
 

 
 

 

PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA  

 ATENCIÓN AO ALUMNADO VULNERABLE NUN CONTEXTO DE 
ENSINO NON PRESENCIAL. 

 

CEP PLURILINGÜE IGREXA VALADARES 

Data de aprobación: 27 de abril de 2021 

Incorporado ao Plan de Continxencia do Centro 

 

 

1.- PAUTAS XERAIS PARA O DISEÑO DO PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Segundo o Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19, os centros de ensino 
establecerán as medidas necesarias para facer efectivo o ensino a distancia, aspecto 
especialmente relevante cando nos referimos ao alumnado vulnerable segundo o 
Principio de Inclusión.  

Tal e como se recolle na Resolución do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de 
Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instruccións para o 
desenvolvemento do ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se 
establece un Plan específico de actuación, o Cep Plurilingüe Igrexa Valadares procede 
ao seu deseño tendo en conta a seguinte estructura: na primeira parte,  recóllese de 
forma xeral a información necesaria para o seu deseño e, na segunda parte, 
establécese o modelo que deberá cubrirse     , cando se pase ao ensino non 
presencial. 

O deseño de dito Plan de Actuación atenderá aos seguintes aspectos: 

1. Será un Plan personalizado e individualizado para cada alumno/a . 

2. A finalidade deste Plan será a organización do ensino, funcións dos profesionais 
implicados, así como, a xestión dos recursos, co fin de configurar guías de actuación 



básicas. 

3. En cada momento, e tendo en conta a situación real na que se precise levar a cabo 
o plan, adoptaranse as medidas oportunas seguindo o modelo presentado neste 
documento (Ver páxiñas 8-9).  

5. O principios básicos que se deberán ter en conta para o seu deseño serán, entre 
outros: a normalización dos servizos, a igualdade de condicións, a flexibilidade na 
resposta educativa, así como a prevención e atención personalizada. 

 
2. OBXECTIVO: 

Elaborar un Plan específico de Actuación personalizado que garantice o ensino e o 
aprendizaxe ao alumnado vulnerable en condicións de equidade nun contexto de ensino 
non presencial. 

 
3. DESTINATARIOS:  

Alumnado en situación de especial vulnerabilidade na modalidade de ensino virtual, ao 
presentar NEE, atraso madurativo, trastorno do desenvolvemento da linguaxe e a 
comunicación, por trastorno da atención ou do aprendizaxe, por descoñecemento grave 
da lingua de aprendizaxe, por atoparse en situación de vulnerabilidade socioeducativa, 
por altas capacidades ou por incoporación tardía ao sistema educactivo ademáis de por 
condicións persoais ou de historia familiar. 

 

4 . FORMACIÓN PARA  FAMILIAS E ALUMNADO 

Para garantir a atención educativa de calidade ao alumnado vulnerable no marco dun 
ensino virtual, faise necesario favorecer a participación das familias: 

o Organizarase a principio de curso e, sempre que as condicións o requiran,  sesións 

de formación individual para alumnado vulnerable no referente ao adestramento 

na utilización das plataformas dixitais (aula virtual, videoconferencias, etc) coa 

perspectiva da máxima normalización.  

o Publicaranse na web do centro titoriais formativos en plataformas dixitais para 

contribuír á formación das familias e alumnado que o requiran. 

o No caso de alumnado de nova incorporación, recollerase a información necesaria 

e procederase á organización destas sesións. 

 

o Difundiranse a través da web do centro diferentes enlaces aos distintos servizos 

educativos dixitais que oferte a Consellería de Educación: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais. 

o Garantiranse mecanismos e ferramentas para contribuír á mellora o benestar 

emocional do alumnado e familias. 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais


o Contribuirase a minimizar os posibles efectos da fenda dixital coa solicitude de 

equipamento ao servizo de inspección educativa. 

 

5. FORMACIÓN PARA O PROFESORADO 

O profesorado do Cep Plurilingüe Igrexa Valadares recibe formación específica a través 
do PFPP do centro, así como a través do Plan específico de formación deseñado pola 
Consellería de Educación. En todo caso, o equipo directivo e Departamento de 
Orientación,  velarán para que se cubran as necesidades formativas do profesorado coa 
finalidade de ofrecer unha resposta educativa de calidade. 

