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1. INTRODUCIÓN 

 

O Plan de Continxencia do CEIP Plurinlingüe A Laxe 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. 

 

 

2. 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, ou en período de corentena domiciliaria por ter 

contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

 

2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a 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, 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. 

 

3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, o Centro 

de Saúde de Fontenla Maristany, 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 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 no centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 
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coordinadora do equipo formado na COVID- 19, é dicir, a directora (na súa ausencia un 

membro do equipo COVID-19), incluirá na aplicación informática a información prevista 

do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos compañeiros/as afectados/as 

e dos 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 no centro teña que estar illada 

unha parte do 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, 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: 

 

- A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado a 

ese grupo.  

- Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días 

poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o 

gromo ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 
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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 relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de 

determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao 

nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de 

cualificación de persoal sensible. 

 

 

3. ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE 

LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

1. 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 o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

 

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 medio 

telemático. 

 

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: 
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a) Empregar as aulas virtuais en Educación Primaria para continuar coa actividade 

lectiva. 

 

b) A titora de Educación Infantil decidirá a plataforma a empregar no caso dunha 

educación a distancia: aula virtual, blog de infantil, correo electrónico, grupos de 

whatsapp… 

 

c) Entregar libros, ordenadores e materiais ás familias, se fora necesario, a través do 

Concello de Ferrol e Protección Civil. 

 

d) Empregar Abalarmóbil, aula virtual, páxina web, correo electrónico, Facebook e a vía 

electrónica para a comunicación coas familias. 

 

e) Videotitoriais do uso da aula virtual para as familias. 

 

f) Adecuación dos contidos e deseño das actividades para unha aprendizaxe a distancia 

positiva e o máis autónoma posible. 

 

g) En canto á atención á diversidade empregaranse as mesmas aplicacións adaptando 

os contidos a través das docentes de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

Potenciaranse os contactos periódicos co alumnado, a través de videoconferencias, 

teléfono…, de cara a acadar, no posible, a vinculación cos seus docentes. 

 

 

4.  MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA 

PRESENCIAL 

 

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

unha planificación do retorno a actividade presencial.  
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ANEXO I 
 

 

HORARIO EN CASO DE CONFINAMENTO 



PLAN DE ENSINO VIRTUAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

DO CEIP PLURILINGÜE A LAXE ANTE A COVID -19 

 

Neste centro a etapa de Educación Infantil concéntrase nunha soa aula na que hai 

alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Infantil. 

No ensino presencial o horario que se leva a cabo é o que se amosa a continuación: 

 

 

O plan de ensino virtual ante a Covid-19 manterá este horario no que se refire a 

distribución das especialidades (Lingua estranxeira: inglés, Educación Musical, 

Psicomotricidade, Programa de Estimulación da Linguaxe Oral: PELO e Relixión/Valores). 

Con respecto ás diversas actividades que se levan a cabo relacionadas coas tres áreas 

presentes no currículo de Educación Infantil (Decreto 330/2009 do 4 de xuño): área de 

Coñecemento de si mesmo e Autonomía Persoal, área de Coñecemento do contorno, e 

área de Linguaxes: comunicación e representación; será a titora a que distribúa as tarefas 

tendo en conta as características do grupo-clase e respectando o diferentes niveis 

presentas na aula. 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
RECREO 

 
LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 
GLOBALIZADA 

 
PSICO- 

MOTRICIDADE 

 
PELO 

 
RELIXIÓN/ 
VALORES 

 
INGLÉS 

 
MÚSICA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 

 
GLOBALIZADA 



As actividades a levar a cabo durante o período non presencial serán publicadas cada 

día na aula virtual do centro con vídeos explicativos das mesmas e dos contidos 

necesarios para poder levalas a cabo. 

Dada a idade do alumnado, o seu corto período de atención prolongada ante unha 

pantalla e a situación persoal das familias, non existirá unha conectividade en liña para a 

realización destas tarefas, proporcionando así a posibilidade dun horario flexible para 

poder levalas a cabo. 

No caso de que existise a posibilidade de que algún alumno/a estea predisposto a unha 

conexión a través dunha plataforma, está levarase a cabo sen problema. 

