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PLAN DE CONTINXENCIA 

CEIP PLURILINGÜE VIRXE DO CARME (BURELA) 

 

O Plan de Continxencia do CEIP Plurilingüe Virxe do Carme 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 gromo que supoña o cese 

da actividade presencial nunha aula, etapa educativa ou no centro. 

Este plan e susceptible de modificación en función da situación epidemiolóxica. 

Segundo indican as directrices marcadas pola Consellería de Educación foi elaborado polo Equipo 

Directivo do centro. 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

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 seguiranse as seguintes actuacións: 

➢ Trasladarase ao alumno/a á sala acondicionada ao efecto (Sala de reunións do Edificio 1) 

➢ Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao alumno/a como á persoa que queda ao 

seu coidado). 

➢ Contactarase coa familia para que vaia a recollelo/a e esta deberá chamar ao centro de 

saúde para pedir cita co seu pediatra. 

A sala dispón de adecuada ventilación, xel hidroalcohólico, termómetro, papel desbotable 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. 

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, ademais dunha pantalla facial e unha bata 

desbotable. Na eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras FFP2, poderá 

utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. 
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Se coinciden 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 conta cun stock deste material para as situacións 

nas que se requira para a atención dun caso sospeitoso. 

3. No caso de que un /unha traballador/a inicie síntomas compatible coa COVID 19 debe 

abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara, e seguir as instrucións do centro de 

saúde ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. De presentar 

síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

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. 

Será a 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. 

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. Se 

non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención 

primaria. 

 6. Tras a aparición dun caso diagnosticado da Covid 19 seguíranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha parte do 

mesmo (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 caso 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. 
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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 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. En cada unha das etapas o 

profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia 

de xeito virtual. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado para que 

reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

2. O equipo COVID do centro identificou ao alumnado que ten 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. Cada titor e titora 

pasou unha enquisa ao seu alumnado para este efecto e os resultados serán dados a coñecer 

á Inspección educativa. 

3. Adoptaranse as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do 

alumnado cando coincidan co tempo de suspensión da actividade lectiva.  

4. De ser o caso, durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo 

ten previstas as seguintes medidas que constan nas programacións de cada nivel educativo. 

a) Educación Infantil: WhastApp, Classdojo, email, Blogs na web do centro e Webex.  

b) 1º e 2º  de Educación Primaria traballarán coa aula virtual da súa editorial, listas de 

difusión, webex, videoconferencias, email e Blogs de aula. 

c) 3º e 4º de Educación Primaria traballarán coa aula virtual do centro, AbalarMóbil, 

teléfono, correo electrónico e blog de aula. 

d) Os cursos de 5º e 6º de Educación Primaria empregarán Edixgal. 

e) Como recursos alternativos a empregar na aula dixital están os elaborados por 

profesorado do centro e aloxados na nosa propia web segundo áreas educativas e niveis 

educativos, os contidos Abalar na web da Consellería, os contidos dixitais do Ministerio 

de Educación e aqueles outros existentes na rede e considerados axeitados para o nivel 

educativo no que se vaia a empregar. 

5. Os centros realizaran periodicamente simulacións que permitan ter establecidos os 

protocolos de actuación no caso de peche. 

6. Actualizaranse as necesidades de recursos nas familias para axilizar a entrega dos mesmos 

en caso de ensinanza non presencial. 

7. O profesorado realizará formación básica a través da Rede de Formación Permanente para 

garantir o uso  axeitado das plataformas educativas virtuais. 

8. As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial respectando 

seu dereito ao lecer e ao descanso. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do alumnado 

a través das ferramentas institucionais tales como as aulas virtuais, Webex, etc.. 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. 

12. Cando durante o peche ou confinamento parte do profesorado afectado se atope de baixa 

será o equipo docente (departamento, equipos de ciclo, etc) co apoio da persoa 

Coordinadora TIC /eDixgal quen dispoña provisionalmente de recursos formativos ao 

alumnado ata a incorporación de persoal de substitución ou a alta do/a docente. 

