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“PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO” 

INTRODUCIÓN 

Seguindo o anexo 3, referido a organización e documentos do centro establecido 

no protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020/2021, o noso centro educativo 

presenta o plan de continxencia. 

O Plan de Continxencia do CEIP PLURILINGÜE ELOÍSA RIVADULLA 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 gromo que supoña o cese da 

actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro. 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

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, en período de corentena 

domiciliaria por ter contacto estreito* con algunha persoa con síntomas ou 

diagnosticada de Covid-19, en definitiva, cando lle lo indiquen a CSC. O 

alumnado ou persoal do centro que convivan coa persoa positiva serán 

considerados contactos estreitos, excepto que a Central de Seguimento de 

Contactos lles indiquen o contrario. Tendo en conta isto, as persoas conviventes 

do caso positivo que estean vacinadas coa pauta completa ou aquelas que fosen 

diagnosticadas coa Covid nos últimos seis meses poderán acudir á escola e ao 

seu posto de traballo, extremando as medidas de prevención. No caso contrario, 

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

Central de Seguimento de Contactos en corentena. 

A comunidade educativa do centro ten que facer diariamente, a autoenquisa de 

autoavaliación clínica do COVID, que se adxunta neste plan, no anexo 1. 

*Contacto estreito: calquera persoa do centro escolar que compartise espazo con un caso 
positivo a unha distancia a menos de 2 metros, máis de 15 minutos sen utilizar máscara. 
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No caso de supostos sospeitosos, debe comunicarse inmediatamente ao centro, 

vía telefónica e posteriormente por escrito, seguindo os pasos que se reflexan 

no plan de adaptación a situación COVID 19, do noso centro. 

Os convivintes 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. 

Os convivintes que non dispoñan dunha pauta de vacinación completa e 

tampouco foran diagnosticados coa Covid-19 nos últimos seis meses deberán 

seguir as indicacións do protocolo e absterse de asistir ao centro educativo ata 

que se resolva a situación do caso sospeitoso. 

2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con Covid-19 

no centro educativo seguirase o seguinte protocolo de actuación: 

• Colocaráselle unha máscara cirúrxica, se non a ten, levaráselle á sala de 

Covid, situada na primeira planta, anexo 2, destinada a ese efecto, ata a 

recollida por parte da familia. Esta aula disporá de adecuada ventilación, 

portas e ventás abertas, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. 

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

protección adecuado: 

✓ máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. 

✓ máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial 

e unha bata desbotable, 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. Na 

eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras 

KN95, poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa 

obrigatoriedade da utilización da pantalla. A persoa que utilice a 

FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de 

protección individual e no seu refugallo. 
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• Contactarase coa persoa responsable do manexo da Covid-19 no centro 

educativo e cos familiares ou titores legais, este último punto, no caso de 

ser un alumno/a. 

• 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. 

• Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de Chantada, 

ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas 

instrucións.  

• 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 pedirá cita telefónica co seu MAP. 

Seguirá as instrucións do centro de saúde ata que a súa situación médica 

sexa valorada por un profesional sanitario. 

• 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. O 

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

requira para a atención dun caso sospeitoso. 

• No suposto da aparición dun caso, no noso centro educativo, tanto sexa 

do alumnado, profesorado ou persoal do CEIP Plurilingüe Eloísa 

Rivadulla, o director, como 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. 

• A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación é un suposto 

de declaración obrigada. 
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3 Trala aparición dun caso diagnóstico da Covid-19, o director, como 

coordinador do equipo COVID-19, contactará coa Xefatura Territorial de 

Sanidade e seguirá as recomendacións da Xefatura, sendo posible que no 

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

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

identificados en cada gromo. 

As autoridades sanitarias, en coordinación coa Consellería de Educación, a 

través do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia 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. 

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. 