 

6. DESEÑO DO PLAN ESPECÍFICO 

Deseñarase a docencia en liña en coordinación cos profesionais que atenden ao 
alumnado. Garantirase unha axeitada planificación das actividades, así como, un horario 
de atención ao alumnado, horarios espello, onde se teñan en conta os períodos de 
descanso, segundo se establece no Plan de Continxencia, apartado “Actuacións para o 
período de actividade lectiva non presencial”. 

O equipo directivo, en coordinación co Departamento de Orientación, establecerá as 
reunións pertinentes por parte do profesorado para a coordinación das actividades a 
desenvolver polo alumnado vulnerable, así como para a organización dos horarios para a 
súa atención. 

O responsable de coordinar este plan será o titor/a do alumnado afectado xa que é o que 
ten un contacto máis directo coas familias e un maior coñecemento das necesidades e 
aspectos a mellorar dentro do proceso de ensino e aprendizaxe. 

A atención educativa ao alumnado que non poida asistir ao centro será realizada polo 
profesorado de cada área ou materia. En caso de imposibilidade, será levada a cabo polo 
equipo docente ou departamento didáctico correspondente.  

En caso de que esta atención non poida realizarse desde o centro, a dirección 
comunicarao ao servizo de inspección educativa quen emitirá informe á Xefatura 
Territorial. Esta resolverá con proposta de actuación por parte do persoal do centro ou 
por parte dos equipos establecidos ao efecto: AVA, etc … 

EQUIPO DE ATENCIÓN EDUCATIVA VIRTUAL 

En caso de alumnado que esté recibindo atención educativa domiciliaria, conforme ao 
Protocolo de prevención, detección e atención educativa domiciliaria, a familia poderá 
solicitar a incorporación a esta modalidade de atención virtual ante a dirección do centro 
quen realizará a súa tramitación á Xetatura Territorial. 

O alumnado autorizado a recibir atención educativa virtual considerarase escolarizado a 
todos os efectos, polo que as ausencias ao centro durante ese período de tempo 
entenderanse  xustificadas. 

Cando o alumnado se incorpore ao ensino presencial, a dirección do centro comunicarao 
á Xefatura Territorial. 

No caso de alumnado atendido por parte do equipo provincial de atención virtual, serán 
estes profesionais os que contacten coa familia para concretar o horario semanal de 



atención virtual, procedemento para a conexión, así como a metodoxía para o traslado 
de tarefas, resolución de dúbidas e coordinación co centro educativo. Unha vez 
finalizadas as tarefas propostas, o profesorado do equipo AVA, dará traslado ao centro 
escolar para que o profesorado o incorpore como rexistro para o proceso de avaliación 
do alumno/a. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN 

ACCIÓN 
 

RESPONSABLE 

Coordinar o Plan 
Específico de 
Actuación. 

Dirección do centro, a través da xefatura, se é o caso, será o 
encargado/a do deseño e coordinación do Plan Específico de 
Actuación. 

Organizar os 
horarios das 
reunións 

Dirección do centro, a través da Xefatura de Estudos , adaptará o 
horario de atención ao alumnado á participación do profesorado 
con dispoñibilidade horaria que realiza tarefas de apoio. 

Organizar horarios 
de atención ao 
alumnado 

Titor/a, DO e Xefatura de Estudos. Incluirase un horario para que 
os especialista conten cun tempo de a lo menos media hora para 
falar ou aclarar aspectos cos nenos e as familias polos medios que 
se consideren oportunos. 

Atención 
individualizada por 
parte dos 
especialista 

Profesorado especialista. Será organizado dende o centro e de 
xeito particular (familia-especialista) si se considera necesario.  

Comunicación coas 
familias 

Profesorado titor/a. Será o  encargado de informar de todo o 
proceso ás familias: horarios, procedementos e instrumentos de 
avaliación, etc. 

Avaliación Cada profesor/a elaborará coa proposta de tarefas uns criterios 
de avaliación concretos que se comunicarán ás familias  

Xeito de 
comunicación coas 
familias 

Todos os integrantes do equipo docente seguirán as pautas 
establecidas no Plan de Comunicación do Centro. De calquera 
outra forma prevista, informarase previamente ao equipo 
directivo. 

