
PLAN DE CONTINXENCIA

* Seguindo as directrices indicadas no apartado 10.5. do Protocolo de Adaptación ao
Contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o 
curso 2020-2021 (16 de setembro)



PLAN DE CONTINXENCIA DO CEIP DE SESTELO-BAIÓN

O  apartado 10.5. do Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos
centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 (versión
do 16 de setembro) indica que todos os centros galegos deben elaborar un
plan  de  continxencia  no  que  se  establecerán as  medidas  en  caso  de
suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a
distancia e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial,  de
conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria.

O Plan de Continxencia do CEIP de Sestelo-Baión ten por finalidade establecer
os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que
se teña interrompido a actividade lectiva como consecuencia da aparición dun
gromo que supoña o cese da actividade presencial nunha aula, etapa ou centro
educativo.

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais
que  teñan  síntomas compatibles  con  COVID-19,  así  como aqueles  que  se
atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena
domiciliaria  por  ter  contacto  estreito  con  algunha  persoa  con  síntomas  ou
diagnosticada de COVID-19. 

2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19
no centro educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente
elaborado:

• Colocáraselle  unha  máscara  cirúrxica,  levaráselle  á  sala  de  COVID
destinada ao efecto ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de
adecuada ventilación, xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal.
Será  necesario  contactar  coa  persoa  responsable  do  manexo  da
COVID-19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais.
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• A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de
protección adecuado:

◦ 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
dispoñibilidade de máscaras KN95, poderá utilizarse unha máscara
cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla.

Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía  compatible  coa
COVID-19,  os restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa
traballadora do centro educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao
edificio ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada. A persoa que utilice a
FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protección individual
e no seu refugallo.

O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira
para a atención dun caso sospeitoso. 

3. 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 de seguir as instrucións do centro de
saúde  ata  que  a  súa  situación  médica  sexa  valorada  por  un  profesional
sanitario.

4.  No  suposto  da  aparición  dun  caso  nun  centro  educativo,  tanto  sexa  do
alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo
formado  na  COVID-19,  a  petición  dos  servizos  de  saúde  e  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.
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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.

6.  Tras  a  aparición  dun  caso  diagnóstico  da  COVID-19  seguiranse  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 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 a nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de
vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible.
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ACTUACIÓNS  PARA  O  PERÍODO  DE  ACTIVIDADE  LECTIVA  NON
PRESENCIAL 

11.  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 co contido da
materia ou a avaliación continua da mesma. 

12. 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  medios  telemáticos  (ver  Anexo  I:  Enquisa  para  coñecer  os
recursos dixitais das familias).

13. 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. 

14.  Durante  o  período  de  suspensión  da  actividade  presencial  o  centro
educativo ten previstas as seguintes medidas:

 Realización de tarefas de desinfección no centro.
 Avaliación e revisión, se procede, do plan de adaptación do centro para

realizar as modificacións oportunas.
 Coordinación  entre  o  equipo  COVID  e  o  profesorado  implicado  para

determinar as quendas de organización das fases de reinicio.
 Continuación da actividade lectiva a través da plataforma Agueiro en

todos os cursos de infantil e primaria. No caso daquel alumnado para o
que non sexa posible o seu uso, arbitrarase un modo alternativo para o
mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que
pasar  á  educación  á  distancia.  Dito  modo  quedará  recollido  nas
programacións.

 Mantemento  de  contacto  coas  familias  empregando  as  plataformas
Agueiro  e  Abalarmóbil,  ademáis  da  páxina  web  da  escola
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsestelobaion/.  Tamén  se
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empregarán  videoconferencias  e/ou  a  vía  telefónica  en  función  das
necesidades das familias.

 Coordinación  entre  os  docentes  que  atenden  a  alumnos  da  mesma
familia para evitar no posible o solapamento de actividades sincrónicas
como aulas por videoconferencia, reunións virtuais coas familias, etc.

