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PLAN DE CONTINXENCIA 

 

En virtude do disposto na Resolución conxunta do 4 de novembro de 2020 das 

Consellerías de Cultura, Educación e Universidade e de Sanidade pola que se aproba a 

actualización do “ Protocolo de adaptación ao contexto da covid 19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-21” e pola que se aproba o 

Protocolo de actividades extraescolares en centros educativos non universitarios  e na 

Resolución conxunta 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 2020-21   

 

1. Actuacións previas diante 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 conCOVID-19 no centro 

educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

 

2.1. Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid (BOX 1 

Titoría) ata a recollida por parte da familia. A Aula covid dispón 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. 

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

adecuado. 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 
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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 facilitado pola CECU (e dispoñible en EduCovid) 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 asúa 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 avalíea necesidade de solicitude dun test 

diagnóstico. 

 

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

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible quen un 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, 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 centro para a súa comunicación á 

comunidade educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada pola 

autoridade sanitaria. 

 

8.  Diante do peche total e/ou parcial do centro establecido pola autoridade sanitaria, o 

IES A Sangriña: 
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8.1. Publicará  na súa páxina web os horarios lectivos para o seguimento lectivo 

domiciliario que serán  os mesmos que en réxime presencial (horarios espello) 

8.2. O mesmo día do peche a dirección enviará unha comunicación a responsables 

mediante AbalarMóbil e publicará a nova na web do centro. 

8.3. O profesorado habilitará inmediatamente na aula virtual do centro os recursos e 

as actividades iniciais e trasladará orientación ás familias sobre todo respecto ao 

alumnado menor de idade. Nesta comunicación explicaranse cales son as 

características básicas do traballo telemático a desenvolver (material didáctico a 

utilizar, perfil de actividades, utilización de apps complementarias a Moodle etc)  

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ENSINO VIRTUAL PARA A COVID 19. CURSO 2021-22 

IES A SANGRIÑA-36019244 

 

 

1. AULAS VIRTUAIS E ENSINO A DISTANCIA 

 

O IES A Sangriña habilita dúas canles para o ensino virtual: 

  

1.1. Uso da app corporativa da CECU, MOODLE. Será obrigatorio para todo o 

profesorado do IES A Sangriña a apertura de aula virtual en Moodle en cada 

unha das súas materias. Durante o mes de setembro, antes da asistencia do 

alumnado ás aulas, crearanse os “cursos” dentro das aulas virtuais, así como os 

usuarios para o alumnado e profesorado. Realizaranse as reunións oportunas 

para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos 

alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (os coordinadores 

TIC poderán crear modelos básicos que sexan homoxéneos para a totalidade dos 

cursos e que faciliten o labor do profesorado con menor experiencia no uso). 

Porase a disposición do profesorado uns videotutoriais para a realización das 

tarefas de primeira posta en funcionamento da aula virtual. Durante os primeiros 

días de clase os/as titores/as de cada un dos grupos, facilitarán ao alumnado a 

inscrición na aula virtual así como que se matriculen en cada un dos cursos dos 

que forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática do centro 

para estas tarefas. A aula virtual, os cursos, e os usuarios (profesorado e 

alumnado) terán que estar plenamente operativos e funcionando ao finalizar o 

mes de setembro. É recomendable que os/as do alumnos/as estean familiarizados 

coa contorna dos cursos e coa metodoloxía de traballo na aula virtual.  
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Crearase tamén un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de 

acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector o seu usuario e clave.  

Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumnado 

coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá no hipotético caso de 

ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que precise na aula de informática 

para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu curso virtual.  

 

Ao inicio de curso, os/as titores/as identificarán ao alumnado que, por mor da falta de 

recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no 

caso de ensino a distancia, e notificarán estas circunstancias ao equipo directivo. O equipo 

directivo realizará unha listaxe deste alumnado (según modelo achegado no ANEXO I) e 

as súas necesidades no caso dun eventual paso ao ensino a distancia. Tal e como ven 

recollido no Plan de Ensino Virtual ante a Covid 19 publicado pola CECU o 2 de 

novembro de 2020, serán as dirección dos centros as que trasladarán, con carácter de 

urxencia, á Inspección Educativa as necesidades priorizadas de equipos que queden sen 

cubrir. 

 

1.2. Uso de apps non corporativas (Classroom, Google site). O profesorado que así 

o considere poderá organizar, sen menoscabo da obrigatoriedade da súa aula 

Moodle por cada materia /grupo que imparta, a docencia nas apps referidas. 

