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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Segundo as Instrucións polas que se incorporan a declaracións de actuacións coordinadas en 

materia de saúde pública aprobadas polo Consejo Interterritorial do Sistemas Nacional de Salud 

Pública e a actualización das recomendacións sanitarias di comité clínico ao Protocolo do 22 de 

xullo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia 

para o curso 2020-2021, o centro elaborará, e aprobará pola Dirección do centro, un “Plan de 

Continxencia” de conformidade coas previsións do modelo que figura no Anexo VI no que se 

establecerán as medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as medidas para facer 

efectivo o ensino a distancia, e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial, de 

conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria. 

O presente documento ten por obxecto desenvolver en base ao citado Protocolo e ao Plan de 

Adaptación á situación Covid do IES Cabo Ortegal, as medidas axeitadas e os procesos 

requiridos para o reinicio da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho 

que supoña o cese da actividade presencial nun aula / etapa educativa / centro. 

 

2. PROCEDEMENTOS ANTE A APARICIÓN DE SINTOMATOLOXÍA 

COMPATIBLE 

QUE FACER EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID -

19 NO DOMICILIO? 

1º) Non acudir ao centro escolar. 

2º) Informar ao centro educativo, preferentemente por teléfono. 

3º) Contactar co seu pediatra ou médico (centro sanitario, consulta particular, centro de 

saúde, mutua, etc.). 

4º) Será valorado clinicamente e seguiranse as indicacións do persoal sanitario 

correspondente, podéndose presentar os seguintes supostos: 

− Volta ao centro: No caso de que non sexa unha patoloxía susceptible de realizar test 

diagnóstico da Covid-19 nin de quedar en repouso domiciliario. 

− Vixilancia domiciliaria: Se se está á espera de resultados do test da Covid-19 ou 

repouso en domicilio por outra causa médica. 

− Caso confirmado: Deberase estar illado no domicilio durante alo menos 10 días en 

caso de confirmación diagnóstica e seguiranse as directrices que indiquen as 

autoridades sanitarias 
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QUE FACER EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID -

19 NO CENTRO EDUCATIVO? 

1º) Trasladarase á sala de illamento específica da COVID-19 aos menores de idade en 

espera dun familiar ou adultos que pola súa gravidade precisen axuda: 

− Ambos (persoa afectada e acompañante) usarán máscara cirúrxica 

− O acompañante de persoas que teñan exención da utilización de máscara usarán 

máscara N95. 

2º) Avisarase á familia no caso dos menores de idade para que o veñan buscar ao centro e o 

leven á casa. En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061. 

3º) Será o propio afectado ou a súa familia os que solicitarán consulta telefónica co seu 

centro de saúde de Atención Primaria ou Mutua. 

4º) A persoa con síntomas permanecerá no seu domicilio ata descartar a infección, e seguirá 

as instrucións das autoridades sanitarias podendo darse os supostos anteriormente 

indicados. 

QUE FACER EN CASO DE QUE UNHA PERSOA DO NÚCLEO FAMILIAR SEXA 

SOSPEITOSA DE PADECER COVID-19? 

Con independencia da presentación ou non de sintomatoloxía compatible cunha infección 

SARS-CoV-2, recoméndase ao persoal do centro e o alumnado non acudir ao centro educativo 

no caso de que algunha persoa do seu núcleo familiar sexa sospeitosa de padecer a Covid-19 por 

presentar síntomas ata coñecer o resultado da proba e que este sexa negativo. Neste caso, o 

resultado da proba será comunicado á persoa Coordinadora do equipo Covid do centro. 

QUE FACER EN CASO DE QUE UNHA PERSOA DO NÚCLEO FAMILIAR SEXA 

DIAGNOSTICADA POSITIVA DE COVID-19? 

Con independencia da presentación ou non de sintomatoloxía compatible cunha infección 

SARS-CoV-2, o persoal do centro e o alumnado non acudirá ao centro educativo no caso de que 

algunha persoa do seu núcleo familiar sexa diagnosticada de Covid-19. 

Neste caso a persoa afectada non poderá acudir ao centro educativo mentres permaneza en 

corentena domiciliaria derivada do diagnóstico positivo en Covid-19 dunha persoa do seu 

núcleo familiar. 
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XESTIÓN DAS AUSENCIAS DO PERSOAL DO CENTRO E DO ALUMNADO 

As ausencias serán comunicadas á Xefa de Estudos e aos membros do Equipo Covid, sendo o 

coordinador o encargado, de selo caso, de actuar de interlocutor coa Administración 

empregando as canles habilitadas dende a Consellería. 

