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O  Plan  de  Continxencia  do  CPI  Plurilingüe  de  Navia  de  Suarna ten  por  finalidade  establecer  os
procedementos  de  actuación  en  caso  de  aparición  de  casos  sospeitosos  e/ou  confirmados  de
membros  da comunidade educativa dentro e/ou fóra do recinto escolar e as medidas contempladas
para   proseguir  os procesos   de  ensino-aprendizaxe  e  para  o  reinicio  da  actividade  académica
presencial no caso de que se teña interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia
da aparición dun surto que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro.

O presente plan de continxencia do centro segue as directrices establecidas vixentes:

• PROTOCOLOS EDUCATIVOS DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID19 DA CONSELLERÍA DE
EDUCACIÓN que estea nese momento en vigor. Na actualidade é este:

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_centros_16_09_2020.pdf

• PROTOCOLOS DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE AO VIRUS SARS-CoV-2
(COVID-19)  NO  ÁMBITO  EDUCATIVO  NON  UNIVERSITARIO  DE  GALICIA  PUBLICADOS  POLA
CONSELLERÍA DE SANIDADE que estea nese momento en vigor. O que está en vigor é o do 9
de outubro que introduce a seguinte modificación:

“Na páxina 6 elimínase a indicación de que “permanecerán no domicilio os irmáns/ás do caso
sospeitoso escolarizados no mesmo centro ata o resultado das probas”, pola indicación de que “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 ataque se
confirme o resultado pero non será necesario que garden corentena no domicilio,podendo acudir
tanto á escola como ao seu posto de traballo”

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/545/20201090_PROTOCOLO%20C
%20EDUCATIVOS%20COVID-19.pdf

1-  ACTUACIÓNS  EN  SUPOSTOS  DE  SOSPEITA  DE  CASO  COMPATÍBEL  CO  COVID-19,  CASOS
CONFIRMADOS OU ILLADOS QUE SE PRODUCEN FÓRA DO ESPAZO EDUCATIVO

Non asistirán ao centro o alumnado, profesorado e outro persoal non docente  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. 

Tanto  o alumnado, como o persoal docente, persoal non docente e os conviventes deberán realizar
diariamente a “Enquisa de autoavaliación clínica do Covid-19”, na que se valoran os síntomas que se
presentan con maior frecuencia na Covid-19 (febre maior de 37,5ºC, tose seca, dificultade respiratoria,
fatiga  severa,  cansazo,  dor  muscular,  falta  de  olfacto,  falta  de  gusto,  odinofaxia  e  diarrea).  Os
responsables  do  alumnado  deberán  asinar  unha  declaración  responsable  de  que  van  realizar  a
devandita  Enquisa de autoavaliación clínica todos os días antes de acudir ás aulas. 

De presentar calquera destes  síntomas non deberán acudir ao centro escolar, informar ao centro
educativo e facer obrigatoriamente illamento.

Así mesmo, poñeranse en contacto en 24/48 horas co seu centro de saúde ou consultorio médico para
solicitar  unha  consulta  telefónica  co  seu  pediatra,  médico  de  atención  primaria,  mutua,  se  non
conseguise contactar pode chamar ao 881002021. No caso de sintomatoloxía grave ou dificultade
respiratoria severa e de inicio brusco, chamará ao servizo de urxencias/061. Os profesionais sanitarios
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serán os que valorarán a clínica, e prescribirán a realización das probas que consideren necesarias
para confirmar o caso, que deberá seguir as indicacións do persoal sanitario correspondente.

Para documentar a ausencia do alumnado por cuestións sanitarias derivadas da Covid-19 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.

No caso de que sexa o condutor dun vehículo do transporte escolar o que presente os síntomas
compatibles coa COVID-19 deberá comunicalo á empresa e esta deberá buscar outro condutor/a que
realice o servizo.

