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“PLAN DE 

CONTINXENCIA  

CPI DO FEAL” 
 

Adaptación do 07/11/2020 en cumprimento da: 

 

“Resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral de Educación e 

Formación Profesional pola que se aproba o 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 2020-2021 e o Anexo 

I (Plan de continxencia).” 

 

“Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan 

instrucións para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos 

na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 para o desenvolvemento de 

ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia 

da COVID-19.” 
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O Plan de Continxencia do CPI do Feal ten por finalidade establecer as medidas en caso 

de suspensión do ensino presencial, para garantir o ensino a distancia e as medidas para 

a reactivación do ensino presencial, de conformidade coas autoridades sanitarias. 

 

A) ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais 

que teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se 

atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19, ou en período de 

corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con 

síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

2. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro 

educativo seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espazo 

separado de uso individual (Espazo habilitado en conserxería), colocaráselle 

unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que 

quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a 

alumnado. 

3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, 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 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, ou dunha sospeita, de coronavirus nun 

centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, 

a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa 

Xefatura Territorial de Sanidade para comunicarllo. Será a propia Xefatura 

Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan dentro do 

centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de  
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Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva 

das persoas identificadas como contactos. Estas terán a consideración de 

contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu 

domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 

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. Se non houbese cita para ese mesmo día, 

acudirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as 

recomendacións 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 abrocho. 

 

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 de conformidade con seguintes supostos: 

 A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a 

entrada en corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do 

profesorado asignado a ese grupo. 

 Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos 

últimos 7 días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo  
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completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o caso, da totalidade do 

centro educativo. 

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 próximo. 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos 

de determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a 

avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de 

vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible. 

 

B) ACTUACIÓNS XERAIS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE 

LECTIVA NON PRESENCIAL POLO PECHE DALGUNHA UNIDADE  

OU DO CENTRO. 

1. A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do 

alumnado a través das ferramentas institucionais tales como as aulas virtuais, 

Webex, etc.. O profesorado realizará o seguimento do alumnado, impartirá os 

contidos da materia de xeito virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado que 

reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

 

2. Cando durante o peche ou confinamento parte do profesorado afectado se atope 

de baixa será o equipo docente (departamento, equipos de ciclo, etc) co apoio da 

persoa Coordinadora TIC /eDixgal quen dispoña provisionalmente de recursos 

formativos ao alumnado ata a incorporación de persoal de substitución ou a alta 

do/a docente. Poderá contarse, para esta labor, co apoio das asesorías do Centros 

de Formación e Recursos (CFR) correspondente. 

 

3. O mesmo día do peche: 

 

 A dirección do centro enviará unha comunicación a través de abalarMóbil  
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e publicará unha nova na web do centro.  

 

 O profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as 

actividades iniciais e trasladará orientación ás familias, especialmente 

para o alumando menor idade, a través da aplicación abalarMóbil ou a 

través da aula virtual.  

 

 

4. A atención ao alumnado que deba permanecer en illamento, mesmo cando non se 

produza o peche ou confinamento da aula ou centro realizarase a través da aula 

virtual. O alumnado terá a súa disposición as tarefas que realiza o grupo e poderá 

consultar co profesorado a través da mesma para consultar dúbidas. 

 

5. As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial 

respectando seu dereito ao lecer e ao descanso. 

 

6. O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non presencial, e, 

polo tanto, está obrigado participar nas clases non presenciais con aproveitamento 

e sometido ás mesmas normas de convivencia independentemente da situación de 

peche ou confinamento. 

 

7. O/a titor/a informará aos pais nais ou titores legais do alumnado menor de idade 

e ao alumnado maior de idade das normas que se establezan polo centro para esta 

modalidade de ensino-aprendizaxe, así como do control de asistencia e 

participación a través dos medios telemáticos, que realizará diariamente o 

profesor mediante as ferramentas habituais, e das súas consecuencias no proceso 

de avaliación que o equipo docente ten establecido na súa programación didáctica. 

 

8. Garantirase en todo momento a atención a diversidade do alumnado para o cal se 

disporán os recursos organizativos e didácticos necesarios que, con carácter 

individualizado, respondan ás súas necesidades, con especial atención ás 

adaptacións curriculares e aos protocolos de atención á diversidade, de ser o caso. 
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9. A orientadora do centro educativo, no horario establecido pola dirección do 

centro, 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, realizará as correspondentes reunións telemáticas 

para o desenvolvemento e seguimento do Plan de Acción Titorial, realizará as súas 

funcións, establecidas no artigo 6 do Decreto 120/1998, do 29 de abril, 

empregando as distintas ferramentas dixitais, ben a demanda dos titores/as ou dos 

pais/nais ou titores legais do alumnado. 

