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1. Contextualización 

 

 Segundo o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS 

CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-

2021,  VERSION 22-07-2020 e as Actualizacións recollidas nas Instrucións 

publicadas o luns 31 de outubro atendendo ao Comité Clínico e (DOG Nº 174 bis do 

28-08-2020) aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistema Nacianal de Salud 

Pública  publicado pola Consellería de Educación, atendendo ao recollido no apartado 2 

dos Principios Sanitarios Básicos, o centro educativo elaborará un “Plan de Continxencia” 

de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo VI no que se 

establecerán a 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 presente documento ten por obxecto desenvolver en base ao Protocolo citado e 

ao Plan de Adaptación Covid 19 do CEIP MANUEL VILLAR PARAMÁ as medidas 

axeitadas e os procesos requiridos para o reinicio da actividade académica presencial no 

caso de que se teña interrompido a actividade lectiva como consecuencia da aparición 

dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro. 
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2. Actuacións previas diante da aparición dun abrocho 

  

 No contexto deste protocolo considerase abrocho a aparición súbita dunha 

enfermidade epidémica entre a poboación nun determinado lugar, este término é sinónimo 

de abrocho ou brote. 

No caso de detectar a aparición dun abrocho actuarase do seguinte xeito: 

 

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. 

Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR por sospeita 

clínica.  

É compromiso individual e particular de toda a Comunidade Educativa do CEIP 

MANUEL VILLAR PARAMÁ a realización previa da autoenquisa (Anexo Plan de 

Adaptación) antes de asistir ao centro educativo, así como de poñer en coñecemento do 

Equipo Covid do CEIP MANUEL VILLAR PARAMÁ tal circunstancia. 

 

2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumnado do que se sospeita que comeza 

a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo as medidas de 

prevención e control levaranse a cabo por parte do SERGAS en base ao documento 

técnico elaborado pola Ponencia de Alertas e Planes de Preparación e Resposta: 

“Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19  en centros educativos”, 

en virtude da mesma: 

Levarase a un espazo separado de uso individual (o que corresponde segundo 

a localización da persoa sintomática), 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 a alumnado. A persoa ou o seu titor/a deberán chamar ao seu centro 

de saúde de Atención Primaria para solicitar consulta, 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. De confirmarse o positivo, o equipo COVID do centro escolar 
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comunicarao ao equipo Covid-escola do centro de saúde de referencia. Seguindo o 

apartado do Plan de Adaptación do CEIP MANUEL VILLAR PARAMÁ que corresponde a 

Xestión de abrochos. 

 

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

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora (Directora do CEIP MANUEL VILLAR PARAMÁ) do equipo formado na 

COVID-19 incluirá na aplicación informática a información prevista do eventual 

afectado/a; os que teñan a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as 

afectados/as e do seu profesorado, así como de quen poida ser unha persoa próxima que 

estea vencellada ao centro educativo. A aplicación xerará unha alerta na Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) que se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 

identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade 

sanitaria incorporarase a mesma información. 

 

4. 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.  

 

5. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid 19 seguíranse as instrucións da 

Autoridade Sanitaria.  

 

6. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a 

corentena dun grupo determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade de 

conformidade co previsto na ”Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-

19 en centros educativos”, e co “Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade 

en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a 

prevención e control da infección por SARS-Co-V-2” publicada por Orde da 

Consellería de Sanidade no D.O.G. do 20 de agosto de 2020, cos seguintes supostos:  

 Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto 

estreito a calquera alumno, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro 

traballador que compartise espazo co caso confirmado a unha distancia < 2 

metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar 
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a máscara, os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os 

protocolos vixentes en cada momento. 

 

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

diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán 

entran en corentena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán 

mentres dure este a ensinanza presencial polo un período de 14 días. O restante 

alumnado da aula que non teña a consideración de 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 teñan unha posible infección por COVID-19.  

 

  En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas 

e niveis educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 

corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman 

un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da 

totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta 

pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento da 

Pandemia. 

 

7. 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 no caso da persoa enferma, e de entrada en 

corentena de 14 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito 

de conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

 

8. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas 

no Protocolo e no Plan de Adaptación do Centro, así como do presente documento 

relativas ao ensino a distancia.  
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3 . Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial. 

Actividade lectiva non presencial realizarase, en caso de que se dea, tendo en conta o  

seguinte: 

 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 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. 

 

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

o 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. 

 

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

previstas as seguintes medidas: 

 a) 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. Vía 

telefónica, con número oculto se se emprega o teléfono persoal, con Abalar Móbil ou vía 

Cisco Webex. Empregaranse soamente medios corporativos e da Consellería para 

cumprir a Lei de protección de datos vixente e garantir a unificación a nivel de centro. 

 b) Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continuidade no 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

 c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro a través da empresa de 

limpeza dependente do Concello. 

 d) Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se 

estimen oportunas. 
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 4. Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial. 

 

Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel 

educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria 

presencial. O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o 

momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso 

adoptar e o comunicará ao centro. 

 

 Salientar a importancia da responsabilidade de todas as persoas a nivel individual 

que forman a Comunidade Educativa para contribuír ao cumprimento estrito das 

medidas de protección implantadas, encamiñadas a controlar e a reducir a transmisión 

da COVID-19. 

 

 Este é un Plan vivo, adaptable e modificable no que toda a comunidade educativa e 

os servizos institucionais (Concello e Consellería) farán as súas achegas asumindo as 

funcións que lle corresponden. Deste xeito, corresponde a empresa de limpeza actual do 

centro (CASTEDO S.L.) xestionar, planificar, organizar e desenvolver todo o que a 

medidas de hixiene se refire. 

  

  

 