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. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das 

normas previstas no presente protocolo, na Resolución conxunta, do 6 de julio 

de 2021, da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría 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 2021-2022 e na Resolución da Secretaría 

Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións 

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.  
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4. Considérase gromo nun centro educativo a calquera agrupación de 3 ou máis 

casos con infección activa nos que se establece un vínculo epidemiolóxico, 

sendo sinónimo de brote. Neste caso, realizarase unha valoración da situación 

por parte das autoridades sanitarias. 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA 

NON PRESENCIAL 

Neste apartado recollemos as actuacións que imos levar a cabo no noso centro, 

tendo en conta as instrucións que nos marca a lexislación. 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do 

alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo, obrigatorio 

de 3º a 6º de Primaria. O resto do alumnado, infantil e 1º e 2º de Primaria, poderá 

utilizar a aula virtual ou outros medios oficiais. O profesorado realizará o 

seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual 

a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado ou 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. 

Dada a situación que nos podemos atopar, debemos establecer as medidas 

preventivas en canto ao funcionamento e coñecemento da aula virtual 

(profesorado, alumnado e familias) e videoconferencia, mentres esteamos no 

colexio, para que despois sexa unha continuidade do traballo a facer. 

En canto o profesorado, realizará unha formación para traballar dende a aula 

virtual e as ferramentas necesarias, para abordar, en caso de confinamento, o 

traballo con efectividade. Ademais, terá creado os cursos do seu nivel e dará de 

alta ao alumnado.  

O alumnado e as familias traballarán previamente, coa aula virtual e as outras 

ferramentas a empregar ante un posible confinamento. Así de Infantil á 4º de 

Primaria inclusives, traballarán coa aula virtual e 5º e 6º de Primaria empregará 

o proxecto edixgal. 
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Na páxina web do centro, https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipeloisarivadulla/, 

atópase unha pestana para poder acceder directamente a aula virtual. De todas 

maneiras, o enderezo da aula virtual é o seguinte: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipeloisarivadulla/aulavirtual/ 

2. O equipo Covid do centro identificará ao alumnado que teña dificultades 

de conexión ou falla de equipamento para que a consellería adopte as 

medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación 

realizada por medios telemáticos. 

É imprescindible que o profesorado teña coñecementos dos recursos TIC dos 

que dispón o alumnado do seu grupo nas súas casas, e a dispoñibilidade dos 

mesmos. Esta información recollerase e será entregada a dirección do centro 

para facer unha previsión das necesidades do alumnado no caso de ensino non 

presencial, facendo traslado a Consellería. 

Dende a dirección do centro tratarase de solucionar a falta de equipos nos 

fogares co préstamo de equipos abalar. Ó igual que se realizou nun primeiro 

confinamento durante o curso escolar 2019/2020. Así, como colaborar e 

xestionar calquera equipamento que facilite a Consellería de Educación. 

3. 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. 

4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro 

educativo ten previstas as seguintes medidas: 

a) Información puntual da situación 

b) Manter contacto permanente co alumnado a través da aula virtual, de 

Infantil á 4º de Primaria, da web do centro ou do proxecto edixgal para 5º e 

6º de Primaria. Neste contacto, iniciaremos as clases a través da aula 

virtual, levaremos a cabo un seguimento tanto das tarefas como da saúde 

do alumnado. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipeloisarivadulla/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipeloisarivadulla/aulavirtual/
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c) Seguir os horarios propostos para traballar co alumnado durante ese 

tempo de confinamento, utilizando as horas de titorías se hai algunha 

dificultade. 

d) Actualizar o aula virtual ou a web do centro, dos cursos afectados para 

garantir o proceso de ensino-aprendizaxe. 

e) Manter contacto permanente co pais/nais/titor do alumnado a través do 

abalar móbil, teléfono, web do centro,.. 

f) O departamento de orientación xunto co titor/a determinará un plan de 

actuación específico para o alumnado NEAE co que están a traballar, ó 

igual que deseñaran estratexias para traballar o aspecto emocional de todo 

o alumnado. 

g) O profesorado levará un control do alumnado que entra na aula virtual e 

se conecta a través das videoconferencias, e intentará resolver calquera 

dificultade que está na súa man. 

h) Realizar as reunións pertinentes para seguir co normal funcionamento 

do centro escolar 

i) Seguir planificando as actividades presentadas na PXA e realizadas 

durante o curso escolar: actividades complementarias e extraescolares, de 

dinamización, de biblioteca,... 

j) Realizar tarefas de desinfección no centro escolar. 

k) Colaborar estreitamente coas Consellerías e distintos organismos para 

seguir as instrucións e minimizar posibles dificultades. 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA 

PRESENCIAL 

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

realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade 

lectiva. 
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As fases establecidas para a reactivación son orientativas, existindo a 

posibilidade de modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado 

incluído en cada fase. O modelo que aplica correspóndelle á Consellería de 

Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade. 

