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Segundo  o apartado 2.1 das INSTRUCCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A  

DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE 

PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G Nº 174 BIS DO 28-08-20) E A 

ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO 

AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA 

COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIERSITARIO DE GALICIA PARA 

O CURSO 2020-2021 publicado pola Consellería de Educación, o centro educativo elabo-

rará un “Plan de Continxencia” de conformidade coas previsións do modelo que figura no 

Anexo VI no que se establecerán a medidas en caso de suspensión da actividade lectiva, as 

medidas para facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de reactivación da activida-

de lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da autoridade sanitaria.  

O presente documento é o Plan de Continxencia do centro educativo IES Plurilingüe An-

tón Losada Diéguez e ten por finalidade establecer os procesos para o reinicio da activida-

de 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 pre-

sencial nun aula/etapa educativa/centro. 

Este é un Plan vivo, adaptable e modificable no que toda a comunidade educativa e os ser-

vizos institucionais (Concello e Consellerías) farán as súas achegas asumindo as funcións 

que lle corresponden, xa que o Equipo Directivo deste centro e o seu Equipo Docente non 

teñen formación, nin competencia para asumir a organización e planificación dun Plan de 

adaptación de índole sanitario.  

Salientar finalmente que, para que este plan sexa efectivo, é imprescindible a responsabili-

dade individual de todas as persoas que forman a Comunidade Educativa. 

I. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN 
GROMO 

(1) Asistencia ao centro 

Non asistirán ao centro: 

 Aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan síntomas compatibles 

coa COVID-19. 

 Aqueles que se atopen en illamento por diagnóstico de COVID-19. 

 Quen se atope en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito con al-

gunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19. 

 Tampouco asistirá quen se atope a espera do resultado dunha PCR. 

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da 

COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non 

poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. 

Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumno/a ou pro-

fesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que se-

xan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que garden 

corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de traballo. 
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É compromiso individual e particular de toda a Comunidade Educativa do IES Pluri-

lingüe Antón Losada Diéguez a realización previa da autoenquisa (Anexo 1) antes de 

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

Equipo Directivo do centro, de ser o caso, a súa ausencia. 

O IES informou, explicitamente e con confirmación de recepción da información (de-

claración responsable ao inicio de curso), aos pais, nais e outros responsables legais, e 

ao alumnado maior de idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda 

non pode acceder ao centro educativo. Porén, a medición de temperatura ou a avalia-

ción doutros síntomas compatibles coa COVID-19 será realizada no seo da familia de 

forma diaria antes de acudir pola maña ao centro escolar. 

(2) Sospeita de contaxio no propio centro 

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

educativo seguirase o protocolo:  

 Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levarase á sala de Covid destinada ao efecto ata 

a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación, xel hidroalcóli-

co 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 ade-

cuado: 

- Máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.  

- De forma excepcional, e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exen-

ción para o uso da máscara por xustificación médica, 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 uti-

lización 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 educa-

tivo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa ven-

tilación adecuada. 

 A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos equipos de protec-

ción individual e no tratamento do seu refugallo. O centro contará cun stock deste mate-

rial para as situacións nas que se requira para a atención dun caso sospeitoso. 

O profesor ou profesora que estea dando clase ao alumno ou alumna que presente sínto-

mas compatibles debe avisar, a través do delegado ou delegada de clase, á conserxería do 

centro, para que desde alí se localice a algún dos compoñentes de Equipo Covid ou, se 

non fose posible, do Equipo Directivo, para que acompañe ao alumno ou alumna á Sala 

Covid. Mentres tanto, o alumno ou alumna con síntomas debe agardar fóra da aula. 

Os docentes ou outro persoal que traballe no centro con condicións de saúde que lles fan 

vulnerables, deberán informar aos equipos directivos que son traballadores especialmente 

sensibles para COVID-19, e será valorado polo Servizo de Prevención de Riscos Labo-

rais quen indicará se é necesario tomar medidas adicionais. Nas situacións nas que se de-

tecte un caso sospeitoso, a persoa traballadora especialmente sensible non será a respon-

sable da atención do caso, continuará coa súa actividade docente no seu caso e extremará 

as medidas preventivas recomendadas. 
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 (3) Actuación diante dunha sospeita 

O responsable do Equipo Covid ou un dos seus compoñentes, ou, se non fose posible, al-

gún membro do Equipo Directivo debe chamar ao Centro de saúde de Atención Primaria 

da Estrada con número de contacto directo: xxxxxxxx, 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 traballador que inicie síntomas debe abando-

nar 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. 

A persoa afectada que se considere caso sospeitoso deberá permanecer illado no seu do-

micilio ata dispoñer dos resultados das probas diagnósticas de infección activa (PDIA), 

segundo se refire na “Estrategia de detección precoz, vigilancia y control”. Tamén perma-

necerán no domicilio os irmáns/as do caso sospeitoso escolarizados no mesmo centro ou 

en calquera outro, ata