 

10. A dirección do centro, a través da xefatura de estudos, requirirá ao final de cada 

semana unha relación de actividades que realizou o profesorado co alumnado no 

horario establecido. 

 

11. Dende 3º de E. Primaria a 4º de E.S.O., todos os grupos cumprirán o horario 

habitual, cun 60% de ensino por videoconferencia e un 40% para a 

realización de tarefas. Igualmente cada grupo terá a hora de titoría habitual 

tanto de alumnado como para as familias. En E. Infantil e 1º  e 2º de E. 

Primaria adaptaranse horarios e metodoloxía de traballo atendendo as 

características do alumnado. 

 

12. O centro terá localizado ao alumnado con falta de equipamento informático e 

conexión para seguir o proceso a distancia. A administración educativa garantirá 

o dereito á educación e a súa equidade. A tal fin disporá os medios informáticos 

necesarios para o seguimento do ensino virtual por parte do alumnado que o 

precise de acordo co seguinte protocolo:  

 

 mesmo día da corentena ou do peche os equipos directivos afrontarán cos 

seus propios recursos tecnolóxicos, no caso de dispoñer deles, as 

necesidades TIC máis perentorias do centro. Esta primeira intervención 

poderá ser apoiada polos CFR baixo a coordinación da xefatura territorial. 

 Unha vez atendidas as necesidades iniciais as direccións dos centros  
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 trasladarán con carácter de urxencia por correo electrónica á inspección 

educativa as necesidades priorizadas de equipos que quedaran sen cubrir. 

A inspección dará traslado destas necesidades aos servizos centrais para 

facilitar a súa cobertura inmediata.  

 

 Adoptaranse criterios unificados que dependerán da extensión e alcance 

do peche e, polo tanto, das necesidades en cada momento. Os 

equipamentos entregaranse ao centro educativo que será o responsable da 

organización da entrega ás familias e posterior recollida.  

 Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar un 

compromiso de cesión responsabilizándose do dito material segundo o 

modelo que lle facilitará o centro. Aos efectos de axilizar o proceso ante 

un posible peche as direccións dos centros educativos recadarán de 

inmediato os documentos de cesión de equipamento debidamente 

asinados polas familias que puideran precisar este equipamento. Chegado 

o eventual peche darán traslado dos documentos de cesión asinados para 

a recepción do equipamentos correspondentes.  

  O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima 

celeridade por AMTEGA.  

 Unha vez superada a situación de confinamento ou peche o centro 

educativo, no prazo máximo de 3 días deberá recompilar todos os equipos 

cedidos para ser logo recollidos por AMTEGA.  

  Cando foran repartidos todos os equipamentos necesarios e dispoñibles 

ás familias, organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a 

asistencia das familias, no que se fará un repaso polo funcionamento da 

aula virtual e se resolverán dúbidas das familias. Para preparar esta 

reunión poderá contarse co apoio do CFR ou a asesoría Abalar. Farase 

unha reunión diferenciada para o alumnado de 2º EP e cursos inferiores, 

dado que a súa atención non se basea na aula virtual. Terase en conta a 

capacidade máxima de participantes nas aplicacións aportadas pola 

Consellería para videoconferencias e, polo tanto, realizaranse tantas 
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convocatorias como sexan necesarias. 
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C) ACTUACIÓNS ESPECÍFICAS POR NIVEIS EDUCATIVOS  DO ENSINO NON PRESENCIAL EN CASO DE PECHE 

DALGUNHA UNIDADE OU DE TODO O CENTRO. 

 

Obxectivos Medidas Organizativas Xerais para todos os niveis. 

1. Manter  a actividade 

lectiva e o contacto coas 

familias a través de 

diferentes medios: 

telefónicos, Abalar Móbil, 

Videoconferencia , aulas 

virtuais do centro, correo 

electrónico e páxina web. 

2. Garantir o dereito á 

educación do alumnado. 

 

 

 

1. O horario de traballo telemático será o habitual do centro para cada nivel educativo, 

mantendo igualmente os horarios previstos para o ensino presencial para xuntanzas e 

atención a familias. 

