
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
C.E.I.P. "NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS"

Rúa Azorín, s/n – Teléfono  886 110 532 – 36860 PONTEAREAS
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenoraremedios

correo e-: ceip.nosasenora.remedios@edu.xunta.gal

PLAN CONTINXENCIA

CEIP NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS (PONTEAREAS)

Curso escolar 2021/22

VERSIÓN 1 - 08/09/2021

Plan de Continxencia CEIP Nosa Señora dos Remedios 21/22 1

http://centros.edu.xunta.es/ceipnosasenoradosremedios


CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
C.E.I.P. "NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS"

Rúa Azorín, s/n – Teléfono  886 110 532 – 36860 PONTEAREAS
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenoraremedios

correo e-: ceip.nosasenora.remedios@edu.xunta.gal

ÍNDICE

1- INTRODUCIÓN..................................................................................................................3

2- ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO.............................3

3- ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL:....5

3.1- Actuación formativas............................................................................................6

3.2- Actuacións preventivas........................................................................................6

3.3- Actuacións de intervención..................................................................................8

3.4- Horario espello tipo e outros aspectos de interese..............................................9

4- MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL....................11

5- PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA ALUMNADO VULNERABLE, NUN CONTEX-

TO DE ENSINO NON PRESENCIAL...................................................................................14

ANEXO I – Modelo de cesión de equipos informáticos.......................................................17

Plan de Continxencia CEIP Nosa Señora dos Remedios 21/22 2

http://centros.edu.xunta.es/ceipnosasenoradosremedios


CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
C.E.I.P. "NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS"

Rúa Azorín, s/n – Teléfono  886 110 532 – 36860 PONTEAREAS
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenoraremedios

correo e-: ceip.nosasenora.remedios@edu.xunta.gal

1- INTRODUCIÓN

Seguindo o protocolo de adaptación ao contexto do COVID-19 nos centros de ensino non

universitario  de  Galicia  para  o  curso  2021-22,  concretamente  no  apartado  referente  á

organización e documentos do centro, elaboramos o seguinte Plan de Continxencia do CEIP

Nosa Señora dos Remedios.

Este  plan  será  obxecto  de  revisión  e  adaptación  continua  atendendo  á  evolución  da

pandemia.

O obxectivo deste plan é 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/etapa educativa/centro.

2- ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO

2.1- Non asistirán ao centro aqueles estudantes, persoal docente e non docente 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.

Trátase  dun  compromiso  de  todos  os  membros  da  comunidade  educativa  do  centro  e

deberán  facer  a  autoenquisa  de  autoavaliación  clínica  do  covid.  No  caso  de  suposto

sospeitoso,  debe  comunicarse  ao  centro  e  seguir  os  pasos  que  se  reflicten no  plan  de

adaptación á situación COVID- 19 no curso 2021-22 do noso centro.
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2.2- 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, levarase a un espazo

separado de uso individual, situado na primeira planta do edificio de primaria, contigua á sala

das fotocopiadoras. Procederase como está establecido no plan de adaptación:

a) Tanto a persoa que o acompañe como o afectado, colocan a máscara e permanecen na

sala con ventás e portas abertas.

b) De ser un alumno/a contactaremos coa familia para que veñan ao centro, o máis rápido

que poidan, tomando as medidas preventivas establecidas no protocolo.

c) A familia debe poñerse en contacto co seu pediatra para que tome a decisión axeitada o

antes posible.

2.3- Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia 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 seguir as instrucións

do  centro  de  saúde  ata  que  a  súa  situación  médica  sexa  valorada  por  un  profesional

sanitario.

2.4- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita de covid-19 no centro educativo,

tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo

Covid, contactará  coa  Xefatura  Territorial  de  Sanidade  para  comunicarllo.  Será  a  propia

Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do centro e

os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC)

quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas

terán  a  consideración  de  contactos  estreitos  dun  caso  de  Covid-19  e  deberán  estar  en

corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade.

2.5- 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. Deberá manter informado ao centro/coordinador Covid en todo momento.
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2.6- Tras a aparición dun caso diagnosticado do Covid-19 seguiranse 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 abrocho.

2.7- 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.

2.8- 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) 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.

b)  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 abrocho ou,

de ser o caso, da totalidade do centro educativo.

2.9- 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.

2.10- 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.
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3- ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

En previsión de que poidamos chegar a unha situación de ensinanza a distancia, debemos

artellar mecanismos de traballo e coordinación durante o tempo que esteamos no colexio.

