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INTRODUCIÓN 
Tal e como sinala o Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos 

centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, no 

seu punto 10.5, o centro elaborará un “Plan de Continxencia” no que se 

establecerán as medidas, en caso de suspensión da actividade lectiva, para 

facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de reactivación da 

actividade presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade 

sanitaria. 

 

Por conseguinte, o Plan de Continxencia do CEIP Piñeiros do Concello de 

Narón ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da 

actividade académica presencial no caso de que se interrompa a  actividade 

lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da 

actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro. 

 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA 

APARICIÓNDUN ABROCHO 
1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros 

profesionais que teñan síntomas compatibles coa 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 da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles coa COVID-19 no centro educativo, 

seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espazo separado 

de uso individual (baño do andar baixo das mestras), 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 ao 

alumnado. 
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3. No caso de que o alumno 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, ademais dunha pantalla 

facial e unha bata desbotable.  

 

4. Débese chamar ao centro de saúde do Concello de Narón, 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. 

 

5. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no 

centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou outro  persoal do 

centro, a persoa coordinadora do equipo formada na COVID-19 contactará 

coa Central de Seguimento de Contactos para comunicarllo.  

 

6. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar 

unha consulta co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de 

solicitude dun test de diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, 

acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

 

7. 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 abrocho. 

 

8. 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. 
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9. 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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. 

 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO 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 ou 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. 

 

2. O equipo COVID do centro identificará o 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 medios telemáticos. 

 

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. 
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4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o CEIP 

Piñeiros ten previstas as seguintes medidas: 

 

1. Ensino non presencial. 

Dada a situación na que nos podemos atopar, debemos establecer as 

medidas preventivas en canto ao funcionamento e coñecemento da aula 

virtual (profesorado, alumnado e familias), mentres estemos no colexio, 

para que, despois, sexa unha continuidade do traballo xa feito. Tomaremos, 

pois, as seguintes medidas:  

 

Profesorado  

En previsión de que podamos chegar a unha situación de ensinanza a 

distancia, debemos artellar mecanismos de traballo e coordinación durante 

o tempo que esteamos no colexio para que funcionen se temos que estar 

confinados.  

 Formación do profesorado na aula virtual do CEIP Piñeiros, por 

medio do curso creado en moodle no que se atopan vídeos 

explicativos para crear e dotar de material a un curso, así como 

enviar e/ou corrixir tarefas.  

 

 Corresponderalle á coordinadora Edixgal deste centro, asistida polos 

demais membros do equipo COVID e, de ser posible, polo asesor 

Abalar, colaborar na posta en funcionamento da aula virtual e no seu 

correcto mantemento.  

 

 Durante o mes de setembro, e antes da asistencia do alumnado ás 

aulas, crearanse os cursos dentro das aulas virtuais, así como os 

usuarios para o alumnado e o profesorado.  

 

 O profesorado deberá ter creados os cursos do seu nivel antes de 

comezar as clases, debendo proceder, tamén, a matricular o 

alumnado. Enviaráselles ás familias o nome de usuario e contrasinal 

do seu fillo/a. 
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 Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o 

seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da 

metodoloxía que seguirá no hipotético caso de ter que realizar o 

ensino a distancia. 

 

 Realizaranse as reunións oportunas para poñer en marcha a aula 

virtual antes de que comecen as clases. 

 

 Segundo o punto 29.7 do Protocolo de adaptación ao contexto da 

Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 

curso 2021-2022, a aula virtual, os cursos e os usuarios (profesorado 

e alumnado) terán que estar plenamente operativos e funcionando ao 

finalizar o mes de setembro. 

 

 Segundo o devantito Protocolo, crearase, tamén, un usuario na aula 

virtual para o inespector do centro con permiso de acceso a todos os 

cursos virtuais e facilitaráselle o seu usuario e clave. 

 

 No protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 determínase, 

no punto 29.2, que as aulas virtuais estableceranse, polo menos a 

partir de 3º curso de Educación Primaria. 

