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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

O presente documento ten por obxecto desenvolver,  en base ao Protocolo de 

Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de 

Galicia para o curso 2021-22, publicado pola Consellería de Educación, as 

previsións do “Plan de Reactivación no ámbito infantoxuvenil en relación coa 

infección polo virus SARS-CoV-2 e, ao Plan de Adaptación á Covid 19 do Cep 

Plurilingüe Igrexa Valadares as medidas axeitadas e os procesos requeridos para 

o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña 

interrompido a suspensión da actividade lectiva presencial, así como, as medidas 

para facer efectivo o ensino a distancia como consecuencia da aparición dun 
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abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa 

educativa/centro, de acordo coas instrucións da autoridade sanitaria. 

2.- 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. Tampouco acudirán aos centros as persoas en 

espera de resultado de PCR por sospeita clínica. É compromiso individual e 

particular de toda a Comunidade Educativa do Cep Plurilingüe Igrexa 

Valadares  a realización previa da autoenquisa clínica Covid-19 (Anexo Plan 

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

coñecemento do Equipo Covid do Cep Igrexa Valadares tal circunstancia.   

2. Diante dun suposto no que unha persoa da 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 y Planes de 

Preparación y Respuesta: ”Guía de actuación ante la aparición de casos de 

COVID-19 en centros educativos”, e das Instrucións publicadas o día 10 de 

setembro polo Ministerio de Sanidade. En virtude das mesmas: Levarase a un 

espazo separado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto 

ao que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado de acordo 

coas pautas establecidas no ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 

CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO), e contactarase coa familia, no 

caso de afectar a alumnado. A persoa ou o seu titor 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 abandonara o seu centro de traballo protexido por unha máscara 

cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o caso, o equipo 

Covid do centro educativo incluirá á rede de contactos a través da aplicación 

“EduCovid” para a identificación por parte da Autoridade Sanitaria.  
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2.1- COMUNICACIÓNS OBRIGATORIAS DE SINTOMATOLOXÍA OU DE 

CONFIRMACIÓN 

 
1. Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid (polo menos 

unha das relacionadas no anexo I) no persoal non docente e profesorado, 

non acudirán ao centro educativo e inmediatamente darán coñecemento ao 

equipo Covid. Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo 

domiciliario, poñéndose en contacto co seu centro de saúde ou de ser o caso 

cos facultativos da mutua. Serán estes facultativos os que valorarán a 

sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico ou proba PCRen 

24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o resultado da 

proba. 

2. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o 

alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará co 

centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con 

algunha das persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible. Para a 

xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, 

abondará co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias 

derivadas desta causa terán a consideración de xustificadas aos efectos do 

protocolo de prevención de absentismo  escolar. 

O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de 

recepción da información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao 

alumnado maior de idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda 

non pode acceder ao centro educativo. A medición de temperatura ou a 

avaliación doutros síntomas compatibles coa Covid-19 será realizada no seo da 

familia de forma diaria antes de acudir pola maña ao centro escolar. 

 

3. Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun 

alumno/a, durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase 

coa súa familia ou persoa de referencia que deberá presentarse no centro á maior 

brevidade. Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra 

ou o seu facultativo que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba 
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diagnóstica. Habilitarase, desde o inicio do curso, un espazo específico de uso 

individual no centro para illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas 

mentres non se xestiona o seu traslado. Este espazo contará con ventilación 

adecuada, xel hidroalcohólico, papeleira de pedal e panos desbotables. 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico 

positivo da Covid-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa 

positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos 

estreitos. 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa Covid (alumno/a ou 

profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións 

sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será 

necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola 

como ao seu posto de traballo. 

 

4. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade, xuntamente coa 

Consellería de Sanidade, dispón da canle informática denominada 

“EduCovid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos 

próximos dos casos confirmados. A información será accesible para o persoal 

sanitario que determine a autoridade sanitaria e utilizarase para que a Central de 

Seguimento de Contactos alerte da existencia de casos positivos confirmados no 

centro. 

