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O Plan de Continxencia do CEIP Francisco Vales Villamarín 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 abrocho 

que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro. Será aprobado 

pola dirección do centro, de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo VI. 

Nel incorporaranse as medidas, en caso de suspensión da actividade lectiva, para facer 

efectivo o ensino a distancia de acordo coas Resolucións 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 os supostos 

de reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da 

autoridade sanitaria. Na citada Resolución dítanse 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, determínanse as medidas e 

procedementos específicos no caso de situacións que activen o Plan de Ensino Virtual ante a 

Covid-19 para garantir a continuidade do proceso educativo. 

 

1. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 

1. 1. Non asistirá ao centro o alumnado ou persoal que teña síntomas compatibles con COVID-19, 

así como aquel que se atope 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. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

acudirá a clase e a súa familia contactará co centro de saúde de referencia dentro das seguintes 

24 horas e con algunha das persoas membros do equipo COVID á maior brevidade posible. Para 

a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará co 

comprobante dos/as pais/nais ou  titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a 

consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 
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Dende a Consellería de Educación está habilitada unha canle informática, denominada 

“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos estreitos dos 

posibles casos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine 

a autoridade sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da 

existencia de casos positivos confirmados no centro. A canle informática subministrará de xeito 

seguro e con respecto á normativa de protección de datos os seguintes fluxos de información: 

- Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o 

antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o 

resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a 

información necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

- Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico 

confirmado de COVID-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de 

seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educativo.  

- Como ocorre con calquera outro caso confirmado de COVID, a CSC porase en contacto co 

caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de illamento, 

realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal do 

caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como 

estudante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a 

CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCOVID 

solicitando os contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo. 

- Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en contacto 

coa CSC. 

- Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCOVID, para o que 

identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para localizar 

ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle que realice a 

súa carga en EduCOVID. En ningún caso se notificarán contactos estreitos por 

medios diferentes a EduCOVID. 

- O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contactos 

estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de contactos” 

proposta por EduCOVID na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de 

transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc...).  
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- Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta 

rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha 

vez definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co 

persoal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a 

través da aplicación EduCOVID.  

- No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que no 

centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de COVID-19, a CSC pode verificar 

esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria 

para facelo, polo que nesta circunstancia procederase do xeito seguinte: 

 Unha vez recibida a notificación, a CSC axudará a buscar indicios que verifiquen que 

se trata dun caso confirmado de COVID. Se hai información abondo, ou non é posible 

desbotar a información como resultado dun erro, o Equipo Covid cargará o caso en 

EduCOVID co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non está verificado. 

 Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera 

outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle 

chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro quen 

adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). A 

dirección informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse 

que moi probablemente son contactos estreitos dun caso confirmado de COVID-19, 

polo que deben quedarse na casa en corentena. 

 Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. Nese 

momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo 

Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro educativo 

notificará a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e procederase de 

forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos estreitos para enquisalos e iniciar 

o seguimento. 

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca da información da 

persoa diagnosticada da COVID. 

- O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das actividades 

extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria. 
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- Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as 

instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das 

persoas identificadas como contactos. 

-   A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento o 

interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado subministrados 

con consentimento dos representantes dos menores que obra nas bases de datos da 

Consellería de Educación poderán ser subministrados á autoridade sanitaria en 

cumprimento do deber de colaboración. 

- O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os datos 

sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente protocolo. 

 

1. 2. Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARS-COV-2 durante a estancia 

no centro educativo, seguirase o presente plan de continxencia e, no caso do alumnado, levarase 

a un espazo separado de uso individual (AULA COVID), colocaráselle unha máscara cirúrxica 

(tanto á que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado) e contactarase coa 

familia, que deberá presentarse no centro á maior brevidade.  

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da COVID-

19, sexa profesor/a ou alumno/a, non poderá acudir ao centro, en virtude de ser considerados 

contactos estreitos. 

As persoas que convivan cunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno ou 

profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan 

prescindibles ata que se conforme o resultado, pero non será necesario que garden corentena no 

domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo. 

1. 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. 

1. 4. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro educativo 

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

formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a 
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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. 

 

1.5. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica 

co/a seu/súa pediatra para que este/a 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. 

1.6. 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 

(aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do 

número de contactos identificados en cada abrocho. 

1.7. 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. 

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto estreito a 

calquera persoa do centro que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia de 

menos de 2 metros (<2m) do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a 

máscara, os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos 

vixentes en cada momento. 

- As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 días. As 

persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado deberán entrar en corentena, estando illados nos seus domicilios e suspenderán, 

mentres dure esta, a asistencia ao centro por un período de 10 días, e sempre de acordo 

coas indicacións das autoridades sanitarias. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos 

contactos estreitos realizaráselles unha proba de Covid nun prazo non superior a 48 horas 

para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 
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1.8. 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 abrocho ou, de ser o caso, 

da totalidade do centro educativo. 