Deste xeito o alumnado coñecerá o funcionamento e a metodoloxía de traballo, desenvolverá

certo  grao  de  autonomía,  dependendo  do  nivel  educativo  e  realizará  os  traballos

correctamente no caso dun confinamento, total ou parcial.

3.1- Actuacións formativas

Para que a ensinanza a distancia sexa de calidade cómpre que o profesorado participe en

cursos de formación sobre aulas virtuais. Pois será o medio que se empregará, xunto coa

aplicación Abalar e outro recursos da Consellería, para levar a cabo o traballo diario.

A finais do pasado curso escolar, un grupo de mestres tiveron formación en aula virtual a

través do CFR de Vigo. Este mesmo grupo continuará avanzando na súa formación co nivel

de perfeccionamento. Ao mesmo tempo, os mestres e as mestras que non tiveron ningún tipo

de formación neste eido, comezarán un curso inicial sobre aulas virtuais, tamén a través do

CFR. Trátase de cursos moi interesantes, con ferramentas moi útiles como pode ser crear e

dotar de material a un curso, así como enviar e/ou corrixir tarefas, etc. Ademais de todo isto,

o Equipo de TIC do centro axudará a aqueles mestres/as que precisen axuda.

3.2- Actuacións preventivas

PROFESORADO:

Durante o mes de setembro todos os/as mestres/as titores/as,  a partir  de 3º de primaria

(seguindo o protocolo de adaptación ao contexto do COVID-19) crearán, na AULA VIRTUAL

DO CENTRO, un cartafol  co seu nivel educativo e dentro deste, cada mestre/a engadirá a

materia ou materias que imparte. A continuación procederase a matricular ao alumnado. A

través dos medios establecidos enviarase ás familias o nome de usuario e contrasinal do seu

fillo/a.  Do  mesmo  xeito  farase  o  mesmo  co  Departamento  de  Orientación,  é  dicir,  os

especialistas de AL e PT incluirán contidos  en dita sección,  ou ben crearán a súa propia

sección.
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Aínda que non obrigatorio, tentaremos que 1º e 2º de primaria tamén empregue a aula virtual

do  centro,  así  como Educación  Infantil;  conscientes  de  que  canto  máis  cativos,  máis

dependencia teñen dun adulto que os poida guiar no proceso. E non só eso, senón que a

metodoloxía de idades tan temperás faise bastante incompatible coa ensinanza telemática,

pero tentaremos que todo o centro traballe a través dunha única plataforma, no caso de ter

que suspender as clases.

FAMILIAS:

Somos conscientes, neste caso, da implicación que deben ter as familias, especialmente nos

niveis baixos. Por iso os/as titores/as de cada nivel educativo, á principio de curso, daranlle

unhas  orientacións  xerais  sobre  o  seu  funcionamento,  a  través  do  medio  que  estimen

oportuno.

ALUMNADO:

Durante a actividade lectiva presencial o profesorado vai a ir familiarizando ao alumnado co

manexo  das  aulas  virtuais.  Trataranse  aspectos  moi  importantes,  tal  como:  o  acceso  á

plataforma, ver as súas materias, visualizar o traballo, significado de cada un dos materiais

colgados, como se referencia unha tarefa, como sabe que está  corrixida, mensaxes, etc.

Para iso, empregarase a aula de informática nas horas de apoio para que vaia a metade da

clase, tomando as medidas de prevención e hixiene establecidas no protocolo de actuación.

Deste  xeito,  entre  o  explicado na aula  e  o  explicado na aula  de  informática,  en  poucas

semanas lograremos que todo o alumnado domine o acceso e navegación pola mesma.

O equipo Covid  trasladará aos  titores/as  unha  folla  de  rexistro  para  cotexar  que  ten

dificultades, coa finalidade de:

a) Centrar máis a atención naquel alumnado que presenta máis dificultades, no caso dun

posible confinamento.

Plan de Continxencia CEIP Nosa Señora dos Remedios 21/22 7

http://centros.edu.xunta.es/ceipnosasenoradosremedios


CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
C.E.I.P. "NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS"

Rúa Azorín, s/n – Teléfono  886 110 532 – 36860 PONTEAREAS
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenoraremedios

correo e-: ceip.nosasenora.remedios@edu.xunta.gal

b) Identificar ao alumnado que teña dificultades de conexión ou falla de equipamento para

que a consellería /centro/concello adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais

dificultades da educación realizada por medios telemáticos (a través da axenda escolar). 

