
 

 

 

 

                            Páxina 1 de 4  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teléfono Correo electrónico 

886120909 cep.fleming@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepfleming/ 

 

 

 

O Plan de Continxencia do centro educativo CEP Dr Fleming 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/s, nivel ou todo o centro. 

 

Este plan é unha concreción do PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA  

COVID-19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSIATARIO DE GALICIA PARA 

O CURSO 2021-2022 os puntos están recollidos no Anexo III polo que toda a información re-

levante organizativa debe ser consultada no mesmo.  

 

Versión 01/10/2021 

 

PLAN DE CONTINXENCIA  

CURSO 2021-2022 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepfleming/
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Equipo COVID 

Teléfono móbil de contacto (ou teléfono do centro con compromiso 

de desvío a un teléfono móbil en caso de confinamento do centro) 

 

886120909 

Membro 1 Guadalupe González Rodríguez Cargo Directora 

Suplente Mª Noelia Mariño Baz Cargo Xefa de estudos 

Tarefas asignadas 

• Nomear membros e suplentes no equipo covid.  

• Interlocución coa administración e co centro de saúde de referen-

cia.  

• Coordinación do equipo covid.  

• Comunicación de casos. 

Membro 2 Esther Helen García Carrasco Cargo Dinamización convien-

cia 

Suplente Laura Comesaña Pena   

Tarefas asignadas 

• Elevar as propostas do equipo docente ao equipo covid.  

• Xestionar a adquisición de material de protección necesario.  

• Coordinar as entradas e saídas das familias á secretaría.  

• Garantir a difusión da información ao profesorado de primaria e ás 

familias. 

Membro 3 Rebeca Ferrín Castro Cargo Coordinadora EDLG 

Tarefas asignadas 

• Colaborar na organización das propostas de mellora.  

• Coordinar as entradas e saídas do alumnado polas diferentes por-

tas.  

• Difundir a información á comunidade educativa. 

 

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

ver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo seguirase o presente plan de con-

tinxencia e levarase a un espazo separado de uso individual  ventilado axeitadamente e dotado 

con xel hidroalcohólico e papeleira con tapa, 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, e á persoa responsable do centro. 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 venti-

lación adecuada. 
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3. 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 ser-

vizos 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. 

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 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. 

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. 

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. 

10. 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 da 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 centros docentes sostidos con fondos públicos na Co-

munidade 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. 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

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 impar-

tindo oscoñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achega-

dos 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. 

 

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. 
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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. 

 

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

seguintes medidas: 

 

a)Uso da páxina web do centro e o ABALAR como canles xerais de comunicación das novas. 

b)Uso do correo electrónico e teléfono da familia, consignado na documentación da matrícula, 

como canle de comunicación alternativa. 

c)Para cada materia a canle de comunicación será a aula virtual, Webex, así como outros posi-

bles medios que empreguen os titores. 

 

No momento de suspensión das clases está previsto que o alumnado siga as clases a través 

da Aula Virtual, co seu correspondente horario espello establecido para cada curso.  
O horario espello segue a distribución horaria presencial de cada clase, para facilitar a organiza-

ción das tarefas e minimizar as diferencias entre o traballo presencial e a distancia. 

Todas as sesións comezarán con media hora de videoconferencia e os axustes necesarios serán 

comunicados debidamente ás familias. 

 Nela traballarán co profesorado para explicacións, solución de dúbidas, exposicións, etc. Tras 

isto, os minutos restantes empregaranse para a realización de actividades de xeito individual. 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase unha pla-

nificación do retorno a actividade presencial, atendendo ás indicacións das posibles actualiza-

cións do protocolo. 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS NO CASO DE INCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE 

HIXIENE E PREVENCIÓN RECOLLIDAS NO PLAN DE CONTINXENCIA 

Dependendo da gravidade, intencionalidade e reincidencia das condutas contrarias a este plan de 

continxencia o equipo COVID do CEP Dr Fleming imporá as seguintes medidas correctoras, 

previo informe ás familias por vía ABALAR e/ou telefónicamente. 

-Traballo sobre a importancia da hixiene e prevención. 

-Colaboración co profesorado do seu grupo de recreo na vixilancia do cumprimento das normas. 

-Copia das normas do plan de continxencia. 

-Pequenas exposicións a outros grupos sobre a importancia do cumprimento das normas, a hi-

xiene e a prevención ou outros aspectos relacionados coa COVID19. 

-Privación do dereito de asistencia ao centro ata un máximo de tres días. 

-No caso de reincidencia constante a conduta podería ser obxecto de expediente disciplinario. 

 


