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O Plan de Continxencia do CEIP de Galán 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 

nunha aula ou etapa educativa. 

Este plan elaborouse seguindo as Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas 

organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19. 

 

 

1. 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 

diagnosticada de Covid-19. 

 
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: 

▪ 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. 
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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. No 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,  
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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. 

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 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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2. ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

 O mesmo día do peche a dirección do centro enviará unha comunicación a través de Abalar 

Móbil e publicará unha nova na páxina web do Centro. 

 O profesorado terá habilitado na aula virtual/E-dixgal os cursos. 

 O profesorado titor informará ás familias sobre o funcionamento da  aula virtual/E-dixgal e da 

importancia de descargar a aplicación Abalar Móbil, así como do control de asistencia e participación 

a través dos medios telemáticos, que realizará diariamente o profesorado mediante as ferramentas 

habituais, e das consecuencias do proceso de avaliación que o equipo docente ten establecido na 

programación didáctica. 

 O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado utilizando os 

servizos dixitais corporativos a través da aula virtual e de E-Dixgal de cada grupo e Cisco Webex/ 

para as videoconferencias. Empregaranse soamente medios corporativos da Consellería para 

cumplir a Lei de Protección de Datos vixente e garantir a unificación a nivel de centro.4 

 O horario lectivo do período non presencial do alumnado de 1º a 6º será un horario “espello” do 

horario presencial. ( Ver Anexo I), adicando os 30 primeiros minutos de cada sesión ao ensino 

virtual, dos cales 5 minutos son para conectarse e os 20 minutos restantes ao traballo 

individual do alumnado. 

 Os recursos dixitais abriranse 10 minutos antes do inicio do horario lectivo para que o  alumnado 

poida conectarse e estar presente no momento de comezar. 

 Respectaranse os tempos do recreo. 

 

a) En Educación Infantil, ADAPTACIÓN DOS HORARIOS NO ENSINO A DISTANCIA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 

No ensino a distancia en Educación Infantil, tentaremos manter o horario programado sabendo que o 

sentido das propostas perden calidade sen a presenza da mestra e os compañeiros. En todo caso imos 

ofrecer a continuidade das nosas propostas conscientes de que a súa viabilidade recae nas familias 

dada a idade do alumnado.  

Cada grupo manterá o seu horario establecido pero adaptando a duración das sesións, reducindo a 

duración das sesións (30 min) e respectando as horas de especialidades e apoios. 

 Dese xeito cada titora colgará na Aula Virtual as tarefas previstas para o seu grupo cada 

día,  apoiándose con Abalar para manter a comunicación oportuna coas familias e ir resolvendo as 

dúbidas e consultas das mesmas, así como recibindo as respostas das tarefas realizadas.  

Ademais cada titora fará unha conexión diaria para o encontro do grupo  a través de vídeo e unha hora  
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semanal para titorías coas familias en horario de tarde (Luns 17:00  A 18:00 h.). 

A mestra de Apoio e o profesorado especialista tamén subirán as súas actividades e propostas na Aula 

Virtual para ser accesibles ás familias.   

o No caso da non asistencia de alumnado debido á Covid, o profesorado poderá entregar os 

materiais didácticos do curso á familia de xeito presencial para a súa realización. 

b) Estes horarios serán aprobados provisionalmente pola dirección do Centro e comunicados ao 

profesorado e ao alumnado.  

c) O horario será remitido á Inspección para a súa autorización definitiva. 

d) O alumnado está obrigado a participar nas clases non presenciais con aproveitamento e sometido 

ás mesmas normas de convivencia. 

e) O profesorado poderá seguir o proceso educativo no seu centro educativo ou no seu domicilio, 

sempre de acordo coas indicacións sanitarias. 

f) O profesorado realizará o seguimento do alumnado, impartirá os contidos da materia de xeito 

virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación 

continua da mesma. 

g) Cando durante o peche o confinamento parte do profesorado afectado se atope de baixa será o 

equipo docente ( departamento, equipos de ciclo, etc) co apoio da persoa coordinadora TIC ou E-

dixgal quen dispoña provisionalmente de recursos formativos ao alumnado ata a incorporación de 

persoal  de substitución ou alta do/a docente. 

l) Atenderase especialmente o alumnado de nee, dotándoo dos medios e recursos organizativos e 

didácticos necesarios  con carácter individualizado, e que respondan ás súas  necesidades, con 

especial atención ás adaptacións curriculares e aos protocolos de atención á diversidade. 

m) O alumndo e profesorado conectarase á aula virtual/ E-dixgal e aos recursos dixitais 

corporativos para seguir as clases segundo o horario espello. 