A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de 

protección de datos os seguintes fluxos de información: 

 

Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro 

educativo o antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de 

referencia notifique o resultado positivo ao centro. 

Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a información 

necesaria para a identificación dos contactos estreitos. 

 

Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun 

diagnostico confirmado de Covid-19 no centro de ensino, deberá pórse en 

contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) para identificar os 
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contactos estreitos do ámbito educativo. Poderá facelo a través do número de 

teléfono específico para educación habilitado de 9 a 22 h. todos os días da 

semana eque estará disponible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como 

tamén nos apartados Equipo e Centro médico.  

 

Como ocorre con calquera outro caso confirmado de Covid, a CSC porase en 

contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as 

indicacións de illamento, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os 

contactos estreitos do ámbito persoal do caso. Durante esta enquisa 

epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como estudante ou traballador 

dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a CSC envía 

unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCovid solicitando os 

contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo. 

 

Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá porse en 

contacto coa CSC a través do número de teléfono disponible en EduCovid. 

 

Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCovid, para o 

que identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades 

para localizar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e 

pediralle que realice a súa carga en EduCovid. En ningún caso se notificarán 

contactos estreitos por medios diferentes a EduCovid. 

 

O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de 

contactos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da 

“Rede de contactos” proposta por EduCovid, na que se inclúen compañeiros de 

clase, de comedor, de transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc...). 

Para esta determinación terase en conta o previsto no Anexo III deste documento. 

 

Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se 

atope dentro desta rede de contactos, polo que o Equipo Covid deberao 

incorporar de forma manual. Unha vez definida a listaxe de contactos estreitos 
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que precisan corentena, e tras ser acordada co persoal asignado da CSC, o 

Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a través da 

aplicación EduCovid. No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se 

identifiquen contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón 

“Notificar a Sanidade” sen seleccionr a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do 

expediente pasará de “Petición de contactos” a “Contactos comunicados”, coa 

correspondente traza temporal. 

 

No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á 

CSC que no centro existe unha persoa cun diagnostico confirmado de Covid-19, a 

CSC pode verificar esta información. Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña 

da información necesaria para facelo, polo que nesta circunstancia procederase 

do xeito seguinte: 

 

◦ 1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que 

verifiquen que se trata dun caso confirmado de Covid. Se hai información abondo, 

ou non é posible desbotar a información como resultado dun erro, o Equipo Covid 

cargará o caso en EduCovid co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non 

está verificado. 

 

◦ 2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en 

calquera outro caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á 

CSC non lle chegará a listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do 

centro quen adiante esta información aos posibles contactos estreitos (a eles e só 

a eles). A dirección informará ás persoas afectadas que, conxuntamente coa 

CSC, determinouse que moi probablemente son contactos estreitos dun caso 

confirmado de Covid-19, polo que deben quedarse na casa en corentena. 

 

◦ 3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. 

Nese momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o 

Equipo Covid modifique o Id 0000 polo IdOrixe real. Unha vez feito isto, o centro 

educativo notificará a listaxe de contactos estreitos a través da aplicación e 
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procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos estreitos 

para enquisalos e iniciar o seguimento. 

En todo este proceso, esixirase extremar a confidencialidade profesional acerca 

da información da persoa diagnosticada da Covid. 

 

O rastrexo doutros eventuais contactos doutros ámbitos, incluídos os das 

actividades extraescolares non vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola 

autoridade sanitaria. 

 

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo 

momento, as instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da 

vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. 

 

A base de lexitimación legal para o intercambio de datos ten como fundamento 

o interese xeral na protección da saúde, polo que os datos do alumnado 

subministrados con consentimento dos representantes dos menores que obra nas 

bases de datos da Consellería de Educación poderán ser subministrados á 

autoridade sanitaria en cumprimento do deber de colaboración. 