2-ACTUACIÓNS NOS CASOS SOSPEITOSOS DE ALUMNADO/PERSOAL DOCENTE OU NON DOCENTE
QUE SE PRODUZAN NO CENTRO EDUCATIVO

O alumnado que presenten sintomatoloxía compatible coa Covid-19 estando no centro educativo
(febre maior de 37,5ºC, tose seca, dificultade respiratoria, fatiga severa, cansazo, dor muscular, falta
de olfacto, falta de gusto, odinofaxia e diarrea) será considerados casos sospeitosos de infección por
SARS-CoV-2, e deberán ser trasladados, á sala habilitada para o illamento con máscara cirúrxica que
está  situada  no  antiguo  departamento  de  orientación,  e  acompañados  dun  profesor
(preferentemente alguén do equipo COVID) .  A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá
levar o material de protección adecuado:

 máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva tamén.
 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.

A sala de illamento dispón dunha ventilación axeitada e está provisto de xel hidroalcoholico, panos
desbotables, papeleira de pedal así como unha carpeta cos números de teléfono que as familias nos
proporcionaron para utilizar en caso de illamento dos seus fillos/as.  

Contactar co responsable do “Equipo COVID do Centro Educativo” que a partir dese momento será o
que se faga cargo do alumno/a.

Simultaneamente, o responsable deste equipo, deberá informar da situación a familia ou persoa de
referencia, que deberá presentarse no centro a maior brevidade posible para levalo ao seu domicilio.

A continuación, a familia, persoa responsable ou o propio paciente (se está en condicións) poñerase
en contacto telefónico co seu pediatra,  médico de atención primaria,  mutua.  Se non conseguise
contactar pode chamar ao 881002021. No caso de sintomatoloxía grave ou dificultade respiratoria
severa de inicio brusco, chamará ao servizo de urxencias/061.



A persoa con síntomas compatibles coa Covid, considerase caso sospeitoso e deberá permanecer
illado no seu domicilio ata dispoñer dos resultados das probas diagnósticas. 

Tamén permanecerán no domicilio os irmáns/as do caso sospeitoso escolarizados no mesmo centro
ata o resultado das probas, por ser contactos familiares conviventes.

Os profesionais sanitarios serán os que valorarán a clínica, e prescribirán a realización das probas
que consideren necesarias para confirmar o caso.

No caso de que o sospeitoso que inicie os síntomas sexa persoal docente ou non docente deberá
abandonar o seu posto de traballo protexido por máscara cirúrxica, contactar co centro de saúde e
seguir  as  instrucións do centro de saúde ata  que a súa situación médica  sexa valorada por un
profesional sanitario.

No  suposto  da  aparición  dun  caso  no  centro  educativo  quer  sexa  do  alumnado  quer  sexa  do
profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo  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.  Para  a  identificación  dos
contactos estreitos seguiranse as indicacións das autoridades sanitarias de acordo ao establecido no
Anexo 3 do  PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRENTE AO VIRUS SARS-CoV-2
(COVID-19)  NO  ÁMBITO  EDUCATIVO  NON  UNIVERSITARIO  DE  GALICIA  PUBLICADOS  POLA
CONSELLERÍA DE SANIDADE (versión en vigor do 9 de outubro)

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/545/20201090_PROTOCOLO%20C%20EDUCATIVOS%20COVID-19.pdf

Tras a aparición dun caso positivo da Covid 19 seguiranse as recomendacións da Xefatura Territorial
de Sanidade, sendo posible que no 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.

De acordo ás instrucións achegadas por correo electrónico ante a aparición dun positivo COVID-19
na aplicación Educovid  do centro  o  coordinador  COVID poñerase  en con Sanidade  a  través  dos
seguintes teléfonos 982 29 69 10 e 619 04 36 04 (até as 7 da tarde) antes de cargar na aplicación o
que segundo o establecido nos protocolos de sanidade se consideran contactos estreito  que será
aos que Sanidade convoque para probas e que terán que confinarse.  Con carácter xeral e de acordo
coas indicacións que establezan as autoridades sanitarias en cada caso entenderase como contacto
estreito cun caso confirmado, calquera que estivese a distancia inferior a 2 metros durante máis de
15 minutos sen máscara.

No caso de que se teña constancia por parte da familia, profesorado dalgún caso positivo antes de
que salte na aplicación, o coordinador COVID estará alerta á espera de que salte ese positivo na
aplicación Educovid.