ñ)   Incluése a titoría para as familias ( Luns de 17:00 a 18:00h) 

n) Entregarase a relación das actividades realizadas polo profesorado co alumnado ao final de cada 

semana en xefatura de estudos (  por correo electrónico ). 

o) Supervisión do control de asistencia do alumnado a través das canles habituais ( XADE). 

p) Supervisión de asistencia por parte do profesorado polas canles habituais (por correo 

electrónico ao centro). 

q) Deberán de cumprirse as normas de convivencia recollidas nas NOFC. 

r) O equipo COVID do centro terá identificado ao alumnado que ante unha situación de confinamento 

ou corentena no seu domicilio (ben casos aillados de alumnado, ben a totalidade do alumnado dun 

grupo, ou a totalidade do alumnado do centro), necesita un equipo e/ou a conexión a Internet, para  
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poder seguir dende o seu domicilio a actividade educativa (dado que non dispón del no seu fogar, 

e non ten posibilidade de obtelo).  

Envíarase ás familias unha enquisa para identificar a este alumnado. (Ver Anexo II). 

 

s) Un total de 17 kits (ordenador portátil acompañado dun router de conexión a Internet sen fíos) do 

programa “Educa en Dixital Galicia” enviados pola Consellería para ser prestados ao alumnado 

en situación de risco de fenda social tecnolóxica e así garantir a igualdade nas condicións de acceso 

a Internet do alumnado. 

A distribución dos dispositivos estará articulada mediante préstamo temporal ao   alumnado que, 

segundo o criterio do centro, estea en risco de exclusión dixital debido á falta de medios 

tecnolóxicos no seu fogar ou en caso de situacións excepcionais causadas pola   pandemia, co 

obxectivo de garantir a equidade no acceso aos procesos da educación dixital para o alumnado do 

centro durante o curso escolar. 

t) En función das súas necesidades específicas o centro poderá decidir se reparte o 100% do 

equipamento recibido, ou debe reservar unha porcentaxe para atender situacións sobrevindas. 

O centro repartirá o 90% dos portátiles, quedando o 10% para atender outras situacións. 

u) O centro manterá un rexistro actualizado de todos os portátiles e router sen fíos do proxecto e de 

todos os préstamos realizados no módulo “Educa en Dixital” da aplicación Protocolos Educativos:  

https://www.edu.xunta.es/protocoloseducativos/ , onde pode acceder  o equipo directivo do centro. 

v) O préstamo ás familias e a devolución do equipamento formalizarase coa firma dos acordos de  

cesión e devolución que se poden imprimir dende Protocolos Educativos. 

Estes documentos serán arquivados no centro e poderán ser requiridos pola Administración en   

calquera momento. O centro poderá solicitar ao alumnado a devolución de equipamento cando 

cambien as circunstancias que motivaron a necesidade do préstamo. 

x) O préstamo do equipamento non debera exceder o curso académico e será só para alumnado 

matriculado no centro. A baixa na matrícula no centro será motivo de devolución do equipamento.  

Todos os equipos deben de estar almacenados no centro antes do remate de xuño. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/protocoloseducativos/


Plan Continxencia CEIP  de   Galán Curso 2021/2022 

8 

 

 

 

 

Atención educativa virtual. 

Atención educativa virtual. Artigo 62 punto 4 da Resolución do 8 de setembro de 2021. 

a) Será destinatario desta atención educativa virtual o alumnado vulnerable e o alumnado que  

por  ter  familiares  conviventes  vulnerables  non  acuda  ao  centro  docente  como  consecuencia  

dunha emerxencia sanitaria e para o que as comisións provinciais de seguimento, creadas para tal  

efecto,  determinen  como  xustificada  a  súa  ausencia.  Neste  caso,  proporán  a  adopción  das  

medidas necesarias para a adecuación da resposta educativa correspondente.  