 

O equipo Covid de cada centro ten a obriga de segredo profesional sobre os 

datos sobre os que teña coñecemento por mor da aplicación do presente 

protocolo. 

Resulta fundamental que os datos de contacto do alumnado e as súas familias 

estean actualizados en XADE. En caso contrario a CSC non poderá contactar co 

alumnado e familias afectadas. O profesorado e persoal non docente deberán 

manter os seus datos de contacto actualizados aos mesmos efectos. 

 

- Escenarios no suposto dos gromos  

1. 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 
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casos de COVID-19 en centros educativos”, e co “Protocolo de vixilancia e control 

epidemiolóxico fronte ao virus SARS-Cov-2” no ámbito educativo de Galicia, cos 

seguintes supostos:  

ta que segundo o criterio epidemiolóxico considerase contacto 

estreito a calquera persoa do centro que  compartise espazo co caso confirmado 

a unha distancia <2 metros 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.                                                                                      

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 trascorridos 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 realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas 

para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

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.  

2. 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 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.                   

3. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de 

Continxencia ante peches aprobado pola Resolución que dite para a regulación 

do Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no contexto 
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da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos 

da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-22, que desenvolverá as 

medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Os 

centros deberán incorporar a sistemática prevista no plan de continxencia, 

naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao seu propio Plan de 

Continxencia, previsto no Anexo III. 

4. 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. 

 

ANEXO III: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE CONTINXENCIA DO 

CENTRO EDUCATIVO) 

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 seguirase o protocolo de actuación do centro previamente 

elaborado:  

• Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao 

efecto ata a recollida por parte da familia. Esta 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. 

• A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de 

protección adecuado: 
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◦ 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 menor 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 da 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 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 contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira 

para a atención dun caso sospeitoso. 

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 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. 

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. 
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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 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.  

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 

Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-22 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. 

 

3.- PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN QUE GARANTA O ENSINO E 

APRENDIZAXE AO ALUMNADO VULNERABLE, NUN CONTEXTO DE 

ENSINO NON PRESENCIAL 
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(PLAN RECOLLIDO NO ANEXO II DESTE DOCUMENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

14  

 

4.- 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, unha vez 

que profesorado e alumnado conten coa formación suficiente para o seu 

desenvolvemento. O acceso á mesma estará na páxina web do centro. 

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 alumnado que reforcen o contido da materia 

ou a avaliación continua da mesma. 

A aula virtual utilizarase, de ser o caso e nos supostos de educación a distancia, 

cando menos, co alumnado de terceiro de Educación Primaria en adiante e para 

o alumnado que parcialmente estea en situación de corentena cando non exista 

suspensión da actividade presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras 

opcións de formación a distancia que poida por en funcionamento a consellería. O 

seu uso en primeiro e segundo de Educación Primaria quedará a discreción do 

centro educativo. Nos cursos anteriores habilitaranse fórmulas de comunicación 

como foros ou videochamadas para manter contacto coas familias e, de ser 

posible, fornecer contidos educativos para este tipo de alumnado. 

No suposto de que no primeiro e segundo cursos de Educación Primaria no que 

non se usen aulas virtuais, ou no caso doutro alumnado no que non sexa posible 

o seu uso, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación coas familias e o 

mantemento da actividade lectiva nos supostos nos que se teña que pasar á 

educación a distancia. Dito modo alternativo quedará recollido na programación 

didáctica e realizarase unha proba do seu correcto funcionamento durante o 

tempo que asiste o seu alumnado ao centro. De forma xeral, establécese como 

modo alternativo para a comunicación coas familias a páxina web do centro e o 

correo electrónico. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN CANTO AO FUNCIONAMENTO  DA AULA VIRTUAL: 

1. Formación do profesorado a través do PFPP, e asesoramento do equipo 

TIC.  

2. Creación dos cursos de cada nivel a principios de setembro e  

matriculación do alumnado. Creación dos usuarios para o alumnado e 

profesorado. 