1.9. 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. 

1.10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia 

ante peches aprobado pola 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, que desenvolve as medidas previstas no presente protocolo relativas ao 

ensino a distancia. Os centros deberán incorporar a sistemática prevista no plan de continxencia, 

naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao seu propio Plan de Continxencia, 

previsto no Anexo VI. 

2. PLAN DE ENSINO VIRTUAL (Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial) 

O Plan de ensino virtual, publicado o 3 de novembro de 2020, é unha folla de ruta elaborada pola 

Consellería de Educación en base a criterios pedagóxicos, didácticos e metodolóxicos que 

permitirá continuar co proceso formativo do alumnado ante estas ou outras eventualidades 

derivadas da actual crise sanitaria. Introdúcense así novas medidas no Plan de Continxencia 

do CEIP Francisco Vales Villamarín para garantir un marco estable a alumnado, profesorado 

e familias no caso de corentenas ou confinamentos. 

O obxectivo, proporcionar un sistema regrado e estable de docencia virtual que ofreza ao 

alumnado en corentenas ou confinamentos totais ou parciais unhas rutinas similares ás do 
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ensino presencial, garantindo a interacción entre alumnado e profesor, a realización de tarefas 

e a avaliación do progreso. 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente 

a través da aula virtual de cada grupo. Realizarase o seguimento do alumnado impartindo os 

coñecementos da materia de xeito virtual a través dos recursos 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.  

Nas resolucións publicadas pola Consellería os días 03/11/20 e 05/11/20, determínanse as 

instrucións para conseguir obxectivos fundamentais, a saber, a interacción entre alumnado e 

profesorado, a realización de tarefas e a avaliación do progreso. Para acadalos, plantexa unha 

serie de medidas que se han de levar a cabo: 

- Desenvolvemento dun horario similar ao do ensino presencial, o chamado horario espello, 

empregando ferramentas de comunicación e aulas virtuais. 

- Instrucións a seguir no caso de peche ou confinamento. 

- Distribución de medios informáticos en función das necesidades do alumnado.  

- Posta en marcha de medidas de avaliación e control do alumnado. 

- Formación e información para o ensino a distancia. 

2.1. Horario espello: 

O “horario espello” para a docencia a distancia, de obrigado cumprimento para alumnado e 

profesorado e referencia para as familias está pensado para o alumnado de 3º a 6º de 

primaria e establece un proceso formativo similar ao do ensino presencial, avanzando nas 

programacións das áreas, ámbitos, materias ou módulos. Este horario ten como obxectivo 

continuar, no caso de peche da aula por decisión das autoridades sanitarias, co 

desenvolvemento dun ensino a distancia coa debida interacción entre os alumnos do grupo e 

o profesorado. Respectando a carga lectiva de cara área, esta repartirase de xeito que, como 

mínimo, o 60% do tempo se destinará á docencia virtual (30 minutos dos cincuenta de clase) 

e o outro 40%  (20 minutos) a tarefas a realizar por parte do alumnado.  



CEIP Francisco Vales Villamarín  
 Carregal, 4 – 15300 BETANZOS (A CORUÑA) 
 ceceip.vales.villamarin@edu.xunta.es 
 – tlf 881880237  fax 88188024     

10 

 

Para evitar incompatibilidades nos casos en que o profesorado teña que atender alumnado 

virtual e presencial, manterase o horario establecido para a asistencia presencial para este 

curso 2020-21 tamén de forma virtual. Aínda así, darase a marxe do resto do día para que o 

alumnado que non teña supervisión no fogar para poder conectarse, poida prolongar o seu 

seguimento escolar durante o resto da xornada, intercambiando información co profesorado 

a través de foros ou correo electrónico. 

O alumnado de 5º e 6º empregará a plataforma Edixgal habitual e o de 3º e 4º terá un 

espazo na AV do centro destinada a cada grupo para a comunicación de contidos das 

distintas materias e a recollida de tarefas. Empregarase tamén o sistema de 

videoconferencias para completar o tempo de conexión alumnado- profesorado, sempre que 

as circunstancias o permitan.  

Este horario será comunicado ao profesorado e alumnado para o seu cumprimento, queda 

recollido no Plan de Continxencia e serán informadas as familias a través do/a titor/a e da 

publicación na páxina web do centro. 

A hora de titoría para a atención das familias será a mesma que no horario presencial, de 

17:00 a 18:00 horas dos martes. A hora de titoría que corresponde ao alumnado queda 

repartida ao longo da semana, atendendo as necesidades que poidan presentar e as 

consultas que poidan solicitar, tal e como ocorre no horario presencial. 