• AUSENCIAS PROFESORADO: Xefatura de Estudos levará o control das ausencias do 

profesorado derivadas da Covid, empregándose tamén unha folla de cálculo polo Equipo 

Covid para rexistrar esas ausencias e diferencialas do resto. 

O profesorado xustificará as ausencias derivadas da Covid empregando o ANEXO 

Declaración Responsable COVID (Persoal do centro). 

• AUSENCIAS ALUMNADO: O profesorado e os/as titores/as serán os que levarán o 

control das ausencias do alumnado, comunicándoas aos membros do equipo Covid que 

serán os encargados de realizar un rexistro mensual das mesmas noutra folla de cálculo 

que permita un rexistro interno do número de casos. 

Non será necesario ningún xustificante médico, bastará a comunicación dos pais – titores 

legais para xustificar este tipo de faltas. 

 

3. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARACIÓN DUN GROMO 

Seguirase o proceso indicado no Plan de Adaptación do IES Cabo Ortegal no apartado E. 

Xestión dos gromos (páxina 22 do Plan) e resumido no punto 2 deste Plan de Continxencia. 

É necesario ter en conta as seguintes consideracións: 

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. Neste sentido, 

é compromiso individual e particular de toda a comunidade educativa do IES Cabo 

Ortegal a realización previa de autoenquisa (Anexo I do Plan de Adaptación á situación 

Covid do IES Cabo Ortegal) antes de asistir ao centro educativo, así como de poñer en 

coñecemento do Equipo Covid tal circunstancia. 

2. Diante dun suposto no que un alumno ou alumna, ou traballador/a do centro, que resulte 

sospeitoso de desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo 

seguirase o procedemento do apartado E do Plan de Adaptación: 

• 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 
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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. 

• 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. 

3. Son os/as traballadores/as e/ou as familias as que diante da aparición de sintomatoloxía 

compatible coa Covid-19 os que deban chamar ao centro de saúde de Atención 

Primaria de referencia, á mutua, ou ao teléfono de referencia do SERGAS e seguir 

as súas instrucións. 

Se a persoa sospeitosa presente síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061. 

4. No suposto da aparición dun caso da Covid nun centro educativo tanto sexa do 

alumnado, profesorado ou persoal do centro, o Sergas abrirá un expediente na aplicación 

EduCovid, e a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 incluirá nela a 

información solicitada. 

De todas formas, ante a posibilidade de que a incidencia tarde en comunicarse a través 

da aplicación, é recomendable que aquela familia ou persoa coñecedora de ser caso 

confirmado o comunique ao centro á maior brevidade posible. Nese caso os membros do 

Equipo Covid chamarán ao teléfono do Centro de Seguimento de Contactos 

(981219016) par dar a coñecer o positivo e poder seguir as súas instrucións. 

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. 

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

gromo. Seguirase o proceso indicado no Plan de Adaptación do IES Cabo Ortegal 

no apartado E. Xestión dos gromos. 

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. 

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, 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. 
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4. ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 

PRESENCIAL 

CASOS NOS QUE FAI FALLA ENSINO NON PRESENCIAL 

A actividade lectiva non presencial pode ser necesaria en tres casos principais: 

A. Falta de alumnas/os puntuais na aula (illamento en espera de proba diagnóstica, caso 

confirmado, corentena, etc.). 

B. Ausencia do profesorado por calquera dos casos que figuran no apartado 2 deste 

documento. 

C. Peche parcial do centro (unha ou varias aulas). 

D. Peche total do centro. 

No caso A, e sempre que o estado de saúde do alumnado o permita, levarase a cabo unha 

ensinanza mixta, é dicir, ensino presencial co resto da clase e conexión telemática (ou gravación 

da mesma) para aquel alumno/a que está na casa. Así mesmo o alumno confinado entregará as 

tarefas propostas a través da aula virtual. 

No caso B, e sempre que o/a profesor/a se atope ben de saúde, a actividade lectiva será 

telemática, avanzándose nos contidos mediante conexión por videoconferencia ou vídeos, e 

propoñendo tarefas a través da ula virtual. 

