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.1.-  XUSTIFICACIÓN 

O Plan de Continxencia xorde do apartado 10.5 referido ás medidas organizativas do 

centro establecido no protocolo de adaptación ao contexto da COVID 19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o cursos 2021-2022.  

O Plan de Continxencia do CEIP Plurilingüe Virxe do Mar ten por finalidade establecer 

as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o 

ensino a distancia no caso de que se teña interrompida a suspensión da actividade lectiva 

como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña o cese da actividade presencial 

nun aula/etapa educativa/centro. 

.2.-  ACTUACIÓN PREVIAS DIENTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO  

- 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. Ten que ser un compromiso de todos 

os membros da comunidade educativa do centro de facer a autoenquisa de autoavaliación clínica 

do COVID que se integra no plan de actuación. No caso de supostos sospeitosos, debe 

comunicarse ao centro e seguir os pasos que se reflexan no plan de adaptación a situación COVID 

19 no curso 2021-22 do noso centro. 

- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a desenvolver 

síntomas compatibles con COVID -19 no centro educativo seguirase o  protocolo de actuación do 

centro:  

o Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala Covid ata a recollida por parte 

da familia. Esta sala, habilitada na planta baixa, 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. 

o 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 menos 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 de 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 nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa 
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ventilación adecuada. 

- 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 

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

profesional sanitario. 

- No suposto de aparición dun caso, ou dunha sospeita de coronavirus no noso centro tanto sexa 

alumnado, profesorado ou persoal do centro, a directora (como coordinadora do equipo 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 compañeiors/as afectados/as e do 

seu profesorado, así como de quen sexa persoa próxima vencellada ao centro educativo. 

- A familia dun neno ou nena, que teña sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dunha proba diagnóstica.  

- Tras a aparición dun caso  confirmado da Covid 19 seguíranse as recomendacións da CSC e, no caso 

de gromos, 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. 

- 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. 

-  A autoridade sanitaria, en función  do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo 

determinado de contactos estreitos do  centro, 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 o “Protocolo de vixilancia e control 

epidemiolóxico fronte ao virus SARSCovV-2 no ámbito educativo de Galicia”, cos seguintes supostos: 

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

calquera alumno/a, ou profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que 

compartise espazo co caso confirmado a unha distancia menor de 2 metros ao redor 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. 

o 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 permanecer en corentena ata que obteñan o resultado negativo da 

PCR que se solicitará transcorridos 10 días do último contacto co caso confirmado. Se, 

polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confirmado e non se realiza 

a PCR, a corentena finalizará igualmente. 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 teñen unha posible infección por Covid-19. 

o 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, do nivel educativo completo onde teña 

xurdido o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran o centro 
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educativo.  

- 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 

illamento  de polo menos 10 días da  no caso da persoa enferma, e de entrada en corentena 

de 10 días a todas as persoas que teñan a consideración de contacto estreito de 

conformidade coas indicacións das autoridades sanitarias. 

- A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

presente protocolo, na resolución que se dite aos efectos do Plan de Continxencia ante peches de 

aulas ou centros educativos no contexto Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos 

con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 así como para 

a elaboración de horarios nos centos docentes sostidos con fondos públicos na Comunidde 

Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022 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. 

- 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 de 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. 

.3.-  ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 
PRESENCIAL 

- As aulas virtuais utilizaranse, de ser o caso e nos supostos  de educación a distancia, cando menos, 

co alumando de terceiro ata sexto de Educación Primaria e para o alumando qu parcialmente estea 

en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade presencial no conxunto da 

aula. 

- Nos cursos anteriores (EI, 1º e 2º) habilitaranse fórmulas de comunicación para manter contacto 

coas familias e, de ser posible, fornecer contidos educativos para este alumando. 

- O ensino  non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumando 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 ou ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o/a 

profesor/a poderá poñer tarefas ao alumando que reforcen co contido da materia ou a avaliación 

continua da mesma. 

- O equipo Covid do centro identificará ao alumando que teña dificultades de conexión ou falla de 

equipamento para que a consellería adopte as medidas oportuna que minimicen as eventuais 

dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

- Para cada  concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar 

as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumando cando 

coincidan co tempo de suspensión. 

- Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 

seguintes medidas: 
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o Publicación, na páxina web, o horario para o ensino virtual, coas sesións que está previsto 

desenvolver telematicamente. 

o Creación dunha sala de reunións para cada titoría/especialista. 

o Control de asistencia e participación a través dos medios telemáticos. 

o As tarefas terán un carácter globalizado para así poñer en práctica todas as competencias 

do alumando. 

o O DO xunto co titor/a determinará un plan de actuación específico para o alumnado co que 

estaban a traballar; sendo os que van supervisar e corrixir as tarefas. 

o O DO xunto co equipo de nivel deseñarán unhas estratexias para traballar o aspecto 

emocional, mentres teñan que seguir a ensinanza desde a casa. 