2. Cada profesor será responsable da atención telemática do seu alumnado; publicación de 

tarefas, videoconferencias, resolución de dúbidas etc. 

3. Nas sesións por Videoconferencia haberá que conectarse o tempo suficiente para poder 

aproveitar ao máximo o tempo de clase. 

4. Todos os mércores ás 17:30 a Xefatura de Estudos, tanto de E. Primaria como de E. 

Secundaria, manterá unha xuntanza co profesorado, para facer un seguimento da 

situación xeral e do funcionamento do ensino telemático. Ao final da semana requerirá 

ao profesorado o rexistro de actividade. 

5. O teléfono do centro será atendido polo Equipo Directivo nos horarios de dirección 
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publicados para resolver as dúbidas que poidan ter as familias. 

6. Ao seguinte día de suspender as clases presenciais, se convocaría un claustro 

extraordinario para lembrar a organización do centro na nova situación. 

7. Se a suspensión lle afectara únicamente a un grupo ou varios de alumnos pero non a todo 

o centro, as medidas anteriores se lle aplicarían a estes grupos. 
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ORGANIZACIÓN DO ENSINO NON PRESENCIAL POR NIVEIS EDUCATIVOS 

 

En todos os niveis educativos seguirase o horario ordinario ainda que atendendo as peculiariades de cada un deles. Como anexo estarán publicados os 

horarios de cada grupo, diferenciando o tempo de videoconferencia co profesorado e de tarefas.  

Dende 3º de E. Primaria, haberá en cada sesión unha carga de 60% en videoconferencia e 40% de traballo. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Dadas as súas peculiaridades e a dependencia total do alumnado para seguir o ensino por videoconferencia a organización será a seguinte: 

LUNS OU PRIMEIRO DÍA DA SEMANA SE HAI FESTIVOS DE 11:00 – 12:00: 

Videoconferencia explicativa para familias e alumnos, do material proposto para a semana que estará dispoñible na aula virtual. 

RESTO DOS DÍAS NO HORARIO HABITUAL DO MESTRE: 

Contacto coas familias a través da aula virtual ou medio corporativo consensuado entre estas e a titora, para resolver dúbidas e recollida e corrección das 

tarefas. 

 A Conexión a videoconferencia non será obrigatoria pero si a entrega do traballo. 

 Para entregar as tarefas poderase empregar a aula virtual, ou calquera outro medio dos corporativos consensuado coas familias. 
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1º e 2º de E. PRIMARIA 

Dadas as súas peculiaridades a organización será a seguinte: 

TITORES: VIDEOCONFERENCIA diaria na primeira hora de clase habitual do titor/a para explicar a materia e tarefas das materias que correspondan 

ese día no horario, deixando o resto da xornada para realizar as tarefas da aula virtual e consulta e solución de dúbidas. 

ESPECIALISTAS:  

Inglés: Videoconferencia de 30 min cada unha das sesións que corresponden no horario deixando o resto da sesión para realizar tarefas e consulta de 

dúbidas. 

E. Física, Música e Relixión: Videoconferencia de 30 min nunha das sesións que corresponden no horario deixando o resto do tempo para a realización 

de tarefas e consulta de dúbidas. 

 

Dende 3º de E. PRIMARIA a 4º de E.S.O 

 Como establece a Consellería haberá horarios espello, é dicir seguirase o horario habitual de cada grupo, distribuíndo cada sesión en 60% por 

videoconferencia e 40 % de traballo individual. 

 5º, 6º de E. Primaria e 1º de E.S.O. empregará a aula virtual de EDIXGAL 

 

ALUMNADO CON NEE E NECESIDADES DE APOIO EDUCATIVO 

No horario habitual en que saen da clase para recibir atención de PT ou AL, terán coa mestra unha videoconferencia equivalente a un 60% 

da sesión na que recibirán as explicacións correspondentes da tarefa a realizar. O 40% restante será de traballo individual. Cada familia será 

informada polo Departamento dos horarios individuais de cada un deles, xa que non serán publicados na web. 
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Dadas as características dalgún deste alumnado e as dificultades que presenta para seguir o proceso de ensino – aprendizaxe a través de 

medios telemáticos, o Departamento de Orientación en coordinación coas familias, habilitarán un medio alternativo de comunicación e 

entrega e recollida de tarefas. 
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ANEXO I HORARIOS DOS GRUPOS 

ANEXO II HORARIO INDIVIDUAL DO PROFESORADO ( INSPECCIÓN) 
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