A través dos medios establecidos, comunicarase ás familias o proceso de 

acceso e enviaráselle o nome de usuario e contrasinal. Crearase tamén un 

usuario para o/a inspector do centro. 

3. Durante o mes de setembro o profesorado irá familiarizando ao alumando 

coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual. 

Para iso, e tal como se establece no Protocolo de Adaptación ao contexto 

da Covid-19, empregarase a aula de Informática nas horas asignadas a 

cada curso.  

4. Difusión de vídeos e/ou manuais na web de colexio para que familias e 

alumnado se familiaricen co seu uso. 

5. Información ás familias a través dos titores/as sobre o uso dos medios de 

comunicación telemática, así como da aula virtual, para poder axudar ao 

alumnado no caso de ter que desenvolverse un proceso de ensino-

aprendizaxe a distancia. 

6. Información sobre o enlace aos distintos servizos educativos dixitais está 

dispoñible no seguinte enderezo: 

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

7. Designarase profesorado que asistidos de ser o caso polos asesores 

Abalar, encargaranse da mellora do funcionamento e o mantemento da 

aula virtual. 

 

 2. O equipo directivo, a través dos titores identificará ao alumnado que por 

mor de falta de recursos ou de conexión no fogar, puidera perder o acceso á 

educación telemática no caso de ensino a distancia. Atenderase a estas 

necesidades co equipamento co que foi dotado no marco do Plan de Reducción 

da Fenda Dixital, sempre que non se trate de alumnado Edixgal que contará con 

recursos específicos. No caso de corentenas ou illamentos, de non contar con 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais
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recursos propios procederase de acordo co sistema habilitado para a cesión de 

dispositivos  Covid. O Procedemento de Xestión de Equipamento para Alumnado 

en situación de fenda dixital seguirá as indicacións establecidas pola Consellería 

de Educación. 

3. 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 mensaxería electrónica, 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.  Esta comunicación farase á 

hora que se estableza no correspondente cadro horario que se incorpore no 

presente Plan de Continxencia. 

b) Enviar a todo o alumnado a caixa persoal pensada para tal fin dende o inicio 

do curso, co seu material, libros e libretas. 

c) Elaborar un horario semellante ao que se está desenvolvendo en réxime de 

presencialidade, respetando un mínimo do 60% da carga lectiva de cada área, 

tendo en conta o esforzo que vai a supoñer para o alumnado e o profesorado o 

seguimento da actividade a través de medios telemáticos. Estes horarios serán 

comunicados ao alumnado e informados ás familias a través do/a titor/a do grupo 

e publicados na páxina web do centro. A recepción da información por parte das 

familias farase a través da aplicación AbalarMóbil. 

d) Establecer unha planificación semanal, quincenal, etc, segundo as 

características do curso e, rexistrar semanalmente as actividades realizadas co 

alumnado no horario establecido.  

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

proceso de ensino-aprendizaxe e/ou a páxina web do centro. 

f) Seguir as normas establecidas para o ensino presencial, coas adaptacións 

que procedan motivadas pola metodoloxía empregada. As tarefas para o 



  

17  

alumnado semellaranse o máis posible ao sistema presencial respectando o seu 

dereito ao lecer e ao descanso. 

g) Informar ás familias da concreción do protocolo para que sexa coñecido e 

poidan contribuír ao proceso educativo: control de asistencia e participación a 

través dos medios telemáticos, así como da afectación desta modalidade no 

proceso de avaliación, etc. 

As condicións de uso das ferramentas de docencia virtual, rexeranse polas 

instrucións do 14 de decembro de 2020 da Secretaría Xeral Técnica da 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_para_o_uso_dos_serviz

os_educativos_dixitais_corporativos_para_sinatura.pdf. 

h) Velar polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á Diversidade, así como 

polo desenvolvemento e seguimento do Plan de Acción Titorial, Plan 

específico de atención para o alumnado vulnerable e Plan de Benestar 

Emocional.  Realización dun plan específico de actuación dende o 

Departamento de orientación, en coordinación co profesorado, para o alumnado 

NEE, establecendo pautas de actuación, seguimento e supervisión da 

actividade. Así mesmo, realización dun plan específico de actuación entre o 

Departamento de Orientación e os Equipos de Nivel para o deseño de 

estratexias de traballo para o benestar emocional do alumnado durante o 

período de actividade non presencial.  

