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INTRODUCIÓN 

O Plan de continxencia do CEIP da Pobra do Brollón ten por finalidade 

establecer os procesos para as actuacións e medidas pedagóxicas que 

nos permitan continuar o proceso educativo de xeito non presencial, 

ante a situación de confinamento debido a corentena como medida de 

prevención e protección ou a aparición dun gromo así como o proceso 

para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se 

teña interrumpido a actividade lectiva presencial nunha aula, etapa 

educativa ou centro. 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE  DA APARICIÓN DUN GRUPO 

Todas as familias e persoal do centro contan coa autoenquisa que figura 

no Anexo I e na outra carilla un resumo das medidas a seguir ante un 

síntoma compatible coa Covid-19. 

Se os síntomas aparecen na casa: 

1.- Non asistirán ao centro calquer docente, alumnx ou persoal do centro 

que presente síntomas compatibles con COVID-19 (Realización diaria 

antes de acudir ao centro da autoenquisa) así como os que se atopen en 

illamento por diagnóstico de Covid-19  ou en periodo de cuarentena 

domiciliaria por contacto estreito con algún positivo.  

2.-A familia dun neno ou nena sospeitoso de contaxio deberá solicitar 

unha consulta telefónica co seu pediatra ou médico do centro de atención 

primaria de referencia para que valoren  a posible realización de test e as 

medidas a tomar. 

3.- A familia Avisará ao colexio a un membro do Equipo Covid polo medio 

que lle sexa mais doado Tfno, whatsapp….Estas faltas quedarán 

xustificadas coa información da familia. 

4.- Porse en contacto co centro médico de referencia ou co pediatra. 

5.-As autoridades sanitarias darán as instruccións oportunas de 

prevención, realización de probas e medidas de cuarentena. 
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 6.- O centro manterase informado coas instrucciósn a fin de caso de 

simple cuarentena pero sentíndose ben, o alumnado poida seguir o ensino 

de forma telemática dende a súa casa, ben a través da aula virtual ou 

doutros medios que o profesorado estableza coa familia . 

7.- Caso de realizar a PCR e ser positivo anotarase na plataforma Educovid 

e informarase á consellería. 

8.- O Equipo Covid Procurará á maior brevidade posible,   coñecer, facilitar 

e introducir na plataforma os datos para os rastreos: proximidade na aula, 

no transporte escolar, comedor… (Contactos estreitos) 

Se se estivo en contacto cun positivo: 

 O mesmo procedemento, seguindo unha vez informado o especialista, as 

instruccións sanitarias. 

Se a sintomatoloxía aparece no centro:  

1.-  Diante  dunha  persoa  que  desenvolva  síntomas  compatibles  con 

Covid-19  no  centro  educativo  seguirase  o  protocolo  de  actuación  do 

Centro establecido no Plan de Adaptación ao Contexto da COVID-19. 

•Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid, a 

primeira aula da 2ª planta,  ata  a  recollida  por  parte  da  familia.  A aula 

manterase ventilada coas ventas abertas. Disporá panos desbotables, de 

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 
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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. 

Material aula COVID 

Material Xeral  Panos desbotables, xel hidroalcohólico,  

desinfectante virucida, papel desbotable, papeleira 

de pedal e tapa. 

Máscaras cirúrxicas Dous pacs: un de 50unidades de infantil e outro de  

10  de adulto. 

Máscaras FFP2 Dous pacs de 10 máscaras: un de máscaras 

infantiles e outro de adulto. 

4 pantallas Dúas infantiles e dúas  de adulto 

 

Máscaras hixiénicas Dous pacs de 5 unidades: un de máscaras infantiles 

e outro de adultos. 

Batas desbotables 5 unidades que se usarán en caso de ter que 

acompañar a un contaxio sospeitoso. 

 

2.- Contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá vir 

buscalo á maior brevidade posible.  

3.-  Chamarase  ao  centro  de  saúde   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 
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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  contaxi o,  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 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,  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. 

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  
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días  a  todas  as  persoas  que  teñan  a  consideración  de  contacto 

estreito. 

