plan realizarase de xeito individualizado, atendendo ás 

necesidades do alumnado vulnerable, polo tempo que este o alumnado corentenado 

cunha temporalización mínima de 14 días.  

4.2 RESPONSABLES E FUNCIÓNS DOS DIFERENTES PROFESIONAIS.  

a) Dirección do centro  

- Responsabilizarase, a través da xefatura de estudos, se é o caso, do deseño e 

coordinación do Plan específico de actuación.  

- Adaptará ao horario de atención do alumnado a participación do profesorado que por 

ter dispoñibilidade horaria realiza tarefas de apoio.  

b) Xefatura do Departamento de Orientación 

As xefaturas dos departamentos de orientación serán as responsables de coordinar as 

actuacións do departamento, tal e como se recolle na Resolución do 18 de febreiro de 

2021, da Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan 

instrucións para o desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á 

diversidade e se establece un Plan específico de actuación)  

c) Especialistas en Pedagoxía Terapéutica ou en Audición e Linguaxe.  

- Coordinación co profesorado titor e co profesorado especialista na atención educativa 

ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo, para o cal establecerán un 

horario específico.  

- Apoio directo de xeito telemático, telefónico ou calquera outro medio de comunicación 

co alumnado ao que estaba prestando apoio.  

d) Profesorado das diferentes áreas ou materias e profesorado titor/a 



- Definición das tarefas e a súa temporalidade facilitando a anticipación das mesmas e 

tendo en conta a diversidade do alumnado.  

- Fomento do 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 

emocional.  

e) 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 elaborando 

pautas no apoio ás familias, centradas na autonomía persoal e benestar durante o 

período de confinamento, illamento ou corentena.  

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 

dixitais.  

5. PLAN DE ORGANIZACIÓN, XESTIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÑÓN EN RELACIÍN AO PLAN ESPECÍFICO DE 

ACTUACIÓN PARA A ATENCIÓN DO ALUMNADO EN SITUACIÓN DE ESPECIAL 

VULNERABILIDADE NA MODALIDADE DE ENSINO VIRTUAL DO CEIP COUCEIRO 

FREIJOMIL  

O presente documento correspondese Plan de organización, xestión e posta en 

funcionamento do Departamento de Orientación en relación o :PLAN ESPECÍFICO DE 

ACTUACIÓN PARA A ATENCIÓN DO ALUMNADO EN SITUACIÓN DE ESPECIAL 

VULNERABILIDADE NA MODALIDADE DE ENSINO VIRTUAL DO CEIP COUCEIRO 

FREIJOMIL (Resolucióndo18defebreirode2021,daSecretariaXeraldeEducacióne 

Formación Profesional pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do ensino 

virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan específico de 

actuación).  



Todas as actuacións levaranse a cabo en coordinación co profesorado que atende ao 

alumnado que está en situación de especial vulnerabilidade.  

O desenvolvemento do Plan realizarase de xeito individualizado, atendendo ás 

necesidades do alumnado vulnerable, cunha temporalización mínima de 14 días.  

As actuacións que se levaran a cabo dende o D.O:  

1. Definir:  

•  As medidas organizativas  

• A metodoloxía  

• Os reforzos educativos  

• Seguimento das ACs  

2. Revisar: 

O desenvolvemento e a avaliación de cada plan individualizado.  

3. Asesorar:  

Ao equipo directivo e ao equipo docente no relativo ao benestar emocional da 

comunidade educativa.  

4. Apoiar na consecución do benestar emocional as familias do alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo:  

• facilitando mecanismos e ferramentas axeitadas. 

• transmitindo calma e serenidade. 

• poñendo en orde a importancia das tarefas escolares, a estabilidade emocional 

e a convivencia na familia. 

5. Evitar unha desconexión temporal por mor do confinamento  

6. Asesorar ao equipo docente na elaboración e posta en práctica da avaliación 

educativa tendo en conta os diferentes protocolos educativos de atención á diversidade.  



7. Acordar o horario de atención do profesor de PT e da profesora de AL de xeito 

conxunto e coordinado co o horario do resto de profesorado que atende ao alumnado 

con NEAE.  