 

NO CASO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL POR APARICIÓN 

DUN GROMO: 

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

de limpeza dependente do Concello.   

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

se estimen oportunas.   

c) Coordinación entre o profesorado implicado nas quendas de organización 

das fases de reinicio da actividade lectiva de forma presencial.     

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_para_o_uso_dos_servizos_educativos_dixitais_corporativos_para_sinatura.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_para_o_uso_dos_servizos_educativos_dixitais_corporativos_para_sinatura.pdf
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INCORPORACIÓN DE NOVAS MEDIDAS DE ACTUACIÓN, segundo a 

Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de 

medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da 

pandemia da COVID-19. 

 O horario para os supostos de ensino a distancia será o mes o mesmo 

que o elaborado para desenvolver en réxime de presencialidade ou 

semipresencialidade; non obstante cada sesión lectiva reducirase ata  un 

máximo do 40 %. HORARIOS ESPELLO 

 

 O alumnado deberá conectarse a través dos servizos dixitais educativos 

corporativos á hora que se estableza no cadro horario. 

 

 

 O ensino a distancia seguirá as normas establecidas para o ensino 

presencial, coas adaptacións que procedan motivadas pola metodoloxía 

empregada. 

 

 O titor/a informará aos pais nais ou tiores legais do alumnado sobre as 

normas que se establezan  para esta modalidade de ensino-aprendizaxe, 

así como do control de asistencia e participación a través dos medios 

telemáticos, que realizará diariamente o profesor, e das súas 

consecuencias no proceso de avaliación que o equipo docente ten 

establecido na súa programación. 

 

 O/a orientador/a velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade, coordinará a atención ao alumnado NEE por parte do 

persoal adscrito ao departamento de orientación e realizará as 

correspondentes reunións telemáticas para o desenvolvemento e 

seguimento do Plan de Acción Titorial.  

 

 O alumnado vulnerable, ou que conviva con familiares vulnerables, que 

non acode ao centro como consecuencia da emerxencia sanitaria pola 
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COVID-19, e se determine como xustificada a súa ausencia, recibirá 

atención educativa virtual segundo se establece no apartado 4 do artigo 

62 da oOrde 8 de setembro de 2021. 

 

 A dirección do centro promoverá as actividades de información e 

formación necesarias para que todo o profesorado poida utilizar con 

efectividade os medios telemáticos de comunicación co alumnado e as 

súas familias, así como o uso efectivo da aula virtual. 

 

 O profesorado experimentará no centro, co seu alumnado, o uso dos 

medios de comunicación telemática, así como a aula virtual, a empregar 

no caso de ter que desenvolver un proceso de ensino-aprendizaxe a 

distancia. 

 

 O/a titor/a de cada grupo proporcionará informacións as familias sobre o 

uso dos medios de comunicación telemática, así como da aula virtual. 

 

 A información sobre os distintos servizos educativos dixitais está 

dispoñible no seguinte enderezo 

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

 

 

5.- 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, tal e como se recolle no Plan de Adaptación do Cep Plurilingüe Igrexa 

Valadares.   

As fases establecidas para a reactivación son orientativas, 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.   
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Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no Protocolo aprobado polas 

Consellerías de Educación e Sanidade, o centro ten previsto as seguintes fases 

de reincorporación. 