 

 Sería aconsellable para o centro e para o alumnado que os cursos de 

1º e 2º de Educación Primaria, así como os de Educación Infantil, 

tamén empreguen as aulas virtuais, no caso de ter que suspender as 

clases. Somos conscientes, neste caso, da implicación que deben ter 

as familias e, por iso, nas reunións de principio de curso, se lles dará 

unhas orientacións xerais sobre o seu funcionamento, indicaráselles a 

páxina web onde hai vídeos explicativos e/ou manuais sobre o seu 

funcionamento e resolveranse as dúbidas que vaian xurdindo. Este 

tipo de axuda e extensible a todas as familias e a levarían a cabo os 

titores/as de nivel. 

 

 No caso dun confinamento das aulas de Educación Infantil, 

habilitaranse fórmulas de comunicación como chamadas telefónicas, 

vídeochamadas, AbalarMóbil, WhatsApp, correo electrónico…, para 
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manter contacto coas familias e, de ser posible, fornecer contidos 

educativos para este alumnado. 

 

 Durante o mes de setembro, o profesorado irá familiarizando o 

alumnado no manexo das aulas virtuais.  

 

Alumnado. 

 O alumnado de 3º e 4º cursos de Educación Primaria traballará coa 

aula virtual do centro, no caso dun posible confinamento parcial ou 

total. 

  

 O alumnado de 5º e 6º cursos de Educación Primaria traballará no 

Proxecto Edixgal que se iniciou nocurso pasado. 

 

 Durante o mes de setembro se lle asignará ao alumnado o usuario e  

o contrasinal e familiarizase no manexo da aula virtual e da 

plataforma EVA en aspectos como: 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,....  

 

Familias  

 Familiarización no funcionamento e manexo das aulas virtuais a 

través de vídeos ou manuais publicados na Internet.  

 

 Resolución de dúbidas.  

 

2. Identificación das dificultades de conexión. 

 No mes de setembro, os titores/as deberán identificar o alumnado 

que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, 

puidera perder o acceso á educación telemática, no caso de ensino a 

distancia, e o notificarán ao equipo directivo/equipo COVID. O 

equipo directivo/equipo COVID realizará unha listaxe deste 

alumnado e as súas necesidade no caso dun eventual paso ao ensino 

a distancia. Para recoller esa información, os titores/as empregarán 

estes medios: 
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- As reunións iniciais de nivel.  

- Mediante notas na axenda.  

- Chamadas de teléfono. 

- Entrevista persoal. 

  

 O equipo directivo atenderá esatas necesidades co equipamento co 

que foi dotado no marco do Plan de Redución da Fenda Dixital, 

sempre que non se trate de alumnado Edixgal que contará con 

recursos específicos. 

 

 Unha vez repartidos os equipos que existen non centro, e se non son 

suficientes, poderá dárselle traslado á inspección educativa do 

número de alumnos/as que ten carencia nos aspectos anteriormente 

sinalados. 

 

 No caso de alumnado que non dispón dos medios e equipos 

informáticos necesarios para utilizar, no suposto de ter que establecer 

unha educación á distancia, arbitrarase, igualmente, un modo 

alternativo para a comunicación coas familias e o mantemento da 

actividade lectiva. Dito modo alternativo quedará recollido na 

programación didáctica. 

 

3. Períodos de avaliación.  

No caso dunha suspensión da actividade lectiva presencial, a Consellería de 

Educación poderá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos 

ordinarios de avaliación do alumnado. Polo tanto, no caso de producirse, 

poñeremos na práctica as medidas que nos determine a Consellería. 

 

4. Medidas durante a suspensión da actividade lectiva.  

Ante unha situación de suspensión temporal e/ou definitiva das clases 

presenciais, a coordinación entre o profesorado é fundamental para darlle 

unha continuidade ao iniciado ao comezo do curso. 

 

Estableceranse as seguintes medidas: 

 O profesorado traballará en coordinación para acadar unha 

planificación axustada de tarefas e tempos. 
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 O profesorado planificará un calendario de actividades en función do 

horario de materias establecido.  

 

 O profesorado tamén seguirá planificando actividades de 

investigación, xa que isto é un aspecto moi importante, pois debemos 

espertar a curiosidade, interese e sorpresa do alumnado. 

 

 O departamento de orientación xunto cos titores/as e mestres/as 

especialista de PT e de AL determinarán un plan de actuación 

específico para o alumnado neae co que estaban a traballar. 