CESIÓN DE EQUIPAMENTO: Como primeiro recurso, se o centro conta con equipos para

poder  prestar,  os  facilitará  ao  alumnado  desconectado.  Se  o  centro  non  ten  equipos

dispoñibles, entón procederase a solicitar a AMTEGA o préstamo de equipos para aqueles

alumnos/as  que  os  necesiten.  Deberán  asinar  un  un  compromiso  de  cesión

responsabilizándose do dito material (onde se lles explican as características, obrigas, prazos

deste empréstito...), segundo o modelo que se atopa dispoñible como Anexo I

3.3- Actuacións de intervención

PROFESORADO:

O ensino non presencial será impartido polo profesorado de cada materia a través da aula

virtual de cada grupo, con contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado ou ben os

que poña a disposición a Consellería. Ademais, como recursos alternativos, pode empregar

calquera outro medio que estime preciso, incluso referencias ao blog de aula, pero NUNCA

poderá  estar  incluído na  aula  virtual.  Igualmente  o/a  mestre/a  poderá  poñer  tarefas  ao

alumnado para reforzar contido da materia ou a avaliación continua da mesma.

Todo  o  profesorado  realizará  as  tarefas  profesionais  (preparación  de  tarefas,  corrixir

actividades, feed-back, atención individualizada, titorías etc), seguindo exactamente igual o

seu  HORARIO  HABITUAL  e  participando  nas  videoconferencias  dos  diferentes  equipos

didácticos, de traballo e claustro para tomar as decisións que se consideren oportunas. A tal

fin  elaboráronse  uns HORARIOS ESPELLO que se  poden  consultar  no  punto  3.4  deste

protocolo.

A MODO DE RESUMO, durante o período de suspensión da actividade presencial o centro

educativo ten previstas as seguintes medidas:

a) Na WEB DO CENTRO estarán colgadas todas as NOVAS que vaian xurdindo no día a día.

É moi importante tratar este tema coas familias, nas reunións do inicio de curso escolar.
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b)  Uso  VOLUNTARIO  da  aula  virtual  nos  cursos  de  EDUCACIÓN  INFANTIL  e

RECOMENDABLE  nas  de  1º  e  2º  de  EDUCACIÓN  PRIMARIA.  Neste  caso  estará

complementada con videochamadas a través da aplicación que ofreza a Consellería (Cisco

Webex ou Falemos).

c) Uso OBRIGATORIO da aula virtual dende 3º a 6º de EDUCACIÓN PRIMARIA. Neste caso,

se fora necesario, tamén se complementaría con videochamadas a través da aplicación que

ofreza a Consellería (Cisco Webex ou Falemos).

d) 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.

FAMILIAS:

Durante o tempo de confinamento, total  ou parcial,  as familias seguirán as pautas dadas

polos mestres e mestras nas actuación preventivas e estarán pendentes da páxina web do

centro para estar informados das novas que poidan ir xurdindo.

Ademais  RESPECTARÁN  en  todo  momento,  o  HORARIO  DOS  PROFESIONAIS  da

educación.

ALUMNADO:

Ao longo dun posible confinamento total  ou parcial,  todo o alumnado estará conectado a

través  da  aula  virtual,  seguindo  as  pautas  dadas  polos  mestres  e  mestras  durante  as

actuacións preventivas e levarase a cabo as diferentes actuacións previstas, tendo en conta

as diferentes casuísticas de cada alumno/a.

3.4- Horario espello tipo e outros aspectos de interese

Incorporamos un horario espello tipo, que sería válido para calquera aula que na que se

determine un peche parcial ou total; así como no caso do peche dun nivel ou do cole enteiro:
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- Este horario, para a docencia a distancia, é de obrigado cumprimento para o alumnado e

profesorado, e referencia para as familias; e non obriga a alumnado nin profesorado a unha

conexión continua, para conseguir que o proceso de ensino-aprendizaxe sexa o máis efectivo

posible (de aí as pausas establecidas).

-  O  centro  realizará  de  xeito  inmediato  e  periodicamente  simulacións,  que  permitan  ter

establecidos os protocolos de actuación no caso de peche.

- Cada titor/a comunicará ás familias afectadas este protocolo, con independencia da súa

publicación na web do centro, para que podan contribuír ao proceso educativo.

- O profesorado poderá poñer tarefas ao alumnado; as  tarefas asemellaranse o máis posible

ao sistema presencial, respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso.
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- O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes do ensino non presencial, e polo tanto,

está  obrigado  a  participar  nas  clases  non  presenciais  con  aproveitamento  das  mesmas,

independentemente da situación de peche ou confinamento.