 

 

1. Fase 1 

(Adecuación dos 

espazos)  

2. Fase 2 

(Formación de 

pequenos grupos)  

3. Fase 3 (Reforzo das 

medidas aprendidas 

en pequenos grupos)  

4. Fase 4 (Fase de 

reactivación)  
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Duración: Aínda que 
pode ter unha duración 
variable, aconséllase 
que sexa dunha 
semana. Nesta 
primeira fase, previa ao 
reinicio da actividade, 
será o equipo COVID 
do centro quen 
estableza as actuacións 
a desenvolver, en 
colaboración coas 
autoridades sanitarias 
e educativas.  
Obxectivos:   
- Análise da situación 
dos espazos e as súas 
necesidades.  
- Adecuada distribución 
do espazo do 
alumnado, distribuíndo 
os pupitres de forma 
que se consiga unha 
distancia de máis de 1 
metro entre eles.  
- Redefinición dos 
circuítos de circulación 
interna.  
- Reorganización das 
quendas de recreo 
para que se realicen de 
forma graduada.  
- Reorganización das 

quendas para o horario 

da comida. 

Duración: 1 semana. 
A porcentaxe do 
alumnado na aula de 
forma simultánea será 
do 40%. Esta fase é 
fundamental para a 
adquisición polos 
alumnos das medidas 
de hixiene e 
distanciamento.  
Obxectivos:  
- Formar ao alumnado 
na importancia das 
medidas de 
distanciamento físico, 
utilización de máscara 
e de hixiene de mans.  
- Definiranse uns 
obxectivos que deben 
ser cumpridos pola 
aula para pasar de 
fase.  
- Utilización dos 
espazos e circulación 
do alumnado polos 
corredores do centro.  
- Formar ao alumnado 
nas medidas de 
distanciamento físico 
no recreo.  
- Informar ao 

alumnado das novas 

normas derivadas da 

pandemia no SARS-

CoV-2 

Duración:1semana.  
A porcentaxe do 
alumnado na aula de 
forma simultánea será 
do 70%.Nesta fase o 
alumnado continuarán 
formándose nas medidas 
de hixiene e 
distanciamento físico 
cun grupo máis 
numeroso.  
Obxectivos:  
- Establecemento de 
criterios claros de 
entrada e saída do 
alumnado de forma 
progresiva.  
- Continuación das 

medidas aprendidas na 

fase 2 cun número maior 

de alumnos. 

Duración:1semana.  
A porcentaxe do 
alumnado na aula de 
forma simultánea será 
do 100%. Se fose posible 
manterase dentro da 
aula 1 metro de distancia 
física. Nesta fase xa 
todos os/as alumnos/as 
coñecen as medidas 
necesarias no período de 
pandemia.  
Obxectivos:  
- Reforzo e fomento de 
hábitos aprendidos.  
- Disposición en puntos 
estratéxicos de 
información visual clara 
para o alumnado.  
- O recreo e a comida 

será realizada en dúas ou 

tres quendas. 
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Hai que salientar a responsabilidade individual de todas as persoas que forman a 

Comunidade Educativa de contribuír ao cumprimento estrito das medidas de protección 

implantadas, encamiñadas a controlar e a reducir a transmisión da COVID-19.   

 

Este Plan de Continxencia inclúe un conxunto de medidas que emanan do 

Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non 

universitarios de Galicia para o curso 2021-22. 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, xa que O Equipo Directivo deste centro e o seu Equipo Docente non 

ten formación, nin competencia para asumir a organización e planificación dun 

Plan de adaptación de índole sanitario. 

Deste xeito, corresponde á empresa de limpeza actual do centro, MANTELNOR, 

xestionar, planificar, organizar e desenvolver todo o que a medidas de hixiene se 

refire. 
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ANEXO I 

 

 

 

 
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. 
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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. 