8. Definir como se vai a levara cabo o apoio e intervención. 

9. Coordinar o apoio e intervención de profesionais externos en virtude de convenios.  

10. Coordinar a intervención educativa do profesor de pedagoxía terapéutica e de 

audición e linguaxe co alumnado ao que viña prestando apoio  

11. Facer seguimento do alumnado con necesidade específica de apoio educativo que 

ten informe psicopedagóxico, co profesorado que o atende, co alumnado e coas 

familias, tratando de asesorar sobre as medidas propostas no informe e sobre os 

posibles axustes que a situación require.  

12. Orientar nos cambios metodolóxicos derivados do confinamento e do ensino virtual:  

•  poñer o acento nos contidos nucleares do currículo,  

• centrarse nos aspectos de carácter máis instrumental,  

• deseñar actividades de meta aprendizaxe,  

• facilitar instrucións moi claras, para que o alumnado poida realizar as tarefas  

• proporcionar recursos para que se auto corrixan,  

• facilitar estratexias para a autoavaliación.  

13. Identificar posibles situacións de estigmatización do alumnado e o persoal que 

puidese ter estado exposto á COVID-19  

14. Apoiar, de ser o caso, na recuperación do vínculo escolar do alumnado desconectado 

do sistema.  

 

 

 



6. CRITERIOS PARA GARANTIR O ENSINO E APRENDIZAXE AO ALUMNADO 

VULNERABLE, NUN CONTEXTO DE ENSINO NON PRESENCIAL DESDE A AULA DE 

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  

O alumnado que recibe atención educativa por parte do mestre de Pedagoxía 

Terapeútica e moi heteroxéneo , pertence a niveis educativos diversos, con niveis de 

aprendizaxe e motivación diferentes, con necesidades educativas diferentes e con 

posibilidades de beneficiarse dun ensino non presencial tamén moi diferentes.  

Previamente a posta en marcha deste ensino non presencial, as familias seràn 

informadas dos pasos que imos seguir.  

Haberá que proporcionarlle as familias que o precisen os equipos informáticos e a 

conexión a internet en caso de ter carencia deles.  

As tarefas propostas para o alumnado serán consensuadas coas mestras titoras. Se 

establecen dous grupos de alumnado para o caso do ensino non presencial:  

A)Alumnado con TEA e alumnado con problemas de comunicación.  

- Teremos unha sesión semanal de videoconferencia coas familias para darlle as 

orientacións educativas e a proposta de tarefas para os/as seus/súas fillos/as. Esta 

sesión coincidirá cunha sesión das que teñen marcadas no seu horario de apoio (o 

horario é flexible, podendo sufrir modificacións para adaptarse ao alumnado e as 

familias)  

- Dende a aula de Pedagoxía Terepeútica facilitaremos os recursos educativos necesarios 

que serán axeitados a cada caso :  

❖ actividades con apps para traballar a atención, a imitación e a comunicación. 

❖ compartiremos coas familias materias de aula para traballar a motricidade fina: 

material para enlazar e enhebrar, material para insertar ,enroscar e encaixar.  

❖ compartiremos tamén material de aula para vocabualrio e conteo.  



Todo o material que vaia para as casas irá nunha caixa de plástico e será desinfectado.  

B) Alumnado con dificultades de aprendizaxe que reciben reforzo educativo. O 

alumnado desta categoría estará dividido en dous grupos:  

a. O alumnado de 1o de Ed Primaria, que recibirá unha sesión semanal.  

b. O alumnado de 3o de Ed. Primaria que terán dúas sesións de atención por parte do 

mestre de Pedagoxía Terapeútica.  

A proposta horaria poderá reaxustarse para dar unha mellor atención o alumnado e as 

familias.  

O conxunto de tarefas deste ensino non presencial estará coordinado coas mestras 

titoras e tomará coma referencia os reforzos educativos que está a recibir este 

alumnado. Para levar a cabo a súa implementación :  

- Teremos videoconferencias con todo ó alumnado co obxectivo de manter a 

comunicación e darlles indicacións sobre as tarefas propostas e aclarar dúbidas.  

- A través da aula virtual do Centro enviaremos a proposta de actividades para realizar 

polo alumando. Estas actividades serán de dous tipos:  

Actividades que terán que reenviar para corrixir. 

Actividades interactivas con autocorreción. 

Empregaremos a ferramenta “liveworksheet” para o envio de fichas interactivas.  

Os obxectivos que traballan as diferentes tarefas estarán relacionadas coas necesidades 

que presentan o alumnado nas áreas instrumentais :  

-Área matemática: numeración, cálculo, operacións básicas, resolución de problemas.. -

Área das línguas: lecto-escritura, comprensión lectora, ortografia...  