- O mesmo día do peche:

a) a dirección do centro enviará unha comunicación a través de abalarMóbil e publicará unha

nova na web do centro.

b) o profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as actividades iniciais e

trasladará orientación ás familias

- Durante o peche ou confinamento o profesorado continuará coa súa labor docente.

- Garantirase en todo momento a atención a diversidade do alumnado.

-  Cando  foran  repartidos  todos  os  equipamentos  necesarios  e  dispoñibles  ás  familias,

organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia das familias, no que se

fará un repaso polo funcionamento da aula virtual e se resolverán dúbidas das familias.

-  O/a  titor/a  informará  aos  pais  nais  ou  titores  legais  do  alumnado  das  normas  que  se

establezan polo centro para esta modalidade de ensino-aprendizaxe, así como do control de

asistencia  e  participación  a  través  dos  medios  telemáticos,  que  realizará  diariamente  o

profesor  mediante  as  ferramentas  habituais,  e  das  súas  consecuencias  no  proceso  de

avaliación que o equipo docente ten establecido na súa programación didáctica.

4- 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. 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
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de Educación e Sanidade o CEIP Nosa Señora dos Remedios ten previsto as seguintes fases

de reincorporación.

O modelo proposto establece catro fases:

Fase 1 (Adecuación dos espazos)

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha semana.

Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do centro quen

estableza  as  actuacións  a  desenvolver,  en  colaboración  coas  autoridades  sanitarias  e

educativas.

Obxectivos:

- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.

- Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de forma que se

consiga unha distancia de máis de 1 metro entre eles.

- Redefinición dos circuítos de circulación interna.

- Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada.

- Reorganización das quendas para o horario da comida.

Fase 2 (Formación de pequenos grupos)

Duración: 1 semana

A  porcentaxe  do  alumnado  na  aula  de  forma  simultánea  será  do  30%.Esta  fase  é

fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distanciamento.

Obxectivos:

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utilización de

máscara e de hixiene de mans.

- Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fase.

- Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro.

- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo.

- Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-2.

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)

Duración: 1 semana

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 60%.

Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento

físico cun grupo máis numeroso.

Obxectivos:

- Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma progresiva.
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- Continuación das medidas aprendidas na fase 2 cun número maior de alumnos.

Fase 4 (Fase de reactivación)

Duración: 1 semana

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 100% se fose posible manter

dentro da aula 1 metro de distancia física. Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as

medidas necesarias no período de pandemia.
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5- PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN QUE GARANTA O ENSINO E APRENDIZAXE DO
ALUMNADO VULNERABLE, NUN CONTEXTO DE ENSINO NON PRESENCIAL

1. Destinatarios:

Alumnado en situación de especial vulnerabilidade na modalidade de ensino virtual por 

presentar NEE, 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. Temporalización:

O desenvolvemento do Plan realizarase de xeito individualizado, atendendo ás necesidades 

do alumnado vulnerable, cunha temporalización mínima de 14 días.

3. Actuacións dende a Xefatura do Departamento de Orientación

-Realizarase unha labor de comprobación, análise e seguimento do alumnado en situación de

risco e dificultades, xunto cós titores e o equipo docente. 

-Asesoramento sobre medidas organizativas e metodolóxicas. Seguimento e adecuación dos 

contidos para o alumnado atendido polos especialistas en PT e AL (alumnado con reforzo 

educativo e adaptacións curriculares). 

- Coordinación cós equipos docentes para realizar seguimento do alumnado atendido de 

forma virtual, tendo en conta os protocolos educativos de atención á diversidade.

- Adaptarase o horario dos especialistas en PT e AL: se realizaban apoio dentro da aula, 

asegurarase o apoio durante as sesións virtual sempre que sexa posible.

-Haberá coordinación cós servizos de apoio externos con convenio. Establecerase unha 

comunicación cós gabinetes que atenden alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo que asisten ao centro. 

Plan de Continxencia CEIP Nosa Señora dos Remedios 21/22 14

http://centros.edu.xunta.es/ceipnosasenoradosremedios


CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
C.E.I.P. "NOSA SEÑORA DOS REMEDIOS"

Rúa Azorín, s/n – Teléfono  886 110 532 – 36860 PONTEAREAS
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnosasenoraremedios

correo e-: ceip.nosasenora.remedios@edu.xunta.gal

-Seguimento do alumnado con necesidades, de forma conxunta có profesorado que o atende

e coas familias. 