13.  O mesmo día do peche a dirección do centro enviará unha comunicación a través de 

abalarMóbil e publicará unha nova na web do centro. O profesorado habilitará na aula virtual 

do centro ou nas plataformas seleccionadas por niveis os recursos e as actividades iniciais e 

trasladará orientación ás familias, a través da aplicación abalarMóbil. Estes recursos poderán 

remitirse aos libros de texto, a fichas específicas e a actividades en liña, entre outros. 

14. Durante o peche ou confinamento o profesorado continuará coa súa labor docente. 

15. A atención ao alumnado que deba permanecer en illamento o equipo docente 

correspondente (coordinado polo profesorado titor) elaborará unha proposta de actividades 

educativas. Esa proposta entregaráselle á nai, ao pai ou ás persoas titoras legais ou 

gardadoras dese alumnado, para a súa realización pola alumna ou polo alumno e posterior 

devolución ao mesmo equipo. 

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. 

17. O mesmo día da corentena ou do peche o equipo  directivo  afrontará cos recursos 

tecnolóxicos do centro as necesidades TIC máis perentorias.  

18. Unha vez atendidas as necesidades iniciais a dirección do centro trasladará con carácter de 

urxencia por correo electrónica á inspección educativa as necesidades priorizadas de equipos 

que quedaran sen cubrir. 

19. 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. 

Realizaranse tantas convocatorias como sexan necesarias. 
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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 unha 

planificación do retorno a actividade presencial que seguirá as instrucións dadas pola Consellería 

de Educación. 

 

DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE LECTIVA DURANTE O PERIODO DE 

PECHE. 

Segundo a Resolución da Secretaria Xeral  de Educación e F.P na que se ditan instrucións para 

elaboración de horarios en períodos de peche no caso de que se peche unha ou máis aulas a 

actividades desenvolverase seguindo os Horarios  Espello do Anexo I. 

Respectarase un mínimo do 60% da carga lectiva de cada materia. O profesorado de cada área e 

o alumnado do grupo deberán conectarse a través dos servizos dixitais educativos corporativos. 

• Educación Infantil, 1º e 2º de primaria conectaranse previa convocatoria ás familias. 

• 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria: O/a titor/a da aula ou un profesor/a do equipo docente 

nomeado pola dirección abrirá diariamente a sesión no horario establecido e manterase 

activa durante a xornada lectiva para que os especialistas impartan a súa materia nas 

sesións correspondentes segundo os horarios que figuran a continuación.  

• Nos cursos desde 3º a 6º de E. Primaria, a conexión iniciarase 5 minutos antes do inicio 

da xornada escolar para o aproveitamento do período lectivo. 

• O profesorado levará diariamente o control de asistencia polos medios habituais e 

controlará a participación do alumnado a través dos medios telemáticos. 

• O profesorado informará ás familias ou persoas responsables do alumnado das normas 

que se establezan polo centro para esta modalidade de ensino-aprendizaxe. 

• Establecese unha sesión de titoría para familias os LUNS de 18:00 h. A 19:00 h. que se 

desenvolverá a través dos medios telemáticos establecidos no Plan de Adaptación ao 

Covid-19.  
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ANEXO I 

HORARIOS ESPELLO (CURSO 2020/21) 
 

CURSO/ÁREA 3ºA 

PROFESOR/A SUSANA SAQUÉS MOURENZA 

SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

9:00-9:55 
LCL LCL LGL LGL MAT 

2ª 

9:55-10:50 
MAT MAT LCL MAT CCNN 

3ª 

10:50-11:45 
LGL LGL CCNN LCL CCSS 

11:45-12:15 R E C R E O  
4ª 

12:15-13:10 
EF ING ING CCSS MUS 

5ª 

13:10-14:00 
CCSS REL/VAL PLAST/ING EF ING 

 