 



7. CRITERIOS PARA GARANTIR O ENSINO E APRENDIZAXE AO ALUMNADO 

VULNERABLE, NUN CONTEXTO DE ENSINO NON PRESENCIAL DESDE A AULA DE 

AUDICIÓN E LINGUAXE:  

A continuación proponse a metodoloxía, o horario de atención e a avaliación que será 

levada acabo pola mestra de Audición e Linguaxe coa finalidade de garantir unha 

atención educativa de calidade ao alumnado vulnerable no marco dun ensino virtual, no 

caso de que a situación epidemiolóxica requirise pasar a unha ensinanza nun contexto 

non presencial.  

O obxectivo é facer un seguimento específico do alumnado vulnerable, con 

procedementos organizados e recursos específicos para garantir a atención educativa a 

este alumnado en igualdade de condicións.  

Ao alumnado de Educación Infantil, debido a que nestes cursos a súa autonomía e as 

súas competencias dixitais non están suficientemente desenvolvidas, a educación non 

presencial consistirá nunha videoconferencia a través da plataforma Webex de media 

hora semanal cos pais/nais ou titores/as do/a menor, para sobre todo, dar pautas, 

orientacións, propor actividades con instrucións claras e sinxelas que lles facilite a 

realización das tarefas e rutinas a levar a cabo co/a menor. Enviaráselles ligazóns a 

páxinas con actividades lúdicas que reforcen estas aprendizaxes, incluíndo o blog do 

Departamento de Orientación do noso centro.  

Ademais, facilitaráselles un correo electrónico para que poidan contactar coa mestra da 

especialidade ao longo da semana, ante posibles dúbidas ou problemas que poidan 

xurdir.  

Para o alumnado con TEA, tanto de Educación Infantil como de Educación Primaria, dado 

que o a metodoloxía a traballar no centro é, principalmente con materiais manipulables, 

ao inicio do confinamento facilitaríaselle ás familias os recursos materiais cos que 

adoitan traballar e cos que están familiarizados/as para que poidan levalos para a casa. 

Estes serán devoltos unha vez finalizado o confinamento.  



Ademais, dado que algún destes/as nenos/as ten certo dominio dixital coa tablet, se lle 

podería suxerir á familia a descarga dalgunha aplicación educativa.  

Para o alumnado de 1o de EP con dislalias, aproveitaríamos a vantaxe de non ter que 

estar coa máscara na videoconferencia para poder traballar o punto e modo da correcta  

articulación dos diferentes fonemas, ademais de traballar actividades de sopro que na 

actualidade non se poden levar a cabo no centro por razón obvias.  

Para o alumnado de 4o de EP, debido a que posúen unha maior autonomía e 

competencia dixital, realizaranse 3 sesións semanais por videoconferencia a través da 

plataforma Webex mencionada anteriormente, para ofrecer apoio directo nas 

actividades de lectoescritura, comprensión lectora e cálculo.  

Debemos recalcar a importancia de manter contacto periódico coas familias, xa sexa no 

momento das videoconferencias ou a través do correo electrónico, para que a 

información que nos faciliten nos sirva para avaliar a metodoloxía levada a cabo e as 

actividades propostas, comprobando si son as axeitadas, ou en caso contrario, poder 

modificalas.  

Ademais da coordinación e comunicación coas familias, tamén será moi importante a 

coordinación e comunicación cos/as mestres/as titores/as e mestres/as das outras 

especialidades, para traballar de forma conxunta e cun mesmo criterio metodolóxico.  

 

8. PROCEDEMENTO A SEGUIR EN CASO DE PECHE OU CONFINAMENTO  

A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario así como 

os especialistas de AL e PT (de ser o caso, no tempo e forma que máis adiante se indica) 

a través das ferramentas dispoñibles:  

o Plataforma de videoconferencia institucional que permite a interacción en tempo real, 

compartir contidos e a realización de exercicios (Webex)  



o Aula virtual: espazos dixitais de traballo que permiten dispoñer dun espazo web online 

para organizar os contidos das unidades didácticas.  

Durante o peche ou confinamento o profesorado poderá impartir docencia no seu 

centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados para 

realizar o servizo.  

