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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 2021-22, o noso centro presenta o plan de 

continxencia. 

O plan de continxencia do Ceip Joaquín Rodríguez Otero 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 

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 resultado de PCR por sospeita clínica. 

2. Diante dun suposto no que unha persoa da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con Covid-19 no centro educativo as medidas de prevención e 

control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento técnico 

elaborado pola Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta:”Guía de 

actuación ante la aparición de casos de Covid-19 en centros educativos”, e das 

Instrucións publicadas o día 10 de setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude 

das mesmas: 

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

protección adecuado: 

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

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

unhe 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, chamar ao seu centro de saúde 

de Atención Primaria para solicitar consulta, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e 

seguiranse as súas instrucións. 

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) 
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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. 

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 PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 
 

1. As aulas virtuais utilizaranse por todo o alumnado do centro en caso de suspensión da 

actividade lectiva , ou polo alumnado que parcialmente estea en situación de corentena 

cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da aula.  

2. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo e seguindo o horario espello do 

ordinario coa necesaria adaptación da duración das sesións para facilitar o tempo de 

conexión de alumnado e profesorado o espazo virtual da aula. A conexión debe 
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realizarse nos tempos indicados , concedéndose unha marxe de 5 minutos 

,rexistrándose as ausencias ou retrasos na aplicación XADE por parte do profesorado.  

3. O ensino non presencial rexerase polas mesmas normas de convivencia do ensino 

presencial , sendo de aplicación específica a este tipo de ensino as seguintes 

especificacións: 

 Durante a conexión o alumnado seguirá as indicacións do profesorado en canto 

o uso do son e a imaxe. En principio o alumno debe ter activada a cámara 

durante a clase e o son desactivado agás que , por indicación do profesor , teña 

que intervir. O profesorado poderá modificar o uso da cámara  para mellorar a 

conectividade da sesión de clase virtual. 

 Os contidos, materiais e tarefas propostas polo profesorado o alumnado estarán 

dispoñibles na aula virtual de cada grupo. O alumnado debe realizar estas 

tarefas a través da aula virtual e seguindo as indicacións alí recollidas para a 

entrega de documentos, traballos ou outros contidos requiridos o longo do curso. 

 As programacións didácticas recollen as especificacións metodolóxicas , 

procedementais e criterios de avaliación  para o caso do ensino non presencial.  

4. 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. 

5. 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. 

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

previstas as seguintes medidas: 

 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. 

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

proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se 

estimen oportunas. 

 Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases. 
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HORARIO EN SITUACIÓN DE ENSINO NON PRESENCIAL 
 

As sesións presenciais de 50´ adáptanse o criterio de dedicar un 70% da carga lectiva o 

ensino a distancia , pasando a realizarse sesións de 30´. A clase realizarase a través da 

plataforma de telecomunicación da Consellería ( Webex) para garantir o tratamento seguro 

dos datos persoais. Dáse unha marxe entre sesións para facilitar o proceso de conexión . 

A asistencia a estas sesións é obrigada polo que o docente computará as ausencias. 

A través da Aula Virtual do grupo facilitarase o acceso os contidos e actividades a traballar 

polo alumnado. Pola plataforma Snappet continuarase a programar as tarefas a realizar 

nas áreas de linguas e matemáticas (preferentemente). 

 

3/4 EP LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

10:00-10:30 MATEMÁTICAS EF LINGUA 

CASTELÁ 

MATEMÁTICAS LINGUA 

CASTELÁ 

10:50-11:20 LINGUA GALEGA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS INGLÉS LINGUA 

GALEGA 

11:40-12:10 CIENCIAS SOCIAIS 

3 / REFORZO 4 

CIENCIAS 

NATURAIS 

MÚSICA CIENCIAS 

SOCIAIS 

EF 

12:10-12:40 
RECREO 

13:00-13:30 LINGUA CASTELÁ LINGUA 

GALEGA 

LINGUA GALEGA RELIXIÓN / 

VALORES 

CIENCIAS 

NATURAIS 

13:50-14:20 INGLÉS INGLÉS CIENCIAS 

SOCIAIS 

LINGUA 

CASTELÁ 

PLÁSTICA 

14:20-14:40 
HORA DE LER 

16:00-17:00 TITORÍA 
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5/6 EP LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

09:40-10:10 MATEMÁTICAS INGLÉS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS CIENCIAS 

