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CONTEXTUALIZACIÓN 

O Plan de Continxencia do centro educativo CIFP Ferrolterra ten por finalidade establecer os 

procedimentos para a regular a actividade non presencial e tamén para o reinicio da 

actividade académica presencial no caso de que se teña interrompido a actividade lectiva 

como consecuencia da aparición dun gromo. 

 ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARACIÓN DUN 
GROMO 

Como norma xeral lémbrase que: 

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 e período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito 

con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

As actuacións  pertinentes diante da aparición dun gromo son as que se detallaron no 

apartado “5 -Xestión de gromos” do  “Plan de Adaptación á situación  COVID no curso 

20_21.”  

1 Desprazamento á sala de illamento. 

2 Colocación de máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que 

quede ao seu coidado) e contacto co familiar que o virá a buscar no cao dun menor 

de idade ou de adulto que precisa axuda. 

3 Contacto co seu centro de saúde de Atención Primaria ou Mutua ( Adeslas, Sanitas 

,etc) por parte da persoa afectada polos síntomas ( ou o familiar nun caso dun menor) 

e seguimento das instruccións dadas pola autoridade sanitaria.  

4 O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo 

protexido por máscara, e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a súa 

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

5 En caso de síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 
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Proceso para a declaración dun contaxio no centro: 

 

Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá avaliar o pase 

ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de 

cualificación de persoal sensible. 

 ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA 
NON PRESENCIAL 

A Actividade non presencial ,pode ser necesaria principalmente nos seguintes casos: 

 Falta de alumnos puntuais por aula ( illamento en espera de proba diagnostica, 

cuarentena,etc)  

 Peche parcial do centro ( unha ou varias  aulas completas)  

 Peche total do entro. 

 Falta  puntual do profesor por cuarentena,  espera de proba diagnostica, etc  

1-Diante da 
dun caso ou 

varios de  
diagnostico 
da COVID

2-Seguiranse as 
recomendacions da 
Xefatura Territorial 
de Sanidade (XTS)

3-A XTS será quen 
determinará:

Illamento dunha 
parte do centro  
afectada

Nº de persoal  que 
deba poñerse en 
corentena 

4-Peche 
parcial ou 
total do 
centro 

educativo 

5-A suspensión da actividade 
lectiva presencial suporá a 

aplicación das normas previstas 
no presente protocolo relativas ao 

ENSINO NON PRESENCIAL. 
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En todos os casos será preciso un seguimento do alumnado preferentemente a través da 

Aula virtual de cada grupo para a entrega de tarefas, entrega por parte do docente da 

documentación e contidos da materia, etc. 

Para o uso da mesma o profesorado e o alumnado xa terán  levado a cabo as medidas 

referidas no epígrafe 7 do Plan de Adaptación á situación  Covid19 2020-21: 

1 Inscrición do alumnado  e simulacro do uso de aula virtual nos primeiros días de clase. 

2 Simulacros do uso de plataformas de reunión telemática como Cisco- Webex, Jitsi Meet 

,etc 

3 Detección do alumnado con falta de recursos ou conexión dixital que deberán quedar 

resoltas ou comunicadas nos primeiros días de clase 

Para cada caso concreto actuarase do seguinte xeito: 

A. Falta de alumnos puntuais por aulas 

Producirase cando falten algúns alumnos por aulas de xeito puntual ou esporádico 

(illamento ata resultado dunha  PCR, cuarentena por contacto con sospeitoso ou 

confirmado, enfermidade dun alumno de COVID 19...). 

Para que o alumno non perda a formación asociada á docencia dos días de ausencia, 

contémplanse as seguintes medidas, sempre que o estado de saúde do alumno/a o 

permita: 

 Ensinanza híbrida: é dicir conexión directa de cada clase coa alumna ou alumno que 

está no seu domicilio a través de cámara web. O alumno que está na casa 

conectarase a unha plataforma de vídeo-chamada podendo seguir a clase ou as 

prácticas en directo. 

 Seguimento a través da Aula Virtual.  O alumno  entregará as tarefas a traves da 

plataforma, como poden ser exercicios , traballos, completar cuestionarios que lle 

deixe o decente, etc. 
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B. Peche parcial do centro (unha ou varias  aulas completas) ou Peche total do centro. 