b) A atención educativa ao alumnado que non poida asistir ao centro realizaraa o profesorado  

de cada área, materia, ámbito ou módulo do centro docente no que estea matriculado e, no caso  

de  imposibilidade  apreciada  pola  dirección  do  centro,  polo  equipo  docente  ou  departamento  

didáctico correspondente.  

c)  No  caso  de  que  esta  atención  educativa  non  poida  realizarse  desde  o  centro  docente,  

a dirección  deberá  comunicarllo  ao  Servizo  Territorial  de  Inspección  Educativa,  que  analizará  

os horarios do persoal do centro e emitirá o correspondente informe á  Xefatura Territorial, no cal 

se proporá  a  atención  educativa  deste  alumnado  por  parte  do  persoal  do  centro  ou  polo  

equipo provincial de atención virtual ao alumnado, ao que se refire a alínea e) deste punto.  

d)  No  caso  de  proposta  de  atención  polo  equipo  provincial  de  atención  virtual,  a  Xefatura  

Territorial  emitirá  unha  resolución  que  concretará  a  máxima  asignación  horaria  en  función  

da etapa educativa da alumna ou do alumno e a duración desa atención. A resolución 

comunicarase ao equipo provincial de atención virtual e ao centro docente, que dará traslado desta 

resolución á nai, ao pai ou ás persoas titoras legais da alumna ou do alumno.  

e) O equipo provincial de atención virtual ao alumnado estará integrado por persoas  

profesionais  docentes  do  corpo  de  mestres  e  mestras,  e  do  corpo  de  profesorado  de  ensino  

secundario, para atender o alumnado da educación básica regulada no artigo 3.3 da Lei orgánica  

2/2006, do 3 de maio, de educación. 

 

O alumnado en situación de especial vulnerabilidade na modalidade de ensino virtual, por presentar 

necesidades educativas especiais, recibirá atención educativa virtual segundo a Resolución do 18 

de febreiro de 2021. 

Os centros educativos realizará sesións de práctica e formación coas familias e co alumnado 

vulnerable.  A formación do alumnado favorecerá o emprego de plataformas dixitais (E-dixgal, 

Aula virtual,...) na medida das súas posibilidades e coa perspectiva da máxima normalización. 
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PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA O ALUMNADO VULNERABLE NUN 

CONTEXTO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

1.- DESTINATARIOS 

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. 

2.- LIÑAS DE ACTUACIÓN 

En caso de peche do colexio o confinamento dun aula, o profesorado especialista en Pedagoxía 

Terapéutica, Audición e Linguaxe, Mestre/a do Programa ARCO, o Auxiliar Técnico Educativo e 

o/a Orientador/a realizarán as súas funcións da seguinte maneira: 

Profesorado de Apoio: 

Seguimento do alumnado de Educación Infantil e 1º, 2º de Educación Primaria. 

Se os pais/nais/titores poden acercase ao centro, entregarase o material de xeito físico. En caso 

contrario, o seguimento farase a través da Aula Virtual e aplicación AbalarMóbil. 

Seguimento do alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria. 

Empregarase a Aula Virtual e AbalarMóbil. 

Seguimento do alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria. 

Utilizarase E-Dixgal. 

Tanto na Aula Virtual, como en E-Dixgal, formaranse cursos individualizados para cada alumno, 

onde atoparanse actividades adaptadas ás necesidades e características de cada neno/a.  
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O horario de atención ao alumnado será o mesmo que no ensino presencial, pero adaptado aos 

horarios espello dos titores. Informarase da concreción deste horario a cada familia.  

As horas de titoría cos pais faranse no horario habitual, de 17:00 a 18:00 a través de Webex ou 

teléfono.  

Será moi importante a coordinación entre o profesorado titor e o profesorado especialista, para non 

saturar ao alumnado con tarefas e para centrar os seus esforzos no aprendizaxe de estándares 

imprescindibles. Para isto,  

- Adecuaranse as Programacións Didácticas ou as Adaptacións Curriculares. 

- Potenciarase o uso de tarefas ou proxectos interdisciplinares.  

- Celebraranse reunións periódicas de coordinación para establecer pautas para o desenvolvemento 

de tarefas ou proxectos, facer valoracións dos logros do alumnado e establecer indicadores de 

seguimento e favorecer redes naturais de apoio no contorno en liña mediante traballo cooperativo 

entre iguais.  

Xefatura do Departamento de Orientación 

Seguirá prestando os mesmos servizos a través do correo electrónico, teléfono ou 

videoconferencia.  