 

 O profesorado titor e especialista, asignado ás aulas, encargarase de 

levar un control do alumnado que entra na aula virtual, poñerse en 

contacto coas familias e prestar o asesoramento necesario.  

 

 O departamento de orientación deseñará unhas estratexias para 

traballar o aspecto emocional, mentres teñan que seguir a ensinanza 

dende a casa. 

 

 O profesorado reunirase semanalmente –ben dun xeito presencial ou 

telemático (dependendo da evolución da pandemia)- e manterá 

comunicación frecuente a través do teléfono, do correo electrónico 

ou do WhasApp,  para planificar tarefas, valoralas e introducir as 

modificacións necesarias. 

 

 É imprescindible unha correcta e equitativa distribución do traballo 

entre todo o profesorado para que non sexa o titor/a quen realice a 

maior parte das tarefas docentes. 

 

 Titorías telefónicas entre as familias e os titores/as ou entre as 

familias e o profesorado especialista. 
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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. Se concretan da 

seguinte maneira: 
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Fase 1 (adecuación dos espazos)  
 

Fase 2 (Asistencia de todo o alumnado días 

alternos)  
 

Fase 3 (Fase de reactivación)  
 

Duración: 2 días  

 

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. O equipo COVID reunirase 

para estudar a situación en función de se o 

peche afectou a unha sola aula, ou a todo o 

centro.  

- Sempre asesorado polas autoridades 

sanitarias e educativas, o equipo COVID 

asegurarse de que tanto a aula ou aulas e 

espazos comúns estean limpos e 

correctamente desinfectados, de que exista 

persoal docente necesario para realizar a 

incorporación ás aulas e revisión de 

posibles erros no plan de adaptación e, se é 

necesario, modificación dalgún dos seus 

apartados. 

- Adecuada distribución do espazo do 

alumnado, distribuíndo as mesas e as 

cadeiras de forma que se consiga unha 

maior distancia  entre elas.  

- Redefinición dos circuítos de circulación 

Duración: 1 semana  

 

A porcentaxe do alumnado na aula, de forma 

simultánea, será do 50%. Esta fase é fundamental 

para a adquisición polos alumnos das medidas de 

hixiene e distanciamento e para recuperar os 

hábitos diarios do ensino presencial. 

Todo o alumnado se incorporará, pero seguindo a 

orde alfbética, pero alternándose nos días.  

 

Obxectivos: 

       - Mellora dos criterios de entrada e saída do 

alumnado de forma progresiva. 

- Impartir os contidos propios do currículo. 

- Combinarase o ensino presencial e a 

distancia. 

- Revisión das actividades realizadas no 

período do ensino telemático. 

- Buscar alternativas de xogo e entretemento 

divertidas pero que permitan manter o 

distanciamento social.  

- Formar o alumnado na importancia das 

medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e de hixiene de 

mans.  

- Formar o alumnado nas medidas de 

distanciamento físico no recreo  

- En caso de que se teñan que implantar 

novas normas derivadas da pandemia no 

Duración: 1 semana  

 

A porcentaxe do alumnado na aula, de forma 

simultánea, será do 100%. 

 

Nesta fase xa todos os/as alumnos repasarán as 

medidas necesarias no período de pandemia.  

 

Obxectivos  

- Valoración e avaliación dos contidos 

adquiridos durante o ensino a distancia. 

- Volver á dinámica de clases presenciais, 

pero sen abandonar o emprego da aula 

virtual para as tarefas e para complementar 

as aprendizaxes na casa. 

- Reforzo e fomento de hábitos aprendidos.  

- Disposición, en puntos estratéxicos, de 

información visual clara para o alumnado.  
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interna  

- Reorganización das quendas de recreo para 

que se realicen de forma graduada. 

SARS-COV.2, informar ao alumnado e ás 

familias delas.  

 

 

 

Este plan de continxencia para o CEIP Piñeiros foi actualizado o 1 de setembro de 2021. 

Segundo a evolución sanitaria, este plan de continxencia poderá ser modificado para ir adaptándoo as novas circunstancias 

que poidan ir xurdindo ao longo do curso 2021-2022. 