ARCO, PROA, 
especialistas… 

Serán estes profesionais os que de xeito persoal se comuniquen 
coas familias e acorden as intervencións directas co neno/a ou 
con elas en coordinación co titor/a. De todo o proceso será 
informado o DO. 

Atención médica, 
fisioterapia ou 
persoal coidador 

Neste momento, será o coidador quen seguirá mantendo 
contacto con este alumnado e coas familias proporcionando 
pautas para o seu coidado. De todo o proceso será informado o 
profesorado titor/a. 

Recursos Equipo directivo e equipo TIC. Identificaranse os recursos 
necesarios  para garantir o ensino virtual, que sexan necesarios 
desprazar ao fogar, así como, o procedemento para levalo a cabo. 
No caso de non dispoñer do equipo necesario para o alumnado 



que o precise, solicitarase ao servizo de inspección educativa  a 
Xestión do Equipamento Dixital COVID 19.  
https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-
coronavirus 

Incidencia nas 
programacións e AC 

Equipo docente. Terase en conta o deseño de tarefas ou 
proxectos INTERDISCIPLINARES que inclúan o maior número de 
materias posibles dirixidas ao reforzo das áreas instrumentais e 
competencias clave. (Nas reunións programadas polo equipo 
directivo realizaranse propostas e execución deste traballo 
interdisciplinar coa finalidade de coordinar e facilitar a 
adquisición das competencias clave). 

Funcións dos 
equipos docentes 
nas reunións  

- Establecer pautas para tarefas, proxectos, tempos de traballo, 
apoios, guías ou videotutoriais. 
- Compartir información sobre o alumnado e facer unha 
valoración de logros e necesidades tanto a nivel grupal como a 
nivel individual, aportando indicadores de seguimento. 
-Coordinar os plans de traballo, evitando a sobrecarga de tarefas. 
-Favorecer redes naturais de apoio no contorno, en liña mediante 
traballo cooperativo entre iguais… 

 
 
 
 
 
 
Funcións D.O 

-Xunto co profesorado titor e os equipos docentes, recoller 
información das situacións de especial dificultade do alumnado, 
asesoramento sobre medidas organizativas, metodolóxicas, de 
reforzo educativo e no seu caso, realizando o seguimento ou 
adecuación das AC. 
-Xunto co profesorado titor e os equipos docentes, revisión do 
desenvolvemento e avaliación dos diferentes plans e programas : 
para a mellora da aprendizaxe, de reforzo educativo, altas 
capacidades. Terase en conta o deseño de tarefas multinivel para 
facilitar a execución por parte de todo o alumnado, medidas 
organizativas, metodolóxicas, de reforzo educativo e no seu caso, 
realizando o seguimento ou adecuación das AC. 
-Asesoramento ao equipo directivo e ao docente no relativo ao 
benestar emocional da comunidade educativa. Así como apoio 
emocional das familias do alumnado coas NEAE. Facilitar 
mecanismos e ferramentas para a mellora no período de 
confinamento, illamento ou cuarentena, poñendo en orde a 
importancia das tarefas escolares, a estabilidade emocional e a 
convivencia na familia. 
-Seguimento do alumnado en coordinación cos equipos docentes 
evitando o risco de abandono escolar ou unha desconexión 
temporal por mor do confinamento. 
-Asesoramento ao equipo docente na elaboración e posta en 
práctica da avaliación educativa. Tendo en conta os protocolos 
educativos de A Diversidade.  
-Adaptación ao horario de atención ao alumnado das 
intervencións do profesorado especialista en PT e AL 
contemplando como se vai a levar a cabo ese apoio e 
intervención. Si facía apoio na aula, realizará tamén esta función 

https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-coronavirus
https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-coronavirus