Se Sanidade non se pon en contacto co coordinador COVID e desde o centro non é posible poñerse
en contacto cos números de referencia de Sanidade durante toda a xornada, ao final do día e como
medida excepcional  o centro enviará unha nota ás familias do grupo, preferentemente por Abalar,
recomendándolles que non envíen aos seus fillos ou fillas até recibir instrucións das autoridades
sanitarias.

A  autoridade  sanitaria,  en  coordinación  coa  Consellería  de  Educación,  a  través  do  Grupo  de
Coordinación  e  Seguimento  da  Pandemia  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

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Documents/545/20201090_PROTOCOLO%20C%20EDUCATIVOS%20COVID-19.pdf


centro para a súa comunicación á comunidade educativa, conforme ao modelo de carta ás familias
publicado  pola  Consellería  de Educación,   sen prexuízo  da información  que  sexa  facilitada  pola
autoridade sanitaria.

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.

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 de acordo.

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.

3 - ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferentemente a
través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo
os coñecementos da materia de xeito virtual. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao
alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma.

O equipo COVID do centro identificará ao  inicio do curso a través dunha enquisa o alumnado que
teña dificultades de conexión o falla  de equipamento para que a consellería  adopte as medidas
oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos.

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá adoptar
as  medidas  oportunas  en  relación  cos  períodos  ordinarios  de  avaliación  do  alumnado  cando
coincidan co tempo de suspensión.

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

 Empregarase a Aula Virtual do centro en 3º e 4º da ESO o Entorno Virtual de Aprendizaxe 
(EVA- Edixgal) en 5º de EP e 1º e 2º da ESO e os blogs de aula  para 2º,3º e 5º de educación 
primaria. As ligazóns son as seguintes:

Aula virtual: https://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/aulavirtual/login/
index.php?
(A aula virtual do centro podera accederse como convidado e deste xeito os pais/nais poidan 
acceder aos materiais)

Blogs de primaria:

https://terceirociclonavia.blogspot.com.es/ (para 2º, 3º e º de EP dado que é así como están 
agrupados)
http://rosaliascorner.blogspot.com.es/ (blog de lingua inglesa de Educación Primaria)

https://outroblogmais.blogspot.com.es/ (blog de educación plástica de Educación Primaria)

https://outroblogmais.blogspot.com.es/
http://rosaliascorner.blogspot.com.es/
https://terceirociclonavia.blogspot.com.es/
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/aulavirtual/login/index.php
https://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/aulavirtual/login/index.php


 En Educación Infantil e 1º de EP dadas as súas características de idade e o pouco número de
alumnado a comunicación das tarefas e procesos de aprendizaxe será personalizada a través
do e-mail, Abalar Móbil, ... sen prexuízo de ser necesario utilizarmos outras canles como blog
de infantil ou a aula virtual de 1º de EP e a que poderían acceder os pais/nais do alumnado
como convidados para descargar actvidades, etc

 Nas programacións didácticas de todas as materias estará establecido o procedementos que 
seguirán para garantir os procesos de ensino-aprendizaxe en caso de suspensión da 
actividade presencial. A ligazón ás programacións didácticas na web do centro é a seguinte 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/taxonomy/term/136

 Establecerase como sistema de comunicación prioritario o Abalar Móbil, a web do centro, o
facebook e twitter do centro e tamén se poderá establecer un sistema de comunicación
grupal empregando o correo electrónico, o whatsapp e as chamadas teléfonicas individuais.

 Cando técnicamente sexa viable utilizaranse o sistema de videoconferencia webex ou outro
alternativo para realizar sesións de titoria ou docencia virtual co alumnado que teña boas
conexións.

 Adaptaranse os contidos e a metodoloxía a aquel alumnado que por problemas técnicos ou
relevante doutra índole non poidan seguir a formación a través da Aula Virtual.

4- MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase unha 
planificación do retorno a actividade presencial.

Para o reinicio das clases presencial e debido a baixa ratio  do centro, como norma xeral  e sempre
seguindo as directrices das autoridades sanitarias e educativas, volverá todo o alumnado que non
estea baixo  sospeita  ou  en  situación  de  illamento  volverá  ás  clases  presenciais  extremando  as
precaucións e as medidas de distanciamento,  hixiene e a formación.

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpinaviadesuarna/taxonomy/term/136