Contactos estreitos 

A.- Considérase contacto estreito a calquer  alumnx ou traballadro/ra  que 

compartise espazo co caso confirmado a unha distancia < de 2m  durante 

máis de 15 minutos sen usar máscara. Os contactos serán  determinados 

pola autoridade sanitaria. 

B.- As persoas consideradas contactos estreitos deberán entrar en 

cuarentena nos seus domicilios e suspenderán a ensinanza presencial por 

un periodo de 14 días.  O restante alumnado da aula que non se considere 

contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos 

contactos estreitos realizaráselle unha proba de covid nun prazo non 

superior a 48 horas para identificar ás persoas que poidan  ter unha 

posible infección de covid-19. 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das 

normas previstas no presente protocolo, na Resolución conxunta, do  2  de  

novembro  de  2020,  da  Secretaría  Xeral  Técnica  e  da Secretaría  Xeral  

de  Educación  e  Formación  Profesional  pola  que  se aproba  o  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 

2020-2021 e na Resolución da Secretaría Xeral de  Educación  e  

Formación  Profesional  pola  que  se  ditan  instrucións para  a  

elaboración  de  horarios  nos  centros  docentes  sostidos  con fondos  

públicos  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  para  o  curso 2020-2021 

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. 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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APARICIÓN DUN CASO POSITIVO 

1.- Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguiranse as 

instruccións da Xefatura Territorial de Sanidade, illando un grupo, aula, 

grupo de aulas ou centro segundo o estime oportuno e mantendo en 

funcionamento o resto da forma habitual en función do número de 

identificados en cada gromo. 

2.- 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 cuarentena que se comunicará ao Equipo COVID do centro 

para a súa comunicación  á comunidade educativa sen  prexuízo da 

información que facilite a autoridade sanitaria. 

3.- A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá 

ordenar o peche  dunha ou varias aulas, ou do centro educativo  na súa 

totalidade de acordo cos seguintes supostos: 

A.- A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un 

suposto de declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade 

sanitaria a obriga de illamento de polo menos, 10 días  dias as persoas 

consideradas contactos estreitos. 

B.- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das 

normas previstas no protocolo relativas ao ensino a distancia.43.- As  

autoridades sanitarias do centro de referencia serán as encargadas de 

introducir na plataforma educovid os datos caso dalgún contacto positivo. 

4.- O equipo Covid estará atento para completar os datos que se 

demanden a fin de facilitar o rastreo dos contactos estreitos e controlar 

calquer posible abrocho á maior brevidade posible. 
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ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON  

PRESENCIAL 

 

1.-Establecer  as  medidas  necesarias  para  garantir  a continuidade  do  

proceso  educativo  de  xeito  non  presencial. 

2.- Para garantir a continuidade,  establecerase unha planificación horaria 

de traballo do profesorado do grupo co alumnado que reflicta o 

establecido no modo presencial de xeito que se manteña o vinculo co 

alumnado do xeito máis coherente posible a través dos medios 

telemáticos institucionais da Consellería, de acordo co previsto na  

Resolución do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración de 

horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na  

Comunidade  Autónoma  de  Galicia  para  o  curso  2020-2021  para  o 

desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou 

centros como consecuencia da pandemia da COVID-19. 

Este horario para a docencia a distancia, de obrigado cumprimento para o 

profesorado e alumnado, e referencia para as familias deberá establecer 

un orde no proceso formativo similar ao ensino presencial que permita 

avanzar na programación das áreas, sen obrigar ao alumnado e 

profesorado a unha conexión continua para conseguir que o ensino 

aprendizaxe  sexa o mais efectivo posible. 

3.- Realizaranse  simulacións  que permitan ter establecidos os protocolos 

de actuación no caso de peche. Algunhas  actividades dalgunhas materias 

plantexaranse a través da aula virtual. 

4.- De igual modo levarán algunha tarefa para a casa a través da aula 

virtual co coñecemento e información das familias para poder facer 

simulacros de acompañamento caso de ser necesario. 