O contido destas apps estará debidamente vinculado á aula corporativa 

MOODLE de xeito que, a través de links na devandita MOODLE, se poda ter 

acceso ao traballado nas aplicacións privadas. A Dirección do centro esixirá a 

todo o profesorado que utilice esta aplicación a relación de materias e claves 

para acceso ás mesmas. Ditas claves serán remitidas asemade ao servizo de 

Inspección. Ao fin de que o tratamento de información persoal sexa o máis 

diáfano posible, o profesorado que use esta opción solicitará un permiso 

especial aos pais/nais dos alumnos/as implicados para que autoricen as 

direccións de gmail ligadas ao establecemento dos grupos en Classroom. A tal 

efecto, o centro establecerá un modelo oficial de solicitude da devandita 

autorización. (ver ANEXO II) 

 

A plataforma Webex 

 

As plataformas de videoconferencias. O IES A Sangriña promoverá o uso da plataforma 

de videoconferencia institucional (Webex) que permite a interacción en tempo real, 

compartir contido e a realización de exercicios. 
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2. HORARIO EN ENSINO VIRTUAL.  OS HORARIOS ESPELLO. 

 

O IES A Sangriña mantén o horario lectivo presencial no caso dun confinamento ou 

corentena puntual de calquera grupo. O devandito horario adxúntase ao presente Plan de 

continxencia/plan de ensino virtual.  

 Os distintos departamentos e o profesorado adscrito a eles deberán manter a carga lectiva 

de cada materia no caso de confinamento. Nesta liña o ED do IES A Sangriña establece a 

obligatoriedade de que, a citada carga lectiva, se reparta do seguinte xeito: 

 

a- Un 60% do tempo se destinará á docencia virtual co mesmo rango horario lectivo 

presencial ( “horario espello”) na plataforma de videoconferencias. 

b- O restante 40%, a tarefas a realizar por parte do alumnado monitorizadas a través da 

app Moodle e/ou similares. 

 

3. CONTROL DE AVALIACIÓN E ASISTENCIA. 

 

 Control de asistencia 

 

A asistencia á docencia virtual será controlada por cada profesor/a a través das canles 

corporativas que, no noso caso, é o corporativo Xade. Os titores/as informarán das faltas 

de asistencia periódicamente aos/ás responsables. 

 

Control de avaliación. 

 

Nesta liña cómpre considerar os seguinte: 

 

A- Que os procedementos de avaliación e criterios de cualificación para o curso 20-21 

están programados nas programacións didácticas dos departamentos do centro onde 

deberanse incluír os plans de continxencia no caso de ensino virtual. As devanditas 

programacións están dispoñibles na web do centro. 

 

B- Que en caso de ensino virtual, as avaliacións están sometidas as seguintes opcións: 

 

 

B.1. O profesorado deberá explicitar a posibilidade de programar probas online e definir, 

nos criterios de cualificación, o seu peso na cualificación final. 
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B.2. Asemade, o profesorado deberá incluír, se así o decide, o xeito de cualificar as tarefas 

entregadas polo alumnado. 

 

B.3. En todo caso o antedito queda suxeito ás posibles instrucións puntuais que a CECU 

emita ao respecto (tal e como aconteceu durante o confinamento do curso pasado). Nas 

devanditas instrucións recomendarase o uso de determinados criterios cualificadores e/ou 

de promoción. En todo caso, a dirección do centro, solicitará aos distintos departamentos a 

concreción das anteditas instrucións nunha addenda ás programacións que deberán de 

estar entregadas e publicadas unha semana despois de seren publicadas as instrucións 

oficiais. 

 

Control da actividade lectiva. 

 

En caso de confinamento, semanalmente a Xefatura de Estudos do IES A Sangriña 

demandará información ao profesorado sobre o traballo desenvolto. En dito reporte, en 

todo caso, deberá de figurar (ver ANEXO III): 

 

a. Período lectivo considerado 

b. Materia e competencias traballadas. 

c. Actividades desenvoltas. 

d.  Resultado da intervención docente: consideración do traballado respecto á 

avaliación do alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

 

Para o desenvolvemento efectivo do proceso de ensino-aprendizaxe a distancia a dirección 

do centro promove: 

 

4.1. Actividades de información e formación necesarias para que o alumnado 

empregue os medios telemáticos con efectividade. Nesta liña, profesorado do 

Departamento de Tecnoloxía aproveitarán as horas de titoría dos cursos de máis 

dificultade no manexo por parte do alumnado da  Aula Virtual para traballar 

aspectos relacionados con xestión, manipulación e traballo na plataforma 

referida. 
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4.2. Recursos formativos do centro. O IES A Sangriña mantén un Programa de 

Formación Permanente do Profesorado co CEFORE de Vigo para a 

actualización e perfeccionamento de ferramentas dixitais corporativas a 

desenvolver en todo este ano académico de 2020-21. O centro recibe constante 

asesoramento por parte do CEFORE, centralizado este asesoramento a través do 

Coordinador TIC, en aspectos relacionados con formación, información e 

soporte dixital en todo o relacionado coa devandita liña. 

 

 

 

A Guarda, setembro 2021 

 

 

O DIRECTOR 

 

 

 

Asdo. Carlos Alonso Rey 
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