na clase en liña sempre que sexa posible, con independencia da 
necesidade de atención individualizada. 
-Coordinación de apoio e intervención de profesionais externos 
en virtude de convenios, de ser o caso.  
-Seguimento do alumnado con NEAE que ten informe 
psicopedagóxico, tanto co profesorado que o atende como co 
propio alumnado e coas familias. Tratando de asesorar sobre as 
medidas propostas no infome e sobre os posibles axustes que a 
situación require. 
-Orientacións nos cambios metodolóxicos derivados do 
confinamento e do ensino virtual. Trátase de que o profesorado 
poña o acento nos contidos nucleares do currículo, centrándose 
nos aspectos de carácter máis instrumental, deseñando 
actividades de metaaprendizaxe, facilitando instrucións moi 
claras, dando pistas para que o alumnado busque información 
para realizar as tarefas, proporcionando recursos para que se 
autocorrixan, facilitando estratexias de meta-avaliación, etc.  
-Identificación das posibles situacións de estigmatización do 
alumnado e persoal que puidese ter estado exposto á COVID19, 
de cara a evitar estas situación. 
-Apoio, de ser o caso na recuperación do vínculo escolar do 
alumnado desconectado do sistema. 

 

Temporalización Mínimo 14 días 

APOIOS AO PLAN O EOE coordinará coas xefaturas dos D.O. o asesoramento á 
comunidade educativa para deseñar e desnvolver o plan 
individualizado de ensino virtual do alumnado. 

PROPOSTA Os horarios de apoio dos especialistas, titores/as para o presente 
plan será no momento en que teña que realizar outras tarefas 
que non impliquen intervención directa na aula, serán 
aproveitados para este tipo de contactos: gardas (en caso de non 
precisarse, horario TIC, Biblioteca…). O motivo desta proposta é 
para non alterar o orde do horario espello no caso de que sexa un 
peche xeral do centro e non interrumpir o desenvolvemento das 
aulas presenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. LEXISLACIÓN: 

 D 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do 

alumnado dos centros docentes da CCAA de Galicia. 

 Lei Orgánica 2/2006, de educación coa redacción dada pola Lei Orgánica 3/2020, 

de 29 de decembro deberá axustar as instruccións do 14 de decembro de 2020, 

da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidades, 

relativas ao uso dos servizos educativos dixitais corporativos no marco da 

emerxencia sanitaria derivada da pandemia COVID 19. 

 Resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional apróbase o Plan de Continxencia ante peches 

de aulas ou centros educativos no contexto da COVID 19 nos centros de ensino 

non universitarios sostidos con foncdos públicos da CCAA de Galicia para o curso 

2020-21. 

 Resolución do 30 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se dictan instrucións para a atención educativa 

ao alumnado vulnerable ou alumnado con convivintes vulnerables durante o 

curso 2020-21, como consecuencia da pandemia pola Covid-19. 

 Instrucións do 14 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

de Cultura, Educación e Universidade relativas ao uso dos servizos educativos 

dixitais corportativos no marco da emerxencia sanitaria derivada da pandemia 

pola Covid-19. 

 Resolución do 18 de febrero de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucción para o desenvolvemento do 

ensino virtual garantindo a atención á diversidade e se establece un Plan 

específico de actuación. 

 Axenda 2030 das Nacións Unidadas para o desenvolvemento sostible. 

 Instrucións sobre o procedemento de xestión de equipamento para alumnado en 

situación de fenda dixital. Plan de ensino virtual. Programa FEDER (Fondo 

Europedo de Desenvolvemento Rexional) 

Documentación: Acta de entrega de equipos/acordo de cesión e instrucións de 
entrega. 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Cristina/AppData/Downloads/PROCEDEMENTO%20XESTIÓN%20DE%20EQUIPAMENTO%20PARA%20ALUMNADO
file:///C:/Users/Cristina/AppData/Downloads/PROCEDEMENTO%20XESTIÓN%20DE%20EQUIPAMENTO%20PARA%20ALUMNADO


EQUIPO MODELO N.º DE SERIE 

 

 

 

 

DOCUMENTO PARA A CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

 

Eu,  D./Dna.  con  DNI       

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 nas mesmas condicións en que me foi entregado 

 

   

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS  

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Centro educativo ao que se refire                    

este documento  

Finalidade do tratamento Rexistro e acta de entrega de equipamento 

  Lexitimación do tratamento  
O cumprimento dunha misión de interese público, o                                 
exercicio de poderes públicos, o cumprimento dunha 
obriga legal, segundo a normativa xeral e sectorial referida 
en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion- 
datos e demais regulación concordante. 