4.- As familias coñecen o  plan de continxencia que se aloxa na páxina web 

do centro. Aproveitanse as reunións de inicio de curso para invitalas a 

visitar a aula virtual a fin de que poidan contribuír ao proceso educativo. 
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5.- A concreción das necesidades de recursos para o ensino a distancia 

derivadas dunha situación de peche está actualizada en coordinación coa 

inspección educativa. Estas necesidades tradúcense en dificultades para a 

conexión debido á zona. Este curso non hai  dificultades de conexión por 

falta de recursos económicos e falta de medios informáticos por parte 

dalgunha familia dado que o centro pasou a formar parte da rede Edixgal. 

Necesidades Detectadas  

Ferramentas tecnolóxicas 

(Portátil ou tablet) 

2 familias. Contamos con alumnado do 

centro de acollida Cristo Rei que tamouco 

tería ordenadores para todo o seu alumnado. 

Temos un alumno matriculado. 

Problemas de conexión 1 familia 

  

 

O centro conta con 3 portátiles que facilitaría a estas familias e dúas 

táblets.  Ademáis deste material do centro, recibiuse por parte da 

consellería, dous portátiles para usar como préstamo polo que Caso de 

ser confinados todo o alumnado do centro tería cubertas as necesidades 

de ferramentas tecnolóxicas para o ensino a distancia. 

Existe un protocolo para acollerse ao préstamo de recursos, que se levaría 

a cabo, cubrindo os impresos de préstamo facilitados pola Consellería, así 

como realizar a xestíón da devolución e recollida para o centro ou Amtega, 

nos tres días seguintes ao reinicio de curso ou á finalización do préstamo. 

(Anexos I e II) 

6.- Formación do profesorado para garantir o proceso de ensino a 

distancia. O profesorado realizou no curso pasado  formación ofertada 

pola Consellería “Iniciación no uso das ferramentas TICs institucionais”. Ao 

longo do curso a travñes do desenvolvemento do Proxecto de Formación 

do profesorasod en centros profundizouse na formación do coñecemento 

e aproveitamento da aula virtuale doutras ferramentas tecnolóxicas. 

Este curso dado que formamos parte da rede Edixgal enfocaremos a 

formación cara este senso. O coñecemento da plataforma Eva así como as 
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posibilidades de xestionar os recursos das distintas editoriais que se 

atopan aloxadas no entorno Eva. 

7.- As  tarefas  para  o  alumnado  asemellaranse  o  máis  posible  ao  

sistema presencial respectando o  seu dereito ao lecer e ao descanso. A tal 

efecto adxúntase a este plan os horarios espello a partir de 3º de primaria. 

(Anexo III) 

Ao resto do alumnado de infantil e primaria tamén se lle incluirá un 

horario que coñecerán as familias, que permita a continuación do ensino a 

distancia. 

8.- O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non 

presencial, e,  polo  tanto,  está  obrigado  participar  nas  clases  non  

presenciais  con aproveitamento  e  sometido  ás  mesmas  normas  de  

convivencia independentemente da situación de peche ou confinamento. 

As reunións semanais do profesorado, todos os martes de forma 

telemática a través de webex, seguríanse levando a cabo e figuraría entre 

os distintos puntos a tratar na reunión o seguimento do alumnado, 

procurando medidas de reforzo para aqueles que presenten necesidades 

ou  subsanar as dificultades que poidan xurdir a maior brevidade posible. 

9.- Durante  o  peche  ou  confinamento,  sempre  de  acordo  coas  

indicacións sanitarias derivadas da evolución epidemiolóxica, o 

profesorado poderá seguir o proceso educativo no seu centro educativo 

ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados para 

realizar o servizo. 

10.- A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado 

ordinario do alumnado a través das ferramentas institucionais. 

- 3º e 4º de primaria a aula virtual preferentemente, reforzada con 

outras ferramentas como webex.  O profesorado realizará o 

seguimento do alumnado, impartirá os contidos da materia de 

xeito virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado a fin de  que 

reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 
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- 5º e 6º de primaria: Seguirase a traballar con Edixgal pero dende os 

domicilios. 