PASOS A SEGUIR EN CASO DE PECHE OU CONFINAMENTO:  

A continuación expóñense os pasos a seguir polo centro e profesorado do centro en caso 

de peche ou confinamento da aula, así como no caso de corentena do alumnado con 

NEAE:  

1o PASO: O mesmo día do peche a dirección do centro enviará unha comunicación a 

través da aplicación abalarMóbil e publicará unha nova na web do centro. Ademais, 

habilitará na aula virtual do centro os recursos e actividades iniciais e trasladará 

orientación ás familias, especialmente ao alumnado de menor idade, a través da aula 

virtual.  

2o PASO: Repartiranse os equipamentos necesarios e dispoñibles ás familias e 

organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia das familias, no 

que se fará un repaso polo funcionamento da aula virtual e se resolverán dúbidas das 

familias.  

Esta reunión levarana a cabo os titores /as de cada aula. Nesta reunión trasladarase ás 

familias:  

-  mensaxe de tranquilidade ante a situación. 

- orientacións sobre o traballo na aula virtual. 

- resolución de dúbidas sobre a aula virtual e explicación sobre o funcionamento. 

- remitirase ás familias ao vídeo explicativo elaborado polo centro sobre as distintas 

plataformas que usamos no centro.  



No caso de alumando NEAE, a maiores o Departamento de orientación nos primeiros 

días de peche, confinamento ou corentena do alumando NEAE, poñerase en contacto 

coa familia por vía telefónica ou por videoconferencia para explicar o plan a seguir co/a 

alumno/a en concreto. Para tal efecto, o departamento de Orientación en colaboración 

coas titorías, elaborará Plans de actuación específicos para cada alumno/a NEAE, que 

serán custodiados polo citado departamento.  

Con carácter xeral, e sempre que a súa casuística o permita, o alumnado NEAE en caso 

de peche, confinamento ou corentena, seguirá os horarios establecidos no Plan de 

ensino virtual para o grupo/clase. A maiores en EI establecerase unha sesión virtual cos 

especialistas de PT e AL de 30 minutos aproximadamente. En EP poderán establecerse 

dúas sesións de PT e AL, en función das necesidades de cada alumno/a. As sesións 

establecidas para cada alumno/a en concreto estarán recollidas no plan específico para 

cada alumno/a.  

As tarefas para o alumnado asemellaranse o máximo posible ao sistema presencial, 

respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso.  

 

9. CONTROL DA AVALIACIÓN E ASISTENCIA  

Como se recolle no Plan de ensino virtual, o titor ou titora de cada alumno informará 

aos pais, nais ou titores legais do alumnado das normas que se establezan polo centro 

para esta modalidade de ensino- aprendizaxe así como do control de asistencia. 

A dirección do centro, a través da xefatura de estudos, requirirá ao final de cada semana, 

unha relación daquelas actividades que realizou o profesorado co alumnado no horario 

establecido. A orientadora do centro velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención 

á Diversidade e coordinará a atención ao alumnado con necesidades educativas 

especiais. Na distribución horaria establecerase unha sesión de titoría para o alumnado 

e outra para as familias.  

 



10. DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS INFORMÁTICOS E OUTROS RECURSOS MATERIAIS  

A administración garantirá o dereito a educación e a súa equidade. A tal fin disporá os 

medios informáticos necesarios para o seguimento do ensino virtual por parte do 

alumnado que o precise.  

• O mesmo día do peche o equipo directivo afrontará cos seus propios recursos 

tecnolóxicos, no caso de dispoñer deles, as necesidades TIC máis perentorias do 

centro.  

• Unha vez atendidas as necesidades iniciais, as direccións dos centros trasladarán 

con carácter de urxencia á Inspección Educativa as necesidades priorizadas de 

equipos que queden sen cubrir. A inspección trasladará á Amtega estas 

necesidades para a súa cobertura inmediata.  

• Os equipamentos entregaranse ao centro educativo, que será o responsable da 

organización da entrega ás familias e posterior recollida.  

• Xunto coa entrega de medios informáticos, entregarase á familia, no caso de ser 

preciso, unha serie de materiais didácticos que permitirán o desenvolvemento 

das actividades propostas de xeito similar ao ensino presencial.  

• O material será repartido coa maior celeridade e organizarase unha reunión 

virtual nun horario que facilite a asistencia das familias para abordar o 

funcionamento da aula virtual.  

• Unha vez superada a situación de confinamento ou peche do centro, no prazo 

máximo de 3 días o propio centro deberá recoller todos os equipos cedidos para 

o seu traslado aos servizos centrais.  

 