 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos


Destinatarios do datos Non se prevén comunicacións a terceiras persoas 

 

Exercicio dos dereitos  
 As persoas interesadas poderán solicitar o acceso,      
rectificación, limitación,portabilidade e supresión dos seus 
datos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou 
nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común 
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-
dereitos 

 

Contacto delegado/a de protección de https://www.xunta.gal/informacion-

xeral-proteccion-datos datos e información adicional 

 

E para que así conste, asino este documento 

 

En  , a  de  de    

 

DEVOLUCIÓN EQUIPAMENTO: 

 

Observacións: .......................................................................................................... 

 

................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................. 

 
Entregado ao centro educativo con data  / /  
 
 
 
Selo do centro

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos


CONDICIÓNS DA CESIÓN 
1. Mediante este acordo a Xunta de Galicia cede o uso dun ordenador e dun kit de 

conexión composto por un router inalámbrico e unha tarxeta SIM, ao/a 

alumno/a cunha finalidade educativa para a realización de tarefas escolares 

durante o período de corentena ou confinamento domiciliario do alumno/a por 

indicacións sanitarias debido á situación de crise sanitaria ocasionada polo 

COVID.19, coas condicións e normas recollidas neste documento. Non se 

poderá utilizar o citado equipo para ningún outro uso persoal ou profesional. 

Ademais non poderá cederse a terceiras persoas. 

 

2. O/a alumno/a e a súa familia non poderán realizar manipulacións no ordenador 

nin no software nel instalado. En caso de que se observe calquera desperfecto 

no equipo, deberá informar ao/á titor/a do curso e notificalo á Unidade de 

Atención a Centros (UAC) no menor prazo posible. Dado que se trata dunha 

ferramenta proporcionada pola Administración, o persoal técnico da Xunta de 

Galicia poderá requirir o ordenador para desenvolver actividades de 

administración ou mantemento. 

 

3. O ordenador e o Kit de conexión deberán ser entregados (nas súas embalaxes 

orixinais) no centro educativo á máxima brevidade e sempre no prazo máximo 

de 3 días da reincorporación do alumno/a ao centro escolar unha vez rematado 

o período de estancia domiciliaria. 

 

4. Responsabilízome do correcto coidado e uso do ordenador e do kit de 

conexión, respondendo da perda deste ou do seu mal uso. Isto non inclúe as 

avarías que poidan producirse na utilización diaria dos equipos e estean 

contemplados na súa garantía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- DISEÑO DO PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA O ALUMNADO VULNERABLE  
NUN CONTEXTO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

 

 

ALUMNO/A: 
 
PROFESORADO IMPLICADO: 
 

TITOR/A:  

 

D.O:  

 
 

 

 

1.- REUNIÓNS CELEBRADAS E ACORDOS ACADADOS ENTRE TODO O EQUIPO 
DOCENTE. (Presenciais ou virtuais) 

(Acordar horarios de atención directa, xeito no que se vai a traballar e a súa 
avaliación. Presentación dos horarios do profesorado para poder coordinar coas 
familias, outros…) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. ACORDOS FINAIS ENTRE FAMILIA E TITORÍA 
 (Organizar horarios de atención directa. Disponibilidade do profesorado e das familias. 

Recursos necesarios e plataformas ou medios de comunicación acordados). 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A DESENVOLVER: PT, AL, ARCO, REFORZA-T, COIDADORA (NO CASO DE 
QUE TIVÉRAMOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

ADAPTACIÓNS METODOLÓXICAS PARA INTEGRAR AS ACTIVIDADES DENTRO DA 
PROGRAMACIÓN. 
Específicar os obxectivos, contidos e criterios de avaliación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIACIÓN DO ALUMNO/A  
Especificar os estándares que imos a valorar , criterios de avaliación e promoción, instrumentos e 

procedementos de avaliación.( Información para as familias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A MELLORAR 

 

 

 

 

 

 

 

OUTROS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 