- En infantil e primeiro e segundo combinaranse outras opcións  

como a páxina web do centro, webex, whatsapp, correo 

electrónico... En todo caso 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. 

11.- Cando durante o peche ou confinamento parte do profesorado 

afectado se atope de baixa será o equipo docente  co apoio da persoa 

Coordinadora TIC  quen dispoña provisionalmente de recursos  formativos  

ao  alumnado  ata  a  incorporación  de  persoal  de substitución ou a alta 

do/a docente.  

12. 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 a partir de 3º  de 

primaria os  recursos  e  as actividades iniciais e trasladará orientación ás 

familias a través da aplicación abalar Móbil ou  da propia aula virtual. Para 

o alumando de menor idade, a través da aplicación abalar Móbil, da 

páxina web correo electrónico a convir coas familias.  

Estes recursos remitiranse aos libros de texto, a fichas específicas e a 

actividades en liña, que selecionens os profesores das materias 

respectivas. 

13. Durante  o  peche  ou  confinamento  o  profesorado  continuará  co  

seu  labor docente de acordo co previsto no apartado 30 do Protocolo de 

Adaptacion ao Contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso  2021-2022 (Normas específicas 

relativas a metodoloxías  na  aula e programacións)  e na Resolución do 10 

de setembro de 2021 da Secretaría Xeral de Educacion e Formacion 

Profesional pola que se ditaninstruccións para a adopción de medidas 
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organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da 

Covid-19. 

14. A atención ao alumnado que deba permanecer en illamento, mesmo 

cando non se produza o peche ou confinamento da aula ou centro, 

responderá ao previsto con carácter xeral no artigo 25 do Decreto 

229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade 

do alumnado dos centros docentes da Comunidade  Autónoma  de  Galicia  

nos  que  se  imparten  as  ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de educación así como no apartado 3 do Protocolo de 

atención educativa domiciliaria.  

15. A actividade educativa durante o peche ou confinamento estará 

sometida aos principios xerais de inspección educativa previstos no 

Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo que se regula a organización e o 

funcionamento da Inspección Educativa e o acceso ao corpo de 

inspectores de Educacion na Comunidade Autonoma de Galicia, e a súa 

normativa de desenvolvemento, especialmente no relativo ao previsto nas 

aliñas a), b) c) e d) do Artigo 6, podendo requirir acceso aos servizos de 

auditoría e rexistro das citadas ferramentas de acordó co previsto nesta 

normativa. 

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

para o cal se disporán os recursos organizativos e didácticos necesarios  

que, con carácter  individualizado,  respondan  ás  súas  necesidades,  con  

especial atención  ás  adaptacións  curriculares  e  aos  protocolos  de  

atención  á diversidade, de ser o caso. Para a atención á diversidade 

seguirase a traballar coordinadamente o profesor titor ou de área, co 

profesor de apoio e a Orientadora. 

17. A administración educativa garantirá o dereito á educación e a súa 

equidade. A tal fin disporá os medios informáticos necesarios para o 

seguimento do ensino virtual por parte do alumnado que o precise de 

acordo co seguinte protocolo: 

a. O mesmo día da corentena ou do peche os equipos directivos 

afrontarán cos seus propios recursos tecnolóxicos, no caso de dispoñer 

deles, as necesidades TIC máis perentorias do centro. Esta primeira 
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intervención poderá ser apoiada polos CFR baixo a coordinación da 

xefatura territorial. 

b. Unha  vez  atendidas  as  necesidades  iniciais  as  direccións  dos  

centros trasladarán con carácter de urxencia por correo electrónica á 

inspección educativa as necesidades priorizadas de equipos que quedaran 

sen cubrir. A inspección dará traslado destas necesidades aos servizos 

centrais para facilitar a súa cobertura inmediata.  

c. Adoptaranse criterios unificados que dependerán da extensión e 

alcance do  peche  e,  polo  tanto,  das  necesidades  en  cada  momento.  