-Asesoramento ao equipo directivo e docente no relativo ao benestar emocional da 

comunidade educativa, facilitando as ferramentas e mecanismos necesarios. Apoio 

emocional ás familias do alumnado con NEAE.

4. Plan individualizado para o alumnado que recibe atención dos especialistas en 

Pedagoxía Terapéutica

4.1. Profesionais que interveñen: unha PT a xornada completa e un PT en media xornada 

que está combinado con outro centro público da contorna.

A PT intervén con dous casos en modalidade de educación combinada, seis casos de 

adaptación curricular individualizada, realiza a poios no primeiro ciclo de primaria e tamén 

oferta reforzo escolar a dous casos do terceiro ciclo, intervén nun caso dunha alumna con 

TEA de sexto de educación infantil e participa no programa de inmersión de dúas alumnas de

orixe marroquí que iniciaron escolarización a mediados do primeiro trimestre do actual curso 

escolar unha delas cursa segundo de primaria e outra sexto de educación infantil.

O PT realiza apoios en pequeno grupo, tendo en conta que o alumnado acuda dentro do 

grupo burbulla, ao alumnado do segundo e terceiro ciclo de educación primaria. Tres dos 

alumnos/as teñen adaptación curricular.

4.2. Actuacións:

En primeiro lugar identificaranse os recursos necesarios para garantir o ensino virtual que 

puideran ser necesarios desprazar ao fogar. Dende o DO recopilarase esta información dos 

casos de alumnado máis vulnerable e comunicaráselle á dirección do centro para que 

xestione o procedemento para levalo a cabo.

En segundo lugar planificarase un horario de atención ao alumnado en espello adaptando a 

atención virtual ao horario presencial. Neste período de adaptación quincenal intercalaranse 

xornadas virtuais, dende o colexio, con xornadas presenciais cotiás co fin de ensinar ao 

alumnado e as familias o xeito de comunicarse de forma telemática nos casos en que fora 

necesario. As conexións faranse de xeito secuenciado establecendo os períodos de 

descanso necesario, para que a atención ao alumnado se siga mantendo no tempo. A 
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colaboración da familia é fundamental en todo este proceso polo que realizarase unha 

comunicación estreita e clara co fin de establecer unhas canles adecuadas.

As adaptacións curriculares serán adaptadas, en caso de ser necesario, para facilitar a 

consecución das competencias clave en todas as materias. O PT realizará unha intervención 

de forma coordinada en todo momento cos titores do alumnado obxecto de intervención.

No caso do alumnado escolarizado en modalidade de escolarización combinada, o plan 

individualizado coordinarase dende o centro e levarase a cabo por parte dos dous centros.

4.3. Recursos/medios a empregar:

Coas familias e o alumnado os medios a empregar son a vídeo conferencia e a web do 

colexio onde se colgarán actividades a través do aula virtual en acceso individualizado para o

alumnado que precise unha atención máis específica.

Cos outros colexios e profesionais externos ao centro que atendan ao noso alumnado o 

contacto dende o departamento de orientación realizarase por vía telefónica e por mail.

5. Desenvolvemento da Aula Virtual garantido a atención aos alumnos de Audición e

Linguaxe

Tal e como se establece no Plan de Apoio elaborado para o curso 2020/21, este será flexible,

revisable e de carácter aberto suxeito aos posibles cambios que poidamos atopar ao longo

do curso,  por  mor desta situación que estamos obrigados a vivir  vémonos na obriga de

adaptar este plan a mesma, sendo os seguintes puntos obxecto deste cambio/ampliación.

- Tentaremos na medida do posible alcanzar os obxectivos formulados con carácter xeral

para  o  alumnado  que  acode  a  AL,  así  como os  obxectivos  individuais  de  cada  un  dos

alumnos/as.

-  Teremos en conta os recursos tecnolóxicos cos que conte o noso alumnado,  polo que

pediremos información aos titores para mandarlles tarefas da mellor forma posible.

-  Coordinación  tanto  con  profesorado  titor  como  os  outros  especialistas  para  acordar  o

horario  de  atención  aos  meus  alumnos,  tendo  como  referencia  en  principio  os  horarios

espello.

- O apoio directo ao alumnado de AL, será de xeito telemático cando sexa posible, vía Aula

Virtual, correo electrónico, videochamadas ou telefonicamente, adaptándonos á situación de

cada un/unha.
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ANEXO I – Modelo de cesión de equipamentos informáticos
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