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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 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.  

2.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.  

Ten que ser un compromiso de todos os membros da comunidade educativa do 
centro facer a autoenquisa de autoavaliación clínica do covid que se integra no plan 
de actuación como anexo I. 

 No caso de supostos sospeitoso, debe comunicarse ao centro e seguir os pasos que 
se reflicten no plan de adaptación a situación COVID 19 no curso 2020-21 do noso 
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 e levarase a un espazo separado de uso individual situado 
na antiga vivenda do conserxe, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou 
síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de 
afectar a alumnado.  O mestre que estea co alumno abrirá as portas e as ventás.  

A familia debe poñerse, de inmediato, en contacto co seu pediatra e seguir as súas 
instrucións. En caso de non haber cita debe acudir ao PAC. 

3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de Ribeira (teléfono 
981870550) , ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións.  
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a) En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 
061. 
 
b) 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, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 
educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 
coordinadora do equipo formado na COVID-19 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. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración 
polo médico de atención primaria.  

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

7. A autoridade sanitaria, 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. 

 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 de 
conformidade con seguintes supostos:  

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 próximo. 

 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 
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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. 

3. 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. 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, en base aos datos aportados polos titores/as,  
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. 

No protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19  determinase, que as aulas virtuais 
estableceranse, polo menos a partir de 3º de EP. Tamén se especifica que seberá usar 
preferentemente as aulas virtuais da consellería. 

 Polo tanto o coordinador TIC deberá ter creados os cursos dos niveis que temos do 
centro a principios de setembro. Os titores/as, co asesoramento do coordinador TIC,  
procederá a matricular ao alumnado. A través dos medios establecidos enviarase as 
familias o nome de usuario e contrasinal do seu fillo/a.  

O coordinador TIC elaborará un titorial para enviar as familias de cómo acceder e as 
funcións máis básicas da mesma. 

O equipo Covid traslada aos titores/as unha folla de rexistro para cotexar quen ten 
dificultades de conexión a internet e/ou falta de equipamento.  Unha vez obtidos esos datos, 
darase traslado á Consellería do alumnado que ten carencia nos aspectos anteriormente 
sinalados.  
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 Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 
previstas as seguintes medidas: 

- Planificar un calendario de actividades en función do horario de materias 
establecido.  

-  Seguir planificando actividades de investigación e traballo por proxectos 

-  O departamento de orientación xunto coa titora determinará un plan de actuación 
específico para o alumnado con necesidades que estaban a traballar; sendo o 
PT/AL/DO os que van a supervisar e correxir as tarefas. 

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

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:50-10:00 PREPARACIÓN   E  INICIO   DA CONECTIVIDADE 

10:00-10:35      

10:35-10:50 TAREFAS E  RESINTONIZACIÓN 

10:50-11:25      

11:25-11:40 TAREFAS E  RESINTONIZACIÓN 

11:40-12:15      

12:15-13:05 TITORÍA 

ALUMNADO 

TITORÍA 

FAMILIAS 

Reunión coordinación e planificación docente 

12:15-13:00 TEMPO DE LECER 

13:00-13:05 TAREFAS E  RESINTONIZACIÓN 

13:05-13:40      

13:40-13:55 TAREFAS E  RESINTONIZACIÓN 

13:55-14:30      

-  
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- -Luns  12:15-13:05:Titoría alumnado (previa  cita Abalar ou via mail ) 

- -Martes 12:15-13:05: Titoría familias (previa cita Abalar ou via mail) 

- -Mércores, xoves e venres 12:15-13:05: reunión informativa  co eqipo docente sobre control 
de asistencia e proceso de aprendizaxe   

 

 

4. MEDIDAS PARA O REINICO 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. As fases establecidas 
para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar tanto a súa 
duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo a aplicar 
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.  

  