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas 

consellerías de Educación e Sanidade, o centro ten previsto as seguintes fases 

de reincorporación: 

• Fase 1 – Adecuación dos espazos 

A duración pode ser variable, pero aconséllase unha semana. 

O equipo COVID, en colaboración coas autoridades sanitarias e 

escolares establecerán as actuacións a desenvolver e a duración desta 

fase. 

 

Obxectivos: 

✓ Análise da situación dos espazos e as súas necesidades 

✓ Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo as 

mesas de forma que se consiga unha distancia de máis de 1 metro 

entre elas. 

✓ Revisión da organización escolar: recreos, comedor, circulación… 

✓ Desinfección de todos os espazos do centro escolar 

✓ Revisión do plan para a reactivación da actividade lectiva 

presencial. 

 

• Fase 2 – Formación de grupos de alumnado 

A duración será  dunha semana. 

A porcentaxe do alumnado na aula será do 33% 

 

Obxectivos: 
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✓ Formar ao alumnado na importancia das medidas de 

distanciamento físico, utilización da máscara e hixiene de mans. 

✓ Elaborar un calendario de grupos de alumnado para combinar o 

ensino presencial e a distancia. 

✓ Recordar ao alumnado a organización escolar: recreos, comedor, 

circular polo centro. 

 

• Fase 3 – Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos 

A duración é moi variable, en función das dificultades que se atoparon, 

podemos poñer, en principio unha semana. 

A porcentaxe do alumnado na aula será do 66%. 

Obxectivos: 

✓ Comprobar que se cumpran as medidas sanitarias para a 

realización do traballo escolar 

✓ Facer unha posta en común das dificultades atopadas durante o 

ensino non presencial, para resolver as dúbidas e comentar como 

se atoparon a nivel emocional. 

✓ Continuación do traballo realizado na fase 2 con máis alumnos 

 

• Fase 4 – Fase de reactivación 

A duración, pode ser variable, en principio unha semana. 

Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado. 

Obxectivos: 

✓ Seguir reforzando que se cumpran as medidas sanitarias para a 

realización do traballo escolar 

✓ Realizar unha avaliación sobre os contidos e tarefas realizadas 

durante o traballo non presencial. 
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✓ Retomar as clases presenciais, pero sen abandonar o emprego 

da aula virtual para a realización de diversas tarefas. 

 

CONCLUSIÓN 

Este plan de continxencia do centro, é obxecto de revisión en función das 

necesidades e dos cambios que se produzan nesta situación de emerxencia 

sanitaria. 

A última revisión que se realizou deste plan de continxencia foi en outubro de 

2021 
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ANEXO 1 – AUTOENQUISA 

Enquisa de autoavaliación 

PRESENTOU NOS ÚLTIMOS DÍAS? 

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS? 

Febre maior de 37,5 ºC 

Tose seca 

Dificultade respiratoria 

OUTROS SÍNTOMAS? 

Fatiga severa (cansazo) 

Dor muscular 

Falta de olfacto 

Falta de gusto 

Diarrea 

TEN ACTUALMENTE ALGÚN DOS SÍNTOMAS? 

Sinalar cales e cando comezaron 
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CONVIVIU NOS ÚLTIMOS 10 DÍAS? 

Cunha persoa covid-19 + confirmado 

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola covid 19 

 

 

ANEXO 2 – LOCALIZACIÓN DA AULA COVID 

Como comentamos anteriormente, a aula covid atópase no primeiro andar. O 

plano dese andar é o seguinte: 

 



 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