Cando as tarefas estean realizadas, as familias enviarán unha foto á titora a través do 

correo electrónico ou do grupo de whatsapp. 

A titora estará dispoñible en todo momento no horario do centro, de 9:40 a 14:40 para 

axudar e orientar ao alumnado e ás súas familias en todo o que precisen. 

Para poder realizar as tarefas non será preciso imprimir ningún documento ou ficha, 

posto que os materiais a empregar serán os presentes na vida diaria dun fogar e, ante a 

situación de peche da aula ou do centro, cada neno/a levará unha caixa co seu material 

individual que xa ten na aula. 

Por outra banda, para fomentar un contacto continuo e estreito co alumnado e as 

familias, prográmase unha hora de titoría para resolver posibles dudas e poder coñecer 

como se está desenvolvendo o proceso de aprendizaxe dos nenos e nenas, a cal non terá 

un horario concreto  e se levará a cabo durante toda a semana, posto que nunha hora non 

é posible atender a tódalas familias. 

Ademais, no blogue de Audición e Linguaxe (Aula laranxa) e no blogue de Pedagoxía 

Terapéutica (A miña aula de PT) que está na páxina web do centro, as familias poderán 

atopar recursos e actividades para poder realizalas de forma voluntaria, atendendo desta 

forma a atención á diversidade. 

 



En caso de confinamento domiciliario, total ou da aula, os nenos e nenas de 1º 
continuaremos coa actividade lectiva por Webex, seguindo o seguinte horario. 
 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

10-10:30  
Matemáticas 

Lengua Ciencias Matemáticas 1º Inglés 
2º Lengua 

 
10:30-
11:00 

Lingua Matemáticas Lingua Ciencias 1º Lengua 
2º Inglés 

 
11-12 

Traballo 
individual do 
alumnado 

Traballo 
individual do 
alumnado 

Traballo 
individual 
do 
alumnado 

Traballo 
individual do 
alumnado 

Traballo 
individual 
do 
alumnado 

12-12:30 Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual 
co 
alumnado e 
con familias 
 

12:30-
13:00 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual 
co 
alumnado e 
con familias 
 

13:00- 
13:30 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual co 
alumnado e 
con familias 
 

Titoría 
individual 
co 
alumnado e 
con familias 
 

 
A convocatoria de Webex será feita por Abalar e por aula virtual, poñendo á 
disposición das familias o enlace da reunión de cada día. 
O traballo individual será colgado na aula virtual, para que se poida mandar de volta e 
ser correxido. Así mesmo, tamén levaremos os cadernos de aula para traballar e 
avanzar en contidos. 
As especialidades de música, plástica e educación física, poñerán una tarefa por 
semana na aula virtual que o alumnado deberá de facer de xeito individual. No caso de 
que algún alumno/a ou familia teña alguna dúbida poderá comentala á titora no 
tempo de titoría individual que teñen e se lle poñerá en contacto coa especialista. 
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EN CASO DE CONFINAMENTO
HORARIO DE GRUPO DE ALUMNADO:

No centro as aulas son mixtas polo que haberá dous horarios un para aula mixta de 3º e 4º e

outro horario para a aula mixta 5º e 6º.

HORARIO DE AULA MIXTA DE 3º E 4º:

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

09:40-10:10 MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

LCL
(conectados  coa
titora)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

10:10-10:30 Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LCL
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

10:30-11:00 CCNN
(conectados  coa
titora)

ReCa/ Val.So.Civ
(conectados  coa
titora  e  especialista
de relixión)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

CCNN
(conectados  coa
titora)

LGeL
(conectados  coa
titora)

11:00-11:20 Realizando  tarefas
de  CCNN
desconectados.

Realizando  tarefas
de ReCa/ Val.So.Civ
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  CCNN
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LGeL
desconectados.

11:20-11:50 ED. FÍSICA
(conectados  coa
especialista)

LCL
(conectados  coa
titora)

LCL
(conectados  coa
titora)

LGeL
(conectados  coa
titora)

LGeL
(conectados  coa
titora)

11:50-12:10 Realizando  tarefas
de  ED.  FÍSICA
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LCL
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LCL
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LGeL
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LGeL
desconectados.