- Asesoramento ao profesorado e ás familias (medidas organizativas, metodolóxicas, recursos, 

avaliación...) 

- Colaboración na revisión de plans individualizados. 

- Seguimento do alumnado, xunto cos equipos educativos evitando o risco de abandono escolar. 

- Realización de entrevistas coas familias. 

- Elaboración de informes. 

Crearase un vínculo na páxina web do colexio onde publicaranse recomendacións e pautas de 

actuacións, xerais, para as familias.  

Auxiliar Técnico Educativo 

Participarán na atención do alumnado de maneira telemática e elaborando pautas de apoios para as 

familias, centradas na autonomía persoal e benestar durante o período de confinamento, illamento 

ou corentena. 
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3.- RECURSOS 

Dotarase ao alumnado do material necesario usando os recursos existentes no centro. Se fose 

necesario, pedirase a colaboración dos Servizos Sociais.  

 

3. MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL  

 

Finalizado o período 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 específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 
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ANEXO I 

ENQUISA SOBRE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO  
 

O programa “Educa en Dixital Galicia” da Consellería enviou kits equipamento ao centro, para ser 

prestados ao alumnado en situación de risco de fenda social tecnolóxica e así garantir a igualdade nas 

condicións de acceso a Internet do alumnado. 

De cara a este novo curso precisamos saber a dispoñibilidade que tedes nos vosos fogares  para que 

os vosos fillos e fillas poidan traballar con ordenador ou tablet por se se dera de novo a situación     

do curso pasado e así poder dar solución ante unha situación de confinamento ou corentena. 

 

Nome do pai/nai/persoa titora legal  

 

......................................................................................................................................... 

Nome do alumno/ alumna: 

..................................................................................................................Curso:............. 

 

 

 Teño ordenador que pode utilizar o meu fillo ou filla 

 Teño ordenador pero teletraballo e non o pode utilizar o meu fillo ou filla 

 Teño tablet 

 Non teño ordenador 

 Non teño tablet 

 Teño portátil E-dixgal ( en calidade de préstamo)  

 

Tamén precisamos saber se dispoñen de conexión a Internet. 

 

 Teño conexión 

 Non teño conexión. 

 

 

 

Galán-Oseiro,  ________outubro de 2021 

 

( Devolver no sobre ao profesorado titor) 
 

1. Moitas grazas pola vosa colaboración



Curso 2021/2022 
Plan Continxencia CEIP  de   Galán                             

 

 

 

 

ANEXO II: HORARIO   ESPELLO EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Curso:   Titor ou titora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Darase unha marxe de cinco minutos en cada sesión para a conexión, vinte e cinco minutos de ensino virtual e vinte minutos de traballo 

individual. A conexión farase polos medios telemáticos corporativos.  

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8.50-9.00 
CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN CONEXIÓN 

1ª 

9.00-9.50 
Ensino virtual 
Traballo do 

alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

2ª 

9.50-10.40 
Ensino virtual 
Traballo do 

alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

3ª 

10.40-11.25 
Ensino virtual 
Traballo do 

alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Recreo/ Hora de 

ler 

11.25-11.55 

Descanso 1º-2-3º  

Lectura 4º,5º,6º 

Descanso 1º-2º-3º 

Lectura 4º,5º,6º 

Descanso 1º-2º-3º 

Lectura 4º,5º,6º  

Descanso 1º-2º-3º 

Lectura 4º,5º,6º 

Descanso 1º-2º-3º 

Lectura 4º,5º,6º 

Hora de ler/ 

Recreo 

11.55-12.25 

Lectura 1º-2º-3º 

Descanso 4º,5º,6º 

 

Lectura 1º-2º-3º 

Descanso 4º,5º,6º 

 

Lectura 1º-2º-3º 

escanso 4º,5º,6º 

 

Lectura 1º-2º-3º 

Descanso 4º,5º,6º 

 

Lectura 1º-2º-3º 

Descanso 4º,5º,6º 

 

4ª 

12.25-13.10 
Ensino virtual 
Traballo do 

alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

5ª 

13.10-14.00 
Ensino virtual 
Traballo do 

alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

Ensino virtual 
Traballo do alumnado 

17.00-18.00   TITORÍAS 

FAMILIAS 
    


