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O Plan de Continxencia do centro educativo CIFP Fraga do Eume ten por finalidade 

es tablec er os  procesos para o re in ic io  da ac t iv idade ac adémica pres encial   

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. 

 

1.ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN G R O M O *  

 

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 con Covid-19 no centro 

educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

 

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. 

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. 
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3. 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 a súa 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 avalíe a necesidade de solicitude dun test 

diagnóstico. 

 

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

CSC e, no caso de gromos, da 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. 

 

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 estreito. 

 

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

no presente protocolo, na resolución que se dite aos efectos do 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 2021- 2022 así como para a elaboración de horarios nos centros docentes sostidos 

con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021- 2022 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. 



CIFP Fraga do Eume 
Avda.Ricardo Sánchez,3 
15600.Pontedeume.A Coruña 
Telef. 881 930 448 
cifp.fraga.eume@edu.xunta.gal 

 
          

5 
 
                                                                                                                      

Fondo Social Europeo 
Cofinanciado por el  
programa Erasmus + 
de la Unión Europea 

 

 
2. ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO 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. 
 
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. 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. 
 
14. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 
previstas as seguintes medidas: 

 
a) Velar pola formación do profesorado e do alumnado no eido dixital. De ser posible, 
previo á suspensión da actividade presencial:  

a.1 -O equipo directivo dará visibilidade ó plan de formación do profesorado e ós 

videotitoriais dispoñibles dentro do espazo Abalar. 
a.2 -Na primeira quincena de setembro o coordinador TIC dará soporte a aquel 
profesorado que teña máis dificultades no emprego da aula virtual. 
a.3 -Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase de que o seu 

alumnado coñece o funcionamento do seu curso virtual 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. Así mesmo, coidará de que os alumnos se saiban desenvolver, 

ca maior soltura posible, coas ferramentas que o docente en cuestión vaia 
empregar de xeito habitual durante ese período de ensino non presencial. 
 

b) Empregar a aula virtual como soporte para a docencia non presencial e, no seu caso 

e de xeito preferente, as ferramentas tecnolóxicas institucionais que ofrece amtega. 
 
c) Empregar Webex como plataforma prioritaria no caso de realizar sesións síncronas 
co alumnado. Estas sesións faranse nos horarios de clase establecidos dende o 

comenzo de curso para cada grupo e materia. 
 
d) Facilitar a organización e ó acceso á información ó alumnado e/ou titores legais: 
 

d.1 -Colgar, na páxina web do centro, un documento que conteña os emails ou, no 
seu defecto, o xeito de contacto con cada membro do equipo docente de cada curso 
e unha axenda cas videoconferencias, que se vaian realizar de xeito periódico, 
planificadas para o grupo en cuestión. 
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d.2 -Empregar, de xeito preferente, o curso da aula virtual para que os alumnos 

poidan subir as tarefas encomendadas. De este xeito, cada alumno pode consultar, 
no calendario da propia aula virtual, as tarefas que teñen pendentes de tódolos 
cursos virtuais nos que estean matriculados. 
d.3 -Empregar, de xeito prioritario, o curso da aula virtual creando un foro de 

novidades para facilitar as instrucións do que o alumnado debe facer semanalmente 
en cada unha das materias. 

 
 e) Seguir, con carácter xeral, o establecido no plan específico de recuperación do 

vínculo escolar aprobado no mes de maio do pasado ano. Co obxectivo de facilitar a 
coordinación do punto 3 (sistema de detección de desconexións), compatirase un 
documento co titor, o equipo docente e a xefatura de estudos. Nel anotaranse 
semanalmente as desconexións que sexan obxecto de comunicación ó titor cun campo 

de observacións para especificar se o docente se puxo en contacto co alumno e, no 
seu caso, a resposta recibida. 
 
f) Empregar como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do 

centro. 
 
g) Priorizar a comunicación por teléfono ou videochamada para as reunións de titoría e 
nas comunicacións por outros motivos coas familias; so se farán as titorías 

presencialmente cando resulte imposible a chamada ou vídeochamada.  
 
h) Empregar, de xeito preferente, a mensaxería de Abalar ou o correo electrónico para 
a comunicación puntual dos docentes cos titores legais. 

 
i) Manter abertas canles de comunicación directa co alumnado e empregalas con 
regularidade preferiblemente a través das plataformas institucionais. 
 

j) Velar, na medida do posible, pola seguridade informática. 
 

j.1 Na aula virtual: 
 

-Impedir a suplantación de identidades concienciando ao alumnado de que esta é 
unha mala praxe. No caso de que se leve a cabo unha suplantación de identidade 
non autorizada polo usuario, o profesor/a correspondente terá que poñerse en 
contacto co coordinador TIC para que este cambie o contrasinal. No caso de que a 

suplantación sexa autorizada polo usuario, tomar medidas disciplinarias. 
 -Dar unhas normas que regulen o comportamiento dos alumnos para comunicarse 
na rede. Aconséllase familiarizar ao alumnado cas normas da netiqueta (normas de 
comportamento xeral en internet). 

 
j.2 No uso das ferramentas de videoconferencias: 
 
-No caso de producirse unha intromisión ou unha suplantación de identidade, logo 

de procurar evitala, segundo o establecido no paragrafo seguinte, finalizar de 
inmediato a sesión e informar á xefe/a de estudos para que tome as medidas 
pertinentes. 
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-Para procurar que a intromisión ou suplantación non se produza, no caso de 

empregar Webex, os alumnos invitados a unha videoconferencia deberán acceder 
á mesma co seu nome real, nunca cun alias, ademais de empregar o mesmo correo 
electrónico que o utilizado na aula virtual ou, no caso de que non lembren o 
contrasinal, o facilitado ao docente. Se o docente decide empregar Webex Meeting, 

é recomendable non invitar ao alumnado na planificación da reunión e só compartir 
o enlace que da acceso á mesma na aula virtual uns minutos antes da reunión. No 
caso de empregar Webex Training, é recomendable desactivar as webcams por 
defecto na planificación da formación e silenciar ós micros ao entrar. 

 
-No caso de empregar Webex Meeting, se un alumno comparte un elemento 
(documento, pantalla, etc) sen o beneplácito do docente actuarase como o suposto 
de intromisión ou suplantación. Recoméndase o emprego de Webex Training para 

evitar isto, xa que é o propio docente o que pode permitir ou non que un alumno 
comparta un elemento. 
 
-Recoméndase, por privacidade e para que a conexión vaia máis fluída, apagar as 

webcams ó longo da sesión de videoconferencia. Polos mesmos motivos, é 
aconsellable que os alumnos teñan os micros apagados, saúden polo chat ó entrar 
á reunión, para levar o control da asistencia, e que pidan a quenda de palabra polo 
chat. 

 

 

3. MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

15. Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula, nivel educativo 

ou centro realizarase un proceso de retorno a 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 o comunicará ao 

centro. 
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DILIXENCIA DE APROBACIÓN 
 

 
Dona Fátima Mª Insua López, como Directora do CIFP  Fraga do Eume de Pontedeume, 
 
 

 
 
 
 CERTIFICO: 

 
 
Que se APROBA por esta dirección o Plan de continxencia para o curso 21-22 do CIFP 
Fraga do Eume, elaborado polo Equipo Covid do centro. 

 
 
 
 

 
 
En Pontedeume, 8 de setembro de 2021. 
 

 
 
 
 

A Directora 
 
 
 

 
 
 
Asinado : Fátima M.ª Insua López 
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