Os casos C e D serían decretados pola Xefatura Territorial de Sanidade por detectarse un gromo 

de relevancia, e a formación levaríase a cabo mediante conexión por videoconferencia a través 

das plataformas servizos dixitais educativos corporativos (Cisco-Webex ou Falemos) e que 

garanten o tratamento seguro de datos persoais. Todo o alumnado deberá conectarse á hora 

indicada (Ver ANEXO “Horarios espello dos cursos”) e entregar as tarefas propostas polos 

docentes a través da aula virtual. 

CONSIDERACIÓNS XERAIS SOBRE O ENSINO NON PRESENCIAL 

No caso de ensino non presencial teranse en conta as seguintes consideracións xerais: 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado a 

través das ferramentas institucionais: Webex, aulas virtuais....  

2. O profesorado titor do centro, identificará ao alumnado que teña dificultades de 

conexión ou falla de equipamento. Utilizaranse as reunións iniciais coas familias e/ou 

chamadas de teléfono para dar a coñecer tal circunstancia, e unha vez recompiladas 

todas as necesidades, farase traslado das mesmas aos membros do Equipo Covid e ao 

Equipo Directivo que será o encargado de transmitilo á Inspección Educativa. 

3. No caso de corentena e/ou peche, o centro afrontará cos seus propios recursos as 
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necesidades máis urxentes, e dará traslado por correo electrónico á Inspección Educativa 

da necesidade de equipamentos e conexión do alumnado afectado para que poidan ser 

cubertas coa maior prontitude posible. Todas as familias que reciban equipamento 

público deberán asinar un compromiso de cesión responsabilizándose do dito material 

segundo o modelo que se atopa dispoñible como Anexo II  “Préstamo de equipamento 

ás familias”. 

4. Realizaranse periodicamente simulacións por parte do profesorado que permitan ter 

establecidos os protocolos de actuación no caso de peche ou confinamento parcial. 

5. No caso de peche de aulas ou centro, levaranse a cabo reunións virtuais coas familias 

para explicar de forma resumida o funcionamento da aula virtual, a conexión por 

videoconferencia, e resolver as dúbidas que puidesen xurdir. 

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. 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 E ACTUACIÓNS A SEGUIR NO INICIO DE CURSO PARA UN 

CORRECTO DESENVOLVEMENTO DO ENSINO NON PRESENCIAL 

Tal e como se pode comprobar nos parágrafos anteriores, en todos os casos será preciso a 

conexión por videoconferencia e realizar un seguimento do alumnado e a través da aula virtual 

de cada grupo para a entrega de tarefas, entrega por parte do docente da documentación e 

contidos da materia, vídeos explicativos, etc. 

Para una correcta e óptima xestión das sesión lectivas nestes posibles escenarios de 

confinamento, tanto profesorado como alumnado levarán a cabo nas primeiras semanas de curso 

as medidas formativas ás que se refire o Programa de Acollida no seu punto 4: 

− O Equipo TIC será o encargado de asignar a todo o alumnado terá o usuario e 

contrasinal de acceso á aula virtual. 

− Todo o profesorado deberá ter creado os seus cursos dentro da aula virtual do centro e 

matriculado ao seu alumnado neles de forma que poidan acceder aos contidos. 

− Realizaranse simulacros de acceso e uso da aula virtual nas primeiras semanas, 

continuando co seu uso ao longo do curso escolar independentemente de que se estea ou 

non a practicar o ensino presencial. O/A profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado 
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que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

− O profesorado encargarase de que todos os alumnos e alumnas se familiaricen co 

manexo da aula virtual en aspectos tales como: acceso á aula virtual, ver as súas 

materias, visualizar o traballo, significado de cada un dos materiais colgados, recepción 

e envío de mensaxes, como saber se unha tarefa está corrixida.... 

− Realizaranse simulacros do uso das plataformas de videoconferencia ao longo do curso. 

− Detecctarase por parte do profesorado titor daquel alumnado con falta de recursos ou 

conexión a internet. 

MEDIDAS E ACTUACIÓNS NO CASO DE ENSINO NON PRESENCIAL 

Durante o período de suspensión da actividade presencial, ben sexa para unha parte do 

alumnado, para unha ou varias aulas, ou para todo o centro, levaranse a cabo as seguintes 

medidas que permitan garantir o dereito á educación de todo o alumnado: 

1. No caso en que algún alumno/a ou parte da clase non poida asistir ao centro por ser 

positivo, por estar pendente de PCR ou estar en corentena domiciliaria, o profesorado 

terá a necesidade de realizar no horario habitual un ensino mixto (presencial cunha parte 

do alumnado e telemático coa a outra parte). Neste caso o profesorado poderá optar por 

gravar ou retransmitir a docencia presencial para o alumnado confinado, permitindo así 

un óptimo seguimento dos contidos e explicacións. Así mesmo realizarase un 

seguimento a través da aula virtual mediante apuntamentos, envíos de tarefas... 