CURSO/ÁREA 3ºB 

PROFESOR/A PILAR VÁZQUEZ VARELA 

SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

9:00-9:55 
LGL LCL MAT LGL LCL 

2ª 

9:55-10:50 
LCL LGL LGL MAT MAT 

3ª 

10:50-11:45 
CCNN MAT LCL CCSS CCSS 

 

11:45-12:15 R E C R E O  
4ª 

12:15-13:10 CCSS REL/VAL PLAST./ING EF ING 

5ª 

13:10-14:00 EF ING ING CCNN MUS 
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CURSO/ÁREA 4ºA 

PROFESOR/A SABELA PÉREZ LÓPEZ 

SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

9:00-9:55 
MAT REL/VAL MAT MAT MAT 

2ª 

9:55-10:50 
EF LCL LCL LCL LCL 

3ª 

10:50-11:45 
CCNN CCSS ING EF CCSS 

 

11:45-12:15 R E C R E O  
4ª 

12:15-13:10 ING I. INF. LGL ING LGL 

5ª 

13:10-14:00 LGL LGL MUS CCNN PLAST 

 

 

 

CURSO/ÁREA 4ºB 

PROFESOR/A NIEVES GASALLA GASALLA 

SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

9:00-9:55 
LCL LCL LGL REL/VAL LCL 

2ª 

9:55-10:50 
MAT MAT ING EF MAT 

3ª 

10:50-11:45 
EF CCNN CCNN MAT CCSS 

 

11:45-12:15 R E C R E O  
4ª 

12:15-13:10 LGL LGL MUS LCL LGL 

5ª 

13:10-14:00 ING I. INF. CCSS ING PLAST 
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CURSO/ÁREA 5ºA 

PROFESOR/A MANUELA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

9:00-9:55 
MUS ING EF ING ING 

2ª 

9:55-10:50 
MAT MAT LGL MAT MAT 

3ª 

10:50-11:45 
LCL REL¨/VAL MAT LCL CCNN 

 

11:45-12:15 R E C R E O  
4ª 

12:15-13:10 CCNN LGL LCL LGL LCL 

5ª 

13:10-14:00 LGL CCSS CCSS PLAST. EF 

 

 

CURSO/ÁREA 5ºB 

PROFESOR/A ANA ISABEL LOUREIRO 

SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

9:00-9:55 
LCL LCL CCSS LCL CCSS 

2ª 

9:55-10:50 
MUS REL/VAL EF LCL ING 

3ª 

10:50-11:45 
MAT ING CCNN ING MAT 

 

11:45-12:15 R E C R E O  
4ª 

12:15-13:10 LGL CCNN LGL MAT EF 

5ª 

13:10-14:00 LGL LGL MAT MAT PLAST. 
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CURSO/ÁREA 6º A 

PROFESOR/A ROI RODRÍGUEZ CAGIAO 

SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

9:00-9:55 
LGL MAT LCL LGL MAT 

2ª 

9:55-10:50 
MAT ING MAT ING EF 

3ª 

10:50-11:45 
LCL LCL LGL REL/VAL ING 

 

11:45-12:15 R E C R E O  
4ª 

12:15-13:10 FRAN. CCNN EF CCSS CCSS 

5ª 

13:10-14:00 MUS CCSS CCNN MAT PLAST. 

 

 

CURSO/ÁREA 6º B 

PROFESOR/A ELENA GARCÍA FERNÁNDEZ 

SESIÓN LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

9:00-9:55 
MAT MAT LGL LCL MAT 

2ª 

9:55-10:50 
MAT LGL MAT REL/VAL LCL 

3ª 

10:50-11:45 
CCNN CCNN EF LGL EF 

 

11:45-12:15 R E C R E O  
4ª 

12:15-13:10 MUS ING CCSS ING ING 

5ª 

13:10-14:00 FRAN. PLÁST. LCL CCSS CCSS 

 