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 

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

Dirección do centro, a través da Xefatura de Estudos , adaptará o 
horario de atención ao alumnado á participación do profesorado 
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reunións 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. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-coronavirus
https://www.edu.xunta.gal/portal/familiasealumnado/medidas-coronavirus
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-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 
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 
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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. 
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EQUIPO MODELO N.º DE SERIE 

 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: 
 

 

 

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  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO III 

HORARIOS ESPELLO PARA O DESENVOLVEMENTO DE ENSINO A 

DISTANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

HORARIO ESPELLO 3º A 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:15 

  

LCL 

Webex 

Matemáticas 

Webex 

Inglés 

Webex 

Ciencias 

Webex 

Matemáticas 

Aula Virtual 

10:00 

  

Arts 

Aula Virtual 

LCL 

Aula Virtual 

E.F. 

Aula Virtual 

Cienc. Nat. 

Aula Virtual 

LGeL 

Webex 

10:45 

  

LGeL 

Aula Virtual 

ReCa/Valores 

Aula Virtual 

Cienc.Soc. 

Aula Virtual 

Música 

Aula Virtual 

Inglés 

Aula Virtual 

11:30 

  
Recreo 

12:00  
LCL 

Activ. Manip 

LGeL 

Activ. Manip. 

LGeL 

Activ. Manip. 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

Cienc.Soc. 

Activ. Manip. 

12:45 

  

Cienc. Nat. 

Acti. Manip. 

Inglés 

Activ. Manip. 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

LCL 

Activ. Manip. 

E.F. 

Activ. Manip. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

60% ACTIVIDADES EN 

MEDIOS TELEMÁTICOS 

VIDEOCONFERENCIAS WEBEX 

AULA VIRTUAL 

ACTIVIDADES 

MANIPULATIVAS 

Investigación, proxectos, traballo de caderno, 

libro, manipulación… 

 

TITORÍAS 

PARA AS FAMILIAS MARTES DE 16:30 A 17:30 

PARA O ALUMNADO MARTES DE 17:30 A 18:30 

 



  

 

HORARIO ESPELLO 3º B 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:15 

  

Matemáticas 

Webex 

LCL 

Webex 

LGeL 

Webex 

Ciencias 

Webex 

LCL 

Aula Virtual 

10:00 

  

Cienc.Soc. 

Aula Virtual 

ReCa/Valores 

Aula Virtual 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

Música 

Aula Virtual 

Inglés 

Webex 

10:45 

  

Arts 

Aula Virtual 

Matemáticas 

Aula Virtual 

E.F. 

Aula Virtual 

Cienc. Nat. 

Aula Virtual 

LGeL 

Aula Virtual 

11:30 

  
Recreo 

12:00

  

LGeL 

Activ. Manip. 

Inglés 

Activ. Manip. 

Inglés 

Aula Virtual 

LGeL 

Activ. Manip. 

LCL 

Activ. Manip. 

12:45 

  

LCL 

Acti. Manip. 

Cienc. Nat. 

Activ. Manip. 

Cienc.Soc. 

Activ. Manip. 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

Cienc. Nat. 

Activ. Manip. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

60% ACTIVIDADES EN 

MEDIOS TELEMÁTICOS 

VIDEOCONFERENCIAS WEBEX 

AULA VIRTUAL 

ACTIVIDADES 

MANIPULATIVAS 

Investigación, proxectos, traballo de caderno, 

libro, manipulación… 

 

TITORÍAS 

PARA AS FAMILIAS MARTES DE 16:30 A 17:30 

PARA O ALUMNADO MARTES DE 17:30 A 18:30 

 



  

 

 

HORARIO ESPELLO 4º 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:15 

  

LCL 

Aula Virtual 

ReCa/Valores 

Aula Virtual 

Inglés 

Aula Virtual 

Matemáticas 

Aula Virtual 

Matemáticas 

Aula Virtual 

10:00 

  

Música 

Aula Virtual 

Arts 

Aula Virtual 

LCL 

Act .Manipul 

E.F. 

Act .Manipul 

Cienc. Nat. 

Aula Virtual 

10:45 

  

Matemáticas 

Aula Virtual 

E.F. 