2. No caso de peche dunha aula ou aulas, o mesmo día de peche a Dirección do centro 

enviará unha comunicación a través de Abalar Móbil ás familias afectadas e publicará 

unha nova na web do IES. Así mesmo o profesorado habilitará na aula virtual do centro, 

se non o tivera feito xa, os recursos e as actividades iniciais, e trasladará orientación ás 

familias, especialmente para o alumando menor idade, a través da aplicación Abalar 

Móbil, a través da aula virtual ou do correo electrónico. 

3. No caso de peche dunha aula ou aulas, ou de todo o centro, pasará a seguirse o horario 

espello da aula ou curso afectado (Ver Anexo “Horarios espello dos cursos”). Este 

horario será o mesmo que o horario presencial, e pretende ser unha referencia para toda a 

comunidade educativa, en especial para alumnado e familias, de xeito que estean claras 

as horas de conexión con cada profesor/a de cada materia. A hora de inicio das sesións 

lectivas telemáticas será a mesma que a presencial, respectándose sempre un mínimo de 

30 e un máximo de 40 minutos de carga lectiva por parte dos docentes.  

4. Nestes horarios espello figura tamén unha sesión de titoría nos cursos da ESO, na que o 

profesorado titor atenderá ao alumnado, desenvolvendo as funcións que lle son propias, 
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e tentando principalmente informar e resolver calquera dúbida ou incidencia que se 

puidese ter presentado. 

5. No caso de alumnado de 1º Bacharelato, 2º Bacharelato e Ciclo, o profesorado titor 

poderá dedicar parte dalgunha sesión da súa materia para atender ao alumnado da súa 

titoría, e resolver calquera dúbida ou incidencia que se puidese ter presentado. 

6. Na hora de atención a pais que o profesorado ten marcada no seu horario, o profesorado 

titor atenderá alo menos cada dúas semanas por videoconferencia ás familias do seu 

alumnado. Así mesmo, calquera outro profesor deberá atender ás familias nesa hora, ben 

sexa por petición expresa dunha nai ou pai, titor/a legal ou ben por desexo do propio 

docente. 

7. Á hora estipulada, o alumnado e o profesorado de cada materia ou módulo conectarase a 

través dos servizos dixitais corporativos (Cisco-Webex), para o cal o profesorado 

facilitará ao alumnado coa antelación suficiente (a través da aula virtual e/ou do correo 

electrónico) o enlace da conexión, permitíndolles así aproveitar con garantías o período 

lectivo establecido. 

8. O seguimento de tarefas e outros recursos que o profesorado estime oportuno realizarase 

a través da aula virtual de cada curso e materia, debendo estar sempre actualizada en 

todas as materias do nivel ou niveis afectados, para garantir así a continuidade no 

proceso de ensino aprendizaxe. 

9. O/a titor/a de cada grupo de alumnado proporcionaralle información aos pais/nais ou 

representantes legais sobre o uso dos medios de comunicación telemática, así como do 

uso da aula virtual, para poder axudar ao alumnado no caso de ter que desenvolverse un 

proceso de ensino-aprendizaxe a distancia. A información aos pais/nais ou 

representantes legais realizarase de xeito telemático por videoconferencia, transmitindo 

tamén a información a través de Abalar Móbil ou correo electrónico por se algunha 

familia non puidese conectarse. 

10. Manterase un contacto estreito co alumnado e as súas familias afectadas, tanto para 

coñecer o estado de saúde como para realizar un óptimo seguimento do ensino a 

distancia a través do profesorado titor, que 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. Este 

contacto entre o/a titor/a e as familias realizarase vía telefónica (con número oculto se se 
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emprega o teléfono persoal), con Abalar Móbil, vía videoconferencia e/ou correo 

electrónico. Empregaranse medios corporativos da Consellería para garantir o 

cumprimento da Lei de protección de datos vixente. 

11. O orientador do centro educativo velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade, coordinará a atención ao alumnado NEE coa profesora de Pedagoxía 

Terapéutica, realizará as correspondentes reunións telemáticas para o desenvolvemento e 

seguimento do Plan de Acción Titorial, e en xeral realizará as súas funcións empregando 

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

legais do alumnado. 