Os equipamentos entregaranse ao centro educativo que será o 

responsable da organización da entrega ás familias e posterior recollida. 

d. Todas  as  familias  que  reciban  equipamento  público  deberán  asinar  

un compromiso  de  cesión  responsabilizándose  do  dito  material  

segundo  o modelo que se atopa dispoñible como Anexo II e que se atopa 

disponible no portal educativo. Aos efectos de axilizar o proceso ante un 

posible peche as  direccións  dos  centros  educativos  recadarán  de  

inmediato  os documentos  de  cesión  de  equipamento  debidamente  

asinados  polas familias  que  puideran  precisar  este  equipamento.  

Chegado  o  eventual peche darán traslado dos documentos de cesión 

asinados para a recepción dos equipamentos correspondentes. 

e. O  material  solicitado  aos  servizos  centrais  será  repartido  coa  

máxima celeridade por AMTEGA. 

f. Unha  vez  superada  a  situación  de  confinamento  ou  peche  o  centro 

educativo, no prazo máximo de 3 días deberá recompilar todos os equipos 

cedidos para ser logo recollidos por AMTEGA. 

g. 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.  Para  preparar  esta 

reunión poderá contarse co apoio do CFR ou a asesoría Abalar. Farase 

unha reunión diferenciada para o alumnado de 2º EP e cursos inferiores, 

dado que a súa atención non se basea na aula virtual. Terase en conta a 
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capacidade  máxima  de  participantes  nas  aplicacións  aportadas  pola 

Consellería  para  videoconferencias  e,  polo  tanto,  realizaranse  tantas 

convocatorias como sexan necesarias. 

 

INDICACIÓNS PARA ENTREGAR OS EQUIPOS ÁS FAMILIAS 

 

1. O centro debe poñerse en contacto coa familia destinataria para 

establecer unha canle segura para aentrega do equipamento e,concertar 

data e hora para a entrega. 

2. O equipamento é nominal e cada bulto esta identificado por un 

número que relaciona, entre si, cada un dos elementos a entregar a 

familia e os números de serie dos elementos co alumno/a beneficiario. Por 

exemplo: ao portátil rotulado co número 1501, correspóndelle o kit de 

conexión 1501 e o DOCUMENTO DE CESIÓN 1501. Na acta de entrega do 

equipamento no centro ou no DOCUMENTO DE CESIÓN DE 

USO,relacionase o número identificador de cada bulto co nome do 

alumno/a beneficiario. 

3. O documento de cesión de uso  debe ser asinado pola familia no 

mesmo momento que o equipamento sexa entregado o alumno/a, e logo 

pasar a ser arquivado e custodiado polo centro. No caso que a familia o 

requira pode entregarse unha copia do mesmo. 

4. No momento da recollida do equipamento empregarase o mesmo 

DOCUMENTO DE CESIÓN DE USO. No caso de que non se devolvera todo o 

equipamento, ou este non se devolvera en correcto estado, o centro 

deberá recoller no documento do acordo ditas circunstancias, indicando 

os elementos non devoltos, ou as incidencias sobre ditos elementos. 

Lembrase que o as familias están obrigadas a entregar o equipamento no 

centro á maior brevidade posible e sempre no prazo máximo de tres días 

desde a reincorporación do/a alumno/a ao centro escolar logo de rematar 

o período de peche, confinamento ou corentena domiciliaria. 
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5. Una vez que o equipamento é devolto ao centro pola familia, o centro 

debe remitir a dixitalización do DOCUMENTO DE CESIÓN DE USO 

correctamente cuberto e asinado, coas observacións sobre a recollida que 

foran pertinentes, ao correo dispositivos.covid@edu.xunta.gal, facendo 

constar no corpo do correo os datos requiridos nas instrucións xerais. Así 

o persoal técnico procederá á recollida do equipamento para a súa 

revisión e posterior uso por outro/a alumno/a que o necesite. 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

Finalizado o periodo de peche presencial da aula, grupo ou centro 

realizarase unha planificación de retorno á actividade presencial. 

A)Se o centro estivo confinado 

O retorno farase de forma escalonada. Dado que contamos con  4 grupos 

nos que se agrupan: 

Grupo 1: Infantil: 3, 4 e 5 anos 

Grupo 2: primeiro e segundo 

Grupo 3: terceiro e cuarto 

Grupo 4: Quinto e Sexto. 