SOCIAIS 

10:30-11:00 LC 5 / CS 6 MATEMÁTICAS INGLÉS LINGUA 

CASTELÁ 

PLÁSTICA 

11:20-11:50 CIENCIAS 

NATURAIS 

LINGUA GALEGA CIENCIAS 

SOCIAIS 

RELIXIÓN / 

VALORES 

LINGUA GALEGA 

5 / REFORZO 6 

12:10-12:40 
RECREO 

12:40-13:10 LINGUA 

GALEGA 

LINGUA 

CASTELÁ 

LINGUA 

CASTELÁ 

LINGUA GALEGA MATEMÁTICAS 

13:30-14:00 MÚSICA EF CIENCIAS 

NATURAIS 

EF INGLÉS 

14:20-14:40 
HORA DE LER 

16:00-17:00 TITORÍA 

 

 

 

O grupo de 1º/2º EP e os de educación infantil seguirían o recollido no Plan de 

Continxencia, uso da Aula Virtual para manter a actividade educativa e a plataforma abalar 

para a comunicación coas familias. A maiores empregaríase a plataforma de 

videoconferencia para manter a comunicación co alumnado ( titoría) e as familias. 
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Plan de atención virtual ao alumnado vulnerable 
 

Seguindo o recollido no punto 5 da 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 organizativa nos centros educativos como consecuencia da pandemia da 

COVID-19, o alumnado vulnerable, ou que conviva con familiares vulnerables, que non 

acode ao centro docente como consecuencia da emerxencia sanitaria pola COVID-19, e se 

determine como xustificada a súa ausencia, recibirá atención educativa virtual segundo se 

establece no apartado 4 do artigo62 da Orde do 8 de setembro de 2021. 

O alumnado en situación de especial vulnerabilidade na modalidade de ensino virtual 

recibirá atención educativa virtual segundo o establecido na Resolución do 18 de febreiro 

de 2021, da Secretaría 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, no  que o Departamento de orientación e a 

Dirección do centro establecen as seguintes liñas de actuación para continuar coas 

medidas de apoio o alumnado con necesidades xa establecidas e que se viñan a realizar 

no ensino presencial. 

Liñas xerais 
 

 A atención a alumnado con necesidades estará coordinada pola Departamento de 

Orientación, o profesorado titor e o profesorado especialista, de ser o caso. 

 Realizaranse reunións de coordinación semanais entre o Departamento de 

orientación e o equipo docente. No caso do alumnado con educación combinada , 

estas reunións de coordinación incluirán o  profesorado do centro no que completa o 

horario o alumnado. 

 Manterase a distribución horaria da mestra de PT/AL coas sesións de apoio xa 

establecidas . Estas sesións presenciais de 50´ adáptanse o criterio de dedicar un 

60% da carga lectiva o ensino a distancia , pasando a realizarse sesións de 30´. 

 A asistencia a estas sesións é obrigada polo que o docente computará as 

ausencias. 

  A través da Aula Virtual do grupo facilitarase o acceso os contidos e actividades a 

traballar especificamente por este alumnado.  
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 As sesións realizarase a través da plataforma de telecomunicación da Consellería ( 

Webex) para garantir o tratamento seguro dos datos persoais. Dáse unha marxe 

entre sesións para facilitar o proceso de conexión . 

 Se por cuestións técnicas ou instrumentais , o Departamento de orientación e o 

profesorado titor o considera necesario, pode substituírse o emprego da aula virtual 

e as sesións on-line , pola entrega de materiais de estudo e tarefas . Regularase 

coas familias e os servizos do concello a entrega e recollida semanal de estes 

materiais de apoio.  

 Manterase un horario específico de atención ás familias de este alumnado por parte 

do profesorado e o Departamento de orientación ( luns de 17:00 -18:00 h.)  

Horario da mestra PT/AL en situación de ensino non presencial 
 

PT/AL LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

10:00-10:30 Sesión 

individual PT 

Sesión 

individual PT 

Sesión individual 

AL 

Sesión 

individual PT 

Sesión 

individual PT 

10:50-11:20 Sesión 

individual PT 

Sesión 

individual PT 

Sesión individual 

PT 

Sesión 

individual PT 

Sesión 

individual PT 

11:40-12:10 Sesión 

individual AL 

Sesión 

individual AL 

Sesión individual 

PT 

Sesión 

individual PT 

Sesión 

individual AL 

12:10-12:40  

12:40-13:10 Sesión 

individual AL 

Sesión 

individual PT 

Sesión individual 

PT 

Sesión 

individual AL 

Sesión 

individual PT 

13:30-14:00 Sesión 

individual PT 

Sesión 

individual AL 

Sesión individual 

PT 

Sesión 

individual PT 

Sesión 

individual PT 

14:20-14:40 
 

Reunión 

coordinación 
Reunión 

coordinación 

 

O alumnado será informado persoalmente sobre o horario das súas sesións individuais. 



 

Plan de continxencia – CEIP Joaquin Rodríguez Otero 

 

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 incluídos en cada fase. O modelo a 

aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de 

Sanidade. 


