
PLAN DE CONTINXENCIA DO CRA DE CULLEREDO PARA O 

CURSO 2020-2021 

 

O Plan de Continxencia do CRA de Culleredo ten por finalidade establecer os procesos 

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

suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun gromo que supoña 

o cese da actividade presencial nunha ou varias escolas ou mesmo todo o centro. 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 

 

1. Non asistirán ao centro aqueles alumnos/as, mestres 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. É compromiso individual e particular de toda a Comunidade Educativa do Cra de 

Culleredo a realización previa da autoenquisa (Anexo I do Plan de Adaptación) 

antes de asistir ao centro educativo, así como de poñer en coñecemento do Equipo 

Covid do Cra tal circunstancia. 

2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID-19 no 

centro educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

a.    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. 

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

protección adecuado: 

-   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. 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 

mestre/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, 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. 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 diagnosticado 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 escolas) 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 mestres e alumnado afectados 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 ordear o peche 

dunha ou varias aulas ou escolas ou do centro educativo na súa totalidade de 

conformidade con seguintes supostos: 

- Tendo en conta que segundo o criterio epidemiolóxico considérase contacto 

estreito a calquera alumno ou profesional do centro educativo, que compartise 

espazo co caso confirmado a unha distancia inferior a 2 metros 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 a consideración de contactos estreitos da persoa cun 

diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento de 10 días) deberán entrar en 

corentena nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza 

presencial por un período de 14 días. 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. 

- En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas 

afectadas a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena na 

totalidade das persoas que conforman unha aula, un nivel educativo completo ou, 

de ser o caso, da totalidade das persoas que integran un 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 estreito. 

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

previstas no presente protocolo, na  Resolución conxunta do 2 de novembro de 2020, 

da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría 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 na 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, 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. 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 

11.  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 a 

través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado o ben os que poña a 

disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado 

que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

As canles de comunicación coas familias serán a través do teléfono, correo 

electrónico, videochamadas e sobre todo dos blogues. Cada mestre encargarase 

de impartir os coñecementos da súa materia de xeito virtual. Este curso levaremos a 

cabo a implantación do ABALAR. 

No caso de que a actividade lectiva non presencial sexa tan só para algunha escola ou 

escolas, colgaranse no blogue da mesma ou das mesmas as actividades para ese 

alumnado en concreto. Si se dese o caso de que fose todo o CRA o que tivese que 

levar a cabo a ensinanza non presencial, cada mestre titor e especialista subiría as 

tarefas a realizar no seu blogue particular.  

12. O equipo Covid do centro identificará ao 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. 



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

respectando seu dereito ao lecer e ao descanso. 

14. 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 este labor, co apoio das asesorías do Centros de Formación e 

Recursos (CFR) correspondente. 

15. O mesmo día do peche a dirección do centro enviará unha comunicación a través 

de AbalarMóbil e publicará unha nova na web do centro. 

16. 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. 

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

produza o peche ou confinamento da aula ou centro, responderá ao previsto con 

carácter xeral no artigo 25 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula 

a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación así como no apartado 3 do Protocolo de atención 

educativa domiciliaria. 

18. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas: 

 Manter comunicación continuada coas diferentes familias do noso 

alumnado por medio da aplicación ABALAR ou correo electrónico. 

 Realizar reunións telemáticas do profesorado para continuar levando a 

cabo un traballo coordinado. 

 Publicar nos blogues de cada escola e das diferentes especialidades os 

contidos e actividades a traballar. 

 No caso de que algún alumno/a precise de actividades diferenciadas ás 

do grupo-clase enviaránselle por correo electrónico.  

 Dar aviso ao concello para levar a cabo a desinfección da escola ou 



escolas afectadas. 

 Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións 

oportunas.  

 E establecer as medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial. 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 

   Finalizado o período de peche presencial da escola, escolas ou centro realizarase 

unha planificación do retorno á actividade presencial en coordinación con todo o 

profesorado do CRA e seguindo as directrices das autoridades sanitarias.  

    Para os CRAs entendemos que se desenvolverá de xeito diferente a outros centros 

debido a pouca cantidade de alumnado que temos nas escolas e sabendo que cada 

unha delas son grupos de convivencia estables. 

 

 

Tanto o Plan de Actuación á situación Covid coma este Plan de Continxencia serán 

obxecto de revisión e adaptación continua atendendo á evolución da pandemia, co fin de 

garantir a súa adecuación ás obrigas ou recomendacións sanitarias existentes en cada 

momento. 