Para poder facilitar o desenvolvemento do presente horario durante a etapa de corentena ou 

confinamento, realizaranse ensaios entre profesorado e co alumnado para que a práctica 

habitual, xunto coa formación por parte de todos/as, mellore as condicións do traballo xa 

realizado durante o curso 2019-2020. 

2. 2. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades de  conexión  o  

falla  de  equipamento (por non dispor del no fogar e non ter posibilidade de obtelo)  para  

que  a  consellería  adopte  as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da 

educación realizada por medios telemáticos, no caso de situación de confinamento ou corentena 

no seu domicilio (ben casos illados de alumnado, ben a totalidade do alumnado dun grupo, ou a 

totalidade do alumnado do centro). Unha vez identificado, o centro remitirá á Inspección e á 

Xestión de equipamento a solicitude de cesión, na que figurarán os datos do centro e do 

alumnado solicitante. Unha vez validada a pertinencia da petición polo inspector, a Unidade 

Loxística AMTEGA remitirá o equipamento solicitado ao centro educativo e este fará entrega ás 
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familias no prazo máis breve posible. As familias serán informadas das instrucións de préstamos e 

asinarán o acordo de concesión polo tempo que dure o préstamo. Unha vez finalizado o período 

de confinamento ou corentena, o equipamento será devolto ao centro nun prazo non superior a 

tres días lectivos dende a incorporación do alumnado ao centro. 

O centro garantirá que se reciban todos os elementos do equipamento entregado en perfecto 

estado, e recollerá no documento do acordo a data de devolución. 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 as ditas circunstancias, indicando os elementos non devoltos, ou 

as incidencias sobre ditos elementos. Unha vez recollidos todos os elementos, o centro remitirá  

informe de recollida e documentos asinados polas familias ao Xestor de equipamento. 

As condicións desta cesión están claramente definidas no Procedemento de xestión de 

equipamento para alumnado en situación de fenda dixital, incluído no Plan de Ensino Virtual 

publicado pola Consellería de Educación o 05/11/20. 

2. 3. Control de avaliación e asistencia: 

O control de asistencia establecerase diariamente polo profesorado a través das medidas 

habituais.  Comprobarase a conexión de cada alumno/a cada día a través dos medios que se 

determinen para a evolución do seu traballo. Así, 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 esta teña a mesma obriga de xustificar 

a ausencia- desconexión do/a seu fillo/a que se deixase de asistir a clase no caso de ensino 

presencial. 

A avaliación do seguimento do alumnado realizarase semanalmente, informando á Dirección 

do centro, a través da Xefatura de Estudos, da relación de actividades que o profesorado 

realizou co alumnado no horario establecido (ANEXO I).  

A Xefatura do Departamento de Orientación do centro velará polo  cumprimento do Plan 

Xeral de Atención á Diversidade e coordinará a atención ao alumnado con necesidades 

educativas especiais. 

2. 4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas 

as seguintes medidas. 
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- Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para coñecer a 

evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a distancia. 

- Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continuidade no proceso de 

ensino aprendizaxe. 

- Realizar tarefas de desinfección profundas no centro. 

- Revisar o protocolo para modificar os aspectos que se estimen necesarios. 

- Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases. 

 

3. 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 de 

Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de reincorporación: 

 

 
Fase  
% alumnado asistente 

 
Duración 

 
OBXECTIVOS 

 
FASE 1: 
Adecuación aos 
espazos 

 

1 semana 

 Análise da situación dos espazos e as súas 
necesidades. 

 Desinfección de todos os espazos. 
 Revisión do plan de adaptación e modificación dos 

aspectos necesarios  

 
FASE 2:  (50 %) 
Formación de 
pequenos grupos 

 

1 semana 
 Formar ao alumnado nas rutinas de hixiene, 

distanciamento físico e uso correcto da máscara 
 Combinar o ensino presencial e telemático. 
 Revisión das actividades realizadas a distancia. 
 Avaliación da etapa. 

 
FASE 3:  (70 %) 
Reforzo das medidas 

 

3 
xornadas 

 Comprobar a adquisición das medidas adquiridas en 
pequeno grupo 

 Combinar o ensino presencial e telemático 
 Resolver dúbidas e comprobar o adquirido 



CEIP Francisco Vales Villamarín  
 Carregal, 4 – 15300 BETANZOS (A CORUÑA) 
 ceceip.vales.villamarin@edu.xunta.es 
 – tlf 881880237  fax 88188024     

13 

 

en pequenos grupos lectivas telematicamente. 

 
FASE 4:  (100 % ) 
Reforzo das medidas 
en pequenos grupos 

 

2 xornadas 

 Avaliar o desenvolvemento das fases. 
 Comprobar o grao de adquisición do traballado. 
 Volver ás clases presenciais  sen abandonar o 

emprego do traballo virtual para as tarefas e para 
complementar as aprendizaxes na casa. 

 

 

 

 