Este caso sería decretado pola Xefatura Territorial de Sanidade por detectarse no centro 

un gromo importante e contaxio entre varias áreas do mesmo. Neste caso a formación será  

totalmente a distancia, xa que non habería ningún alumno do grupo. A formación 

realizaríase do seguinte xeito: 

 Conexión por video-chamada ás horas establecidas de cada sesión e módulo, 

segundo os horarios de clase presencial 

 Seguimento a traves da aula virtual. O alumno  entregará as tarefas a traves da 

plataforma, como poden ser exercicios , traballos, completar cuestionarios que lle 

deixe o decente, etc. 

Para as clases en liña, pódese utilizar calquera plataforma de videoconferencia: Jitsi meet 

(https://meet.jit.si/), zoom (https://zoom.us/), Cisco Webex 

(https://www.webex.com/es/video-conferencing.html), Google meet 

(https://meet.google.com/) ou a plataforma “Falemos” de Jitsi Meet que a consellería de 

educación puxo a disposición do profesorado (pero que presenta problemas de resolución 

para proxeccións do encerado ou prácticas).  Tanto a plataforma como videos explicativos 

e manuais atópanse  no enlace: https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/node/11880 

C. Falta  puntual del profesor por cuarentena  no caso de espera de proba diagnostica, 

cuarentena , etc 

Este caso darase cando o profesor estea en espera de resultados dunha PCR, ou en corentena 

preventiva por contacto cun positivo, etc 

No caso de que o profesor non estea de baixa médica, poderá impartir as suas clases a través 

da Aula Virtual igual que no caso anterior. Non se plantexa neste caso o ensino a través de 

plataformas en liña (agás que fose o mesmo profesor o que impartise clase durante todo o 

día) xa que o alumnado non pode permanecer solo en clase e debe seguir asistindo as súas 

clases presenciais co resto do profesorado. 
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Clases prácticas nos talleres. 

A suspensión da actividade presencial nos talleres faise moi difícil ou imposible de suplir de 

xeito telemático,  polo que o profesor destas materias preparará material na procura da  

transmisión do máximo coñecemento posible dentro da limitación que presenta a situación 

(vídeos prácticos, gravacións feitas previamente, preguntas sobre procedementos ou 

prácticas realizadas,  etc.) 

Resolución dos problemas de falla de recursos ou conexión para a 

comunicación a distancia. 

Durante os primeiros 15 días de Outubro o equipo COVID do centro, xunto coas titorías de 

cada grupo  identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión ou falla de 

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

dificultades da educación realizada por medios telemáticos 

Normas para o Seguimento da ensinanza a través de plataforma por vídeo 

chamada:  

As normas que se deberán seguir nas conexións telemáticas  serán as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) A cámara web do alumno ten que estar sempre conectada. Non pode 

ausentarse da conexión sen permiso do profesor ou profesora . 

b) Non está permitido gravar por parte do alumno nin parcial nin totalmente as 

sesión , salvo consentimento específico do seu profesor. 

c) De modo xeral o micrófono do alumno debe permanecer apagado salvo que 

teña unha dúbida e pida a palabra.  

d) Calquera comportamento inadecuado pode ser motivo de sanción como se 

ocorrese na aula física. 
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Seguimento da Programación dos módulos . 

No caso de peche parcial de varias aulas completas ou do centro, o profesorado  seguirá 

mensualmente, como ata agora, o seguimento da programación na Aplicación da Xunta e na 

de Calidade do centro, indicando nos apartados correspondentes as incidencias derivadas 

da situación. 

Avaliación se esta coincide co período de actividade lectiva non presencial. 

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. 

 MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA 
PRESENCIAL 

O modelo a aplicar do retorno a actividade presencial unha vez finalizado o período de 

formación a distancia correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da 

Consellería de Sanidade. 

Así e  todo, o centro contempla os seguintes pasos: 

Fase previa: Previamente á reactivación da clase presencial farase unha revisión dos espazos 

e unha análise de se é preciso modificar algo nos mesmos, principalmente onde apareceron 

os primeiros gromos:    

 Revisarase o cumprimento das distancias. 

 Dispoñibilidade de material de prevención.  

 Farase unha pequena análise na zona de orixe dos contaxios. 

Fase de reinicio : Determinación da orde dos grupos que inician. Porase en coñecemento de 

alumnado e familias a traves da páxina web o día de retorno. Na información determinarase 

se  a volta será en conxunto ou se establece un reinicio escalonado por familias profesionais, 

que dependerá de si a parada foi total ou parcial (dun grupo, dun area, etc) e das medidas 

aconselladas pola Consellería de Educación para o caso en cuestión. 