12:10-12:35 * * * * *

12:35-13:00 Tempo de lecer Tempo de lecer Tempo de lecer Tempo de lecer Tempo de lecer

13:00-13:30 CCSS
(conectados  coa
titora)

CCSS
(conectados  coa
titora)

Ed. FÍSICA
(conectados  coa
especialista)

MÚSICA
(conectados  coa
especialista)

INGLÉS
(conectados  coa
especialista)

13:30-13:50 Realizando  tarefas
de  CCSS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  CCSS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  Ed.  Física
desconectados.

Realizando  tarefas
de  MÚSICA
desconectados.

Realizando  tarefas
de  INGLÉS
desconectados.

13:50-14:20 INGLÉS
(conectados  coa
espeialista)

CCSS
(conectados  coa
titora)

INGLÉS
(conectados  coa
especialista)

PLÁSTICA
(conectados  coa
especialista)

LCL
(conectados  coa
titora)

14:20-14:40 Realizando  tarefas
de  INGLÉS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  CCSS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  INGLÉS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  PLÁSTICA
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LCL
desconectados.

* A titora estará conectada por si algún alumno/a necesita unha titoría individualizada.  O alumnado

que non necesite titoría terá lectura libre.

As familias terán hora de titoría os martes de 17:30 a 18:30, tanto vía telefónica como vía telemática

a través de WEBEX.



 HORARIO DE AULA MIXTA DE 5º E 6º:

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

09:40-10:10 LCL
(conectados  coa
titora)

LGeL
(conectados  coa
titora)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

LCL
(conectados  coa
titora)

LGeL
(conectados  coa
titora)

10:10-10:30 Realizando  tarefas
de  LCL
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LGeL
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LCL
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LGeL
desconectados.

10:30-11:00 LCL
(conectados  coa
titora)

LGeL
(conectados  coa
titora)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

LCL
(conectados  coa
titora)

PLÁSTICA
(conectados  coa
especialista)

11:00-11:20 Realizando  tarefas
de  LCL
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LGeL
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  LCL
desconectados.

Realizando  tarefas
de  PLÁSTICA
desconectados.

11:20-11:50 INGLÉS
(conectados  coa
espeialista)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

INGLÉS
(conectados  coa
espeialista)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

MATEMÁTICAS
(conectados  coa
titora)

11:50-12:10 Realizando  tarefas
de  INGLÉS
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  INGLÉS
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

Realizando  tarefas
de
MATEMÁTICAS
desconectados.

12:10-12:35 * * * * *

12:35-13:00 Tempo de lecer Tempo de lecer Tempo de lecer Tempo de lecer Tempo de lecer

13:00-13:30 CCSS
(conectados  coa
titora)

INGLÉS
(conectados  coa
espeialista)

MÚSICA
(conectados  coa
especialista)

CCNN
(conectados  coa
titora)

ReCa/ Val.So.Civ
(conectados  coa
titora  e  especialista
de relixión)

13:30-13:50 Realizando  tarefas
de  CCSS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  INGLÉS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  MÚSICA
desconectados.

Realizando  tarefas
de  CCNN
desconectados.

Realizando  tarefas
de ReCa/ Val.So.Civ
desconectados.

13:50-14:20 CCNN
(conectados  coa
titora)

ED. FÍSICA
(conectados  coa
especialista)

CCSS
(conectados  coa
titora)

ED. FÍSICA
(conectados  coa
especialista)

CCSS
(conectados  coa
titora)

14:20-14:40 Realizando  tarefas
de  CCNN
desconectados.

Realizando  tarefas
de  ED.  FÍSICA
desconectados.

Realizando  tarefas
de  CCSS
desconectados.

Realizando  tarefas
de  ED.  FÍSICA
desconectados.

Realizando  tarefas
de  CCSS
desconectados.

* A titora estará conectada por si algún alumno/a necesita unha titoría individualizada. O alumnado

que non necesite titoría terá lectura libre.

As familias terán hora de titoría os martes de 17:30 a 18:30, tanto vía telefónica como vía telemática

a través de WEBEX.

A Directora do CEIP PLURILINGÜE A LAXE

Patricia Mª Cons Formoso
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