12. 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, de acordo co Anexo “Seguimento actividades profesorado”. Neste mesmo 

informe, o profesorado indicará as posibles incidencias e realizará un seguimento da 

conectividade e participación do alumnado da súa materia, permitindo así tomar as 

medidas oportunas no caso de detectar alumnado desconectado por falta de traballo. 

13. Realizaranse tarefas de desinfección profundas  no centro por parte do persoal de 

limpeza, incidindo especialmente nos espazos máis habituais utilizados polos grupos 

afectados. 

NORMAS PARA O SEGUIMENTO DA ENSINANZA A TRAVÉS DUNHA 

PLATAFORMA DE VIDEO CHAMADA 

No caso de ter que impartirse docencia a través dunha plataforma de vídeo chamada, será 

necesario cumprir as seguintes directrices: 

a) A cámara web do/da alumno/a estará conectada en todo momento, non podendo 

ausentarse da conexión sen permiso do/da profesor/a. 

b) Non está permitido a gravación da sesión por parte do alumnado, nin parcial nin 

totalmente salvo consentimento explícito do docente. 

c) De modo xeral, o micrófono do alumno permanecerá apagado salvo que teña que 

formular algunha pregunta ou dúbida. 

d) Calquera comportamento inadecuado poderá ser motivo de sanción, de igual forma que 

se ocorrese na aula física. 

e) A non comparecencia algún alumno/a á sesión por videoconferencia terá a mesma 

consideración que unha falta de asistencia presencial, e deberá ser xustificada, de selo 

caso, de igual forma. 
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5. MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

Finalizado o período de peche presencial dunha aula, nivel educativo ou centro, realizarase un 

proceso de reactivación da actividade lectiva presencial, correspondéndolle á Consellería de 

Educación o modelo a aplicar de cara a tal reactivación. 

Sen embargo, e sen prexuízo das medidas que as Consellerías de Educación e Sanidade 

puidesen adoptar, o IES Cabo Ortegal ten previsto os seguintes pasos ou fases: 

FASE 1 (FASE PREVIA) 

 Duración: Aínda que pode ter unha duración variable ou mesmo non ser necesaria, esta 

fase podería durar unha semana. Nesta fase previa ao reinicio da actividade, será o 

equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración 

coas autoridades sanitarias e educativas. 

 Actuacións: 

• Análise da situación dos espazos e as súas necesidades: revisión do cumprimento 

das distancias de seguridade, dispoñibilidade de material no centro e na aula… 

• Desinfección profunda de todos os espazos. 

FASE 2 (FASE DE REINICIO) 

 Duración: A determinar. 

Nesta fase, determinarase a orde dos grupos que inician. Porase en coñecemento de 

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

determinarase se  a volta será en conxunto ou se establece un reinicio escalonado por 

grupos e/ou por partes parciais da clase., 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. 

 Actuacións:  

• Poñer en coñecemento de alumnado e familias (Abalar Mobil, correo electrónico...) 

o día de retorno da actividade lectiva presencial. 

• Determinar, seguindo as directrices da Consellería de Educación, se o retorno dun 

grupo ou aula é na súa totalidade ou escalonado. 

• Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico (tanto na 

clase coma nos recreos e zonas común), utilización de máscara e hixiene de mans. 

• Realizar seguimento por parte do profesorado das actividades e tarefas realizadas no 
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período de ensino telemático. 

• Empregar o ensino presencial non só para avanzar contidos, senón tamén para 

resolver dúbidas e poñer en práctica os contidos expostos e traballados na aula 

virtual durante o ensino telemático. 

• Retomar a actividade presencial pero sen abandonar o uso da aula virtual, realizando 

tarefas que complemente as aprendizaxes na casa. 

• Informar á comunidade educativa dos cambios no protocolo de entrada e saída, 

recreos… se os houbera. 

• Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia SARS-COV.2 se as 

houbera. 

 

Este documento foi elaborado polo IES Cabo Ortegal en coordinación co Equipo Covid e 

aprobado polo Equipo Directivo o 21 de setembro de 2020. 

Así mesmo foi revisado para dar cumprimento da Resolución Conxunta do 2 de Novembro de 

Plan de Continxencia ante peches e do Protocolo de Adaptación ao contexto da Covid do 4 de 

novembro, volvéndose a aprobar o 10 de novembro de 2020.  

 

O Director do IES Cabo Ortegal 

 

Asdo.: Manuel Otero Rodríguez 

(Asinado dixitalmente) 

 