 Se as condicións sanitarias e técnicas o permiten, elaborar e levar a
cabo un programa regular de aulas a distancia por videoconferencia, en
función da idade do alumnado, a cargo do equipo docente no que se
garantirá o seu seguimento, apoio e avaliación.

 Elaboración  dun  programa  formativo  destinado  a  todo  o  profesorado
para o perfeccionamento no uso da plataforma Agueiro, na ferramenta
de  videoconferencias  Cisco  Webex  e  noutras  aplicacións
complementarias orientadas a manter a actividade educativa a distancia.

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro
realizarase unha planificación do retorno a actividade 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 orientativas, 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 de
Educación  e  Sanidade  o  centro  ten  previsto  as  seguintes  fases  de
reincorporación: 

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 optimizar as distancias máximas posibles.
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-Redefinición dos circuítos de circulación interna.
-Reorganización das quendas e distribución do 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  continuará  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.
-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 1,5 metro de distancia física. Nesta fase xa todos
os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia.
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1. Email address *

2.

Mark only one oval.

4º Infantil

5º Infantil

6º Infantil

1º primaria

2º primaria

3º primaria

4º primaria

5º primaria

6º primaria

Enquisa para coñecer os recursos
tecnolóxicos da comunidade educativa
PLAN DE CONTINXENCIA DO CEIP DE SESTELO-BAIÓN 
  
Os centros educativos debemos estar preparados ante unha eventual suspensión da 
actividade lectiva por peche dunha aula, etapa ou colexio ao completo e tamén diante da 
posible inasistencia dun alumno ou grupo de alumnos por razóns de corentena domiciliaria 
decretada pola autoridade sanitaria. 

Por tanto, resulta necesario coñecer con detalle a dispoñibilidade de recursos e dispositivos 
de cada familia para a educación telemática que se iniciaría no caso de suspensión. A 
finalidade última é detectar as necesidades que cómpre atender desde os poderes públicos. 

Na primeira cuestión precisamos o voso correo electrónico para identificar as respostas de 
cada familia. Estas respostas son privadas e non se comparten co resto da comunidade.
* Required

Por favor indica o curso ou nivel do teu fillo/a 1 *



3.

Mark only one oval.

4º Infantil

5º Infantil

6º Infantil

1º primaria

2º primaria

3º primaria

4º primaria

5º primaria

6º primaria

4.

Mark only one oval.

Si

Non

Por favor, no seu caso, indica o curso ou nivel do teu fillo/a 2

O alumno ou alumna ten acceso a Internet nalgunha das súas formas (fibra, ADSL,
wifi pública, móbil con datos compartidos, etc.) suficiente para o ensino en liña.



5.

Check all that apply.

Ordenador fixo

Ordenador portátil

Tablet

Móbil

Impresora

Internet por fibra ou ADSL

Router Wi-fi

Wi-fi pública (por exemplo a rede WIMAX do Concello de Vilanova de Arousa)

Datos obtidos dunha liña de móbil

Outros medios

6.

Mark only one oval.

Sen limitacións

Máis dunha hora diaria

Unha hora diaria

Media hora diaria

Menos de media hora diaria

Que dispositivos tedes no domicilio a disposición do alumno ou alumna para o
caso de precisar ensino a distancia? (Marcade todas as opcións que teñades) *

Habitualmente é necesario compartir os equipos entre distintos membros da
familia. Canto tempo podería dispoñer o alumno/a de dispositivo e conexión? *



7.

Mark only one oval.

Moi ben preparados

Ben preparados

Algo preparados

Pouco preparados

Mal preparados

Moi mal preparados

8.

9.

Pola vosa experiencia da suspensión das clases presenciais entre marzo e xuño
deste ano e en relacións cos medios que tedes actualmente, como considerades
que estades ante outra posible suspensión? *

Nun parágrafo tratade de resumir as principais dificultades técnicas que tedes
actualmente ante unha necesaria educación a distancia por corentena ou
illamento.

Tendo en conta que os medios dispoñibles son limitados, que dispositivos e
recursos tecnolóxicos necesitariades solicitar?