Se a cuarentena foi para todo o centro Acudirán o primeiro día un nivel de 

cada grupo: infantil 3 anos, 1º, 3º e 5º de forma que se poda traballar con 

eles a concienciación da volta ao cole, e a responsabilidade de cumprir as 

normas para convertilo nun espazo seguro de novo e coidarnos entre 

todxos. 

Na segunda xornada acudirían os restantes grupos. 

B). Se  se confinou unha aula ou varias 

Respetariamos de igual xeito os grupos alternos pero tamén se tería en 

conta as prioridades das familias para concilira a vida laboral e familar. 
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C) Se estivo un grupo confinado. 

Retornaría o grupo 

Pobra do Brollón 1 de outubro de 2021 

A DIRECTORA: 

 

 

Asdo: Adoración Fernández González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP DA POBRA DO BROLLÓN  PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO 

 

17 
 

Anexo I E II 
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ANEXO III 

HORARIOS ESPELLO DO CEIP DA POBA DO BROLLÓN 

GRUPO 3º,4º. TITORA: Lupe Aldao Sánchez (Mate., L. cast. C. sociais  en 

3º,4º e  Plástica e inglés  en  primaria. 

Profesora 2 Adoración Fernández Glez. C. Natureza,  Galego 

 
Titoría familias: Mércores 12-13 (Titoría de forma telemática preferentemente). O día e a 

hora poderase modificar axustando a disponibilidade da familia e o titor/ra. 

(1)Os venres rotaranse as materias semanalmente; unha semana L. Castelá e outra L. Galega. 

 

GRUPO: 5º E 6º. TITOR: Pablo Camarero Pérez. (Matemáticas, L. Galega, L. 

castelá, C. Natureza e C. sociais 5º e 6º; Música en primaria). 

 
 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:30-10:30 L. Castelá 

 

Matemática 

5º,6º 

Inglés 5º,6º 

 

Matemáticas Matematicas 

5º,6º 

10:30-11:30 Inglés 5º,6º 

 

L. castelá C. Sociais 

5º,6º 

C. Naturais L. Castelá  

L. Galega (2) Rel./VSC 

11:30-12:00 DESCANSO 

12:00-13:00 L. Galega 

5º,6º 

C. Naturais 

5º,6º 

Música L Galega 

5º,6º 

C. Sociais 

E. Física Plástica 

13:00-13:30 Tit. alumnado  Tit. alumnado   
 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:30-10:30 L. Castelá 

3º,4º 

Matemáti. 

3º,4º 

L. Castelá 

3º,4º 

L. Galega 

3º4º 

L. Gal./L.Cast 

3º,4º (1) 

10:30-11:30 L. Galega 

3º,4º 

C. Nat Matemáticas 

3º,4º 

C. Soc. Matemáticas 

3º,4º 
11:30-12:00 DESCANSO 
12:00-13:00 Inglés C. Sociais Inglés C. Nat. Plast. 

Mus. Rel/VSC E. Fís. 3º,4º 
13:00-13:30 Tit. Alumnado  Tit. Alumnado   
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Titoría familias: Xoves 12:00-13:00 (Titoría de forma telemática preferentemente). O día e a 

hora poderase modificar axustando a disponibilidade da familia e o titor/ra. 

(1) Os venres rotaranse as materias semanalmente; unha semana  obradoiro de L. 

Castelá e outra obradoiro de L. Galega. 

(2) Neste grupo, ademáis dos especialistas imparte  unha sesión de dinamización da 

lectura e a escritura na biblioteca   Adoración Fernández 

 

Criterios para os dous grupos 

(3) Nas materias de Música, plástica E. física e relixión ou Val. Soc. e Civ. proporanse 

actividades que poidan realizar ao longo da semana que non excederán 45 minutos 

de adicación de tempo do alumnado. 

(4)  Ademáis do horario sinalado as titorias do alumnado tamén se realizarán de xeito 

continuado a través dos foros 

 