Aula Virtual 

LCL 

Aula Virtual 

LGeL 

Aula Virtual 

Inglés 

Aula Virtual 

11:30 

  
Recreo 

12:00  
Inglés 

Webex 

Ciencias 

Webex 

Matemáticas 

Webex 

LCL 

Webex 

LGeL 

Webex 

12:45 

  

LGeL 

Aula Virtual 

Cienc. Nat. 

Aula Virtual 

Cienc.Soc. 

Aula Virtual 

Tics 

Aula Virtual 

LGeL 

Aula Virtual 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

60% ACTIVIDADES EN 

MEDIOS TELEMÁTICOS 

VIDEOCONFERENCIAS WEBEX 

AULA VIRTUAL 

ACTIVIDADES 

MANIPULATIVAS 

Investigación, proxectos, traballo de caderno, 

libro, manipulación… 

 

TITORÍAS 

PARA AS FAMILIAS MARTES DE 16:30 A 17:30 

PARA O ALUMNADO MARTES DE 17:30 A 18:30 



  

 

 

HORARIO ESPELLO 5º 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:15 

  

E.F. 

Activ. Manip. 

Inglés 

Activ. Manip. 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

10:00 

  

Matemáticas 

Aula Virtual 

Cienc. Nat. 

Aula Virtual 

Inglés 

Aula Virtual 

LCL 

Webex 

E.F. 

Aula Virtual 

10:45 

  

ReCa/Valores 

Aula Virtual 

LCL 

Aula Virtual 

LGeL 

Activ. Manip. 

LGeL 

Aula Virtual 

LGeL 

Activ. Manip. 

11:30 

  
Recreo 

12:00  
LGeL 

Webex 

Matemáticas 

Webex 

LCL 

Webex 

Inglés 

Webex 

Ciencias 

Webex 

12:45 

  

LCL 

Activ. Manip. 

Cienc.Soc. 

Activ. Manip. 

Cienc.Soc. 

Aula Virtual 

Música 

Aula Virtual 

Arts 

Aula Virtual 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

60% ACTIVIDADES EN 

MEDIOS TELEMÁTICOS 

VIDEOCONFERENCIAS WEBEX 

AULA VIRTUAL 

ACTIVIDADES 

MANIPULATIVAS 

Investigación, proxectos, traballo de caderno, 

libro, manipulación… 

 

TITORÍAS 

PARA AS FAMILIAS MARTES DE 16:30 A 17:30 

PARA O ALUMNADO MARTES DE 17:30 A 18:30 



  

 

 

HORARIO ESPELLO 6º 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:15 

  

ReCa/Valores 

Aula Virtual 

LCL 

Aula Virtual 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

LGeL 

Aula Virtual 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

10:00 

  

Ciencias 

Webex 

LGeL 

Webex 

Matemáticas 

Webex 

LCL 

Webex 

Inglés 

Webex 

10:45 

  

Matemáticas 

Aula Virtual 

Inglés 

Activ. Manip. 

Inglés 

Aula Virtual 

Cienc.Nat. 

Activ. Manip. 

E.F. 

Aula Virtual 

11:30 

  
Recreo 

12:00  
LCL 

Activ. Manip. 

Cienc.Nat. 

Aula Virtual 

Cienc.Soc. 

Aula Virtual 

Música 

Aula Virtual 

Matemáticas 

Activ. Manip. 

12:45 

  

MATEMÁT 

Activ. Manip. 

E.F. 

Activ. Manip. 

Cienc.Soc. 

Activ. Manip. 

Arts 

Activ. Manip. 

Robótica 

Activ. Manip. 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

60% ACTIVIDADES EN 

MEDIOS TELEMÁTICOS 

VIDEOCONFERENCIAS WEBEX 

AULA VIRTUAL 

ACTIVIDADES 

MANIPULATIVAS 

Investigación, proxectos, traballo de caderno, 

libro, manipulación… 

 

TITORÍAS 

PARA AS FAMILIAS MARTES DE 16:30 A 17:30 

PARA O ALUMNADO MARTES DE 17:30 A 18:30 



  

 

 

 


