
Plan de continxencia

O Plan de Continxencia do IES O Couto ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da actividade

académica presencial en caso de que se interrompese a actividade lectiva como consecuencia da aparición dun

gromo que provoque o cese da actividade presencial nunha aula, nunha etapa educativa ou en todo o instituto. Os

contidos do presente Plan de continxencia do IES O Couto actualizáronse no mes de setembro de 2021 segundo os

criterios contidos na Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación

Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como

consecuencia da pandemia da covid-19.

Actuacións diante da aparición dun gromo

● Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas

compatibles con COVID, así como aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID ou en

período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou

diagnosticada de COVID. Tampouco acudirán ao centro as persoas en espera de resultado de PCR por

sospeita clínica.

● Se unha persoa comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID no centro educativo aplicaráselle o

presente plan de continxencia. En caso de que se trate dun alumno ou dunha alumna, será acompañado ao

espazo de illamento habilitado e contactarase coa familia para que acuda a recollelo.

● A persoa ou o seu titor deberán chamar ao seu centro de saúde de Atención Primaria, ou ao teléfono de

referencia do SERGAS e seguir o protocolo. 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 e seguir as instrucións do centro de saúde para que a súa situación médica sexa valorada por un

profesional sanitario. De confirmarse o positivo, o equipo COVID do centro escolar comunicarao ao equipo

COVID-escola do centro de saúde ao que estea asignado o paciente.

● No suposto da aparición dun caso -ou dunha sospeita- de coronavirus no centro educativo, tanto sexa

entre o alumnado, o profesorado ou o persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo COVID incluirá

na aplicación informática a información prevista do/a eventual afectado/a relativa a contactos estreitos,

compañeiros/as afectados/as e profesorado que lle imparte clase, así como de todo aquel membro do



centro educativo que sexa unha persoa próxima para el. A aplicación xerará unha alerta na Central de

Seguimento de Contactos (CSC) que será quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas

identificadas como contactos. Cando o fluxo de información proceda da autoridade sanitaria incorporarase

a mesma información.

● 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 solicitar unha proba diagnóstica. Se non houbese cita para

ese mesmo día, acudirá ao PAC para unha valoración polo médico de atención primaria.

● A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun grupo

determinado de contactos estreitos do centro escolar, o peche dunha ou varias aulas, dun nivel educativo

ou do centro educativo na súa totalidade de conformidade co previsto na Guía de actuación ante la

aparición de casos de COVID en centros educativos, e co Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade

en materia de Saúde Pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e control da

infección por SARS-Co-V-2 publicada por orde da Consellería de Sanidade no DOG do 20 de agosto de 2020,

cos seguintes supostos:

a. Segundo o criterio epidemiolóxico considérase contacto estreito calquera alumno, profesional do

centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo co caso confirmado a unha

distancia menos de 2 metros ao redor do caso confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar

a máscara. Os contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os protocolos

vixentes en cada momento.

b. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico confirmado

(cunha obriga de illamento de 10 días) deberán entran en corentena nos seus domicilios por un

período de 14 días. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co caso confirmado

e non se realiza a PCR, a corentena finalizará igualmente. O restante alumnado da aula que non

teña a consideración de contacto estreito poderá continuar coas clases presenciais normais. Aos

contactos estreitos realizaráselles unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas para

identificar as persoas que puidesen estar infectadas.

c. En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e niveis

educativos afectados a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de corentena da totalidade

das persoas que conforman unha aula, das que conforman o nivel educativo completo onde

apareceu o gromo ou, de ser o caso, da totalidade das persoas que integran o centro educativo. A



medida será proposta pola Autoridade Sanitaria dentro do Grupo de Coordinación e Seguimento

da Pandemia, previsto no punto 10.1 da Guía resumo do protocolo de adaptación ao contexto da

COVID.

Actuacións previas á actividade non presencial. Aula virtual

● Durante os primeiros días de clase, en setembro, os/as titores/as de cada un dos grupos facilitarán ao

alumnado a súa inscrición na aula virtual.

● Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu alumno coñece o funcionamento

da aula, do seu curso e a metodoloxía que seguirá no caso hipotético de ter que realizar o ensino a

distancia.

● Nos primeiros días de curso, o alumnado realizará unha enquisa para, entre outras cousas, identificar

aquelas persoas que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidesen perder o acceso á

educación telemática no caso de ensino a distancia e notificar esta situación ao equipo directivo do centro

para que a consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación

realizada por medios telemáticos.

● Dende o servizo de formación do profesorado ofertaranse cursos online sobre ferramentas tecnolóxicas.

● Estarán dispoñibles ligazóns a titorías e vídeos onde se explique o relativo ao emprego da aula virtual para

alumnado e profesorado.

● Impartiranse charlas específicas a titores/as da ESO sobre o emprego da aula virtual.

Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial

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.



● 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 ou ben os que poña a

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

contido da materia ou a súa avaliación continua.

● 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:

a. Uso da aula virtual

b. Videochamadas Cisco Webex

c. Correo electrónico

d. Contidos Abalar

e. Contidos dixitais do Ministerio de Educación

Horario para os supostos do ensino a distancia

(Contido recollido da Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación

Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como

consecuencia da pandemia da covid-19)

● Con carácter xeral, o horario para os supostos de ensino a distancia será o mesmo que o elaborado para

desenvolver en réxime de presencialidade ou semipresencialidade; non obstante tendo en conta o esforzo

que vai supoñer para alumnado e profesorado o seguimento da actividade a través de medios telemáticos,

poderá reducirse a duración de cada sesión lectiva ata un máximo do 40 %.

● O profesorado de cada área, ámbito, materia ou módulo e o alumnado do grupo deberán conectarse a

través dos servizos dixitais educativos corporativos á hora que se establece no correspondente cadro

horario.

● A conexión deberá realizarse coa antelación suficiente para o aproveitamento do período lectivo

establecido no horario.



● O proceso de ensino-aprendizaxe durante a formación a distancia deberá seguir as normas establecidas

para o ensino presencial, coas adaptacións que procedan motivadas pola metodoloxía empregada.

● A titora informará aos pais ou titores legais do alumnado menor de idade e, se o houber, 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.

● A orientadora do centro, no horario establecido pola dirección, velará polo cumprimento do Plan Xeral de

Atención á Diversidade, coordinará a atención ao alumnado con 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 empregando as ferramentas dixitais,

ben a demanda dos titores/as ou dos pais/nais ou persoas titoras legais do alumnado.

● 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.

Formación e información para o ensino a distancia

(Contido recollido da Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación

Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como

consecuencia da pandemia da covid-19)

● O profesorado experimentará no centro co seu alumnado o uso dos medios de comunicación telemática,

así como a aula virtual, a empregar en caso de ter que desenvolver o ensino a distancia.

● A persoa titora de cada grupo de alumnado proporcionaralle información aos pais/nais ou representantes

legais sobre o uso dos medios de comunicación telemática, así como da aula virtual, para poder axudar o

alumnado na aprendizaxe a distancia. A información aos pais/nais ou representantes legais realizarase

preferentemente de xeito telemático.

Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial

● Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo ou centro

realizarase un proceso de retorno á actividade educativa ordinaria presencial. O Grupo de Coordinación e

Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as medidas

específicas que sexa preciso adoptar e informará delas ao centro.



Saídas do recinto escolar

(Contido recollido da Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación

Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como

consecuencia da pandemia da covid-19)

● O consello escolar regulará o procedemento de autorización para as saídas voluntarias entre clases ou en

períodos de lecer do alumnado.

● No caso do IES O Couto, esta autorización estará limitada ao alumnado que curse bacharelato.

● A dirección do centro comunicará á Xefatura Territorial o procedemento regulado polo consello escolar do

centro.

● O centro recadará as correspondentes autorizacións de proxenitores ou persoas titoras do alumnado.