- Garantirase en todo momento a atención a diversidade do alumando 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. 

.3.1.-  Información do peche ou confinamento 

A través de AbalarMóbil o centro avisará  da situación que dite a autoridade sanitaria. 

.3.2.-  Como van ser as clases 

Continuarase coa Aula Virtual para cada grupo, onde estará habilitada a sala de reunións e onde 

se irán colgando as actividades de cada materia. 

.3.3.-  Horario do alumando 

O horario, que serán os mesmos que en réxime de presencialidade, respectan en cada sesión 30 

minutos de docencia virtual (ao inicio de clase) e os 20 minutos  finais para a realización de tarefas. 

Serán publicados  na páxina web, apartado horarios, baixo a denominación de horarios espello. 

.3.4.-  Alumando con dificultades de acceso ao soporte informático ou 
conexión á rede 

- O mesmo día da corentena ou do peche  o equipo directivo afrontará cos seus propios recursos 

tecnolóxicos as necesidades TIC máis perentorias do centro. 

- O centro poñerase en contacto coa familia destinataria para establecer unha canle segura para a 

entrega do equipamento e concertar data e hora para a entrega. 

- O equipamento (portátil e kit de conexión) é nominal e está identificado por un número que relaciona 

cada un dos elementos a entregar. 

- O documento de cesión de uso debe ser asinado pola familia no mesmo momento que o 

equipamento sexa entregado o alumno/a. (ver modelo acordo de cesión) 

- As familias están obrigadas a entregar o equipamento no centro á maior brevidade posible e 
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sempre no momento de reincorporación do/a alumno/a ao centro escolar logo de rematar o período 

de peche, confinamento ou corentena domiciliaria. 

- 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. 

.4.-  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 DURACIÓN ALUMNADO OBXECTIVOS 

FASE 1 

 Adecuación dos 

espazos 

1 semana (pode variar) 

 

O equipo COVID do 

centro establecerá as 

actuacións a 

desenvolver, en 

colaboración coas 

autoridades sanitarias e 

educativas.  

 

 

✓ Desinfección de todos 

os espazos.  

✓ Análise da situación dos 

espazos e as súas 

necesidades.  

✓ Revisión do plan de 

adaptación buscando 

posibles erros na 

redacción ou na 

execución. (Se fora 

preciso reorganización 

de entradas, saídas, 

recreos, espazos…)  

FASE 2 

Formación de 

pequenos grupos 

6 días lectivos 

A porcentaxe do 

alumnado na aula de 

forma simultánea será 

do 33 %.  

 

✓ Informar a comunidade 

educativa dos cambios 

nos protocolos de 

entradas, saídas… se 

os houbera.  

✓ Recordarlle ao 

alumnado a importancia 

das medidas de 

distanciamento físico, 

utilización de máscara e 

de hixiene de mans. 

✓ Revisión das 

actividades realizas no 
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período de ensino 

telemático. 

FASE 3 

Reforzo das 

medidas 

aprendidas en 

pequenos grupos 

3 días lectivos 

A porcentaxe do 

alumnado na aula de 

forma simultánea será 

do 50%.  

 

✓ Comprobar a 

adquisición das 

medidas adquiridas en 

pequeno grupo. 

✓ Empregar o ensino 

presencial para resolver 

dúbidas.  

FASE 4 

Fase de 

reactivación 

2 días 

Regreso do 100% do 

alumnado.  

 

✓ Continuar coas 

actuacións 

desenvolvidas nas 

fases anteriores con 

maior número de 

alumnado.  

✓ Realizar unha 

avaliación sobre os 

contidos adquiridos 

neste período. 

✓ Volver á dinámica de 

clases presenciais, pero 

sen abandonar o 

emprego da aula virtual 

para as tarefas e para 

complementar as 

aprendizaxes na casa. 

 

 

Mª del Carmen Loureiro Rodríguez 

Directora 
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.5.-  MODELO DE ACORDO DE CESIÓN 

 

Eu, D./Dna __________________________________________________ con D.N.I._________________ 

pai/nai/titor/a legal do/a alumno/a __________________________________________________________ 

do centro educativo _____________________________________________________________________ 

recibín en réxime de préstamo o equipamento identificado máis abaixo para continuar o proceso formativo 

durante a vixencia das circunstancias excepcionais derivadas da pandemia por Covid-19. 

Comprométome a usalo de forma responsable, a mantelo baixo a miña responsabilidade e coidado, 

a cumprir coas medidas de seguridade apropiadas e a devolvelo (no momento da reincorporación do/a 

alumno/a ao centro escolar logo de rematar o período de peche, confinamento ou corentena domiciliaria) 

nas mesmas condición en que me foi entregado. 

EQUIPO MODELO Nº DE SERIE 

   

   

 

 

E para que así conste, asino este documento 

 

En __________________, a _____ de _____________________de 202___ 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Entregado ao centro educativo con data ____/____/_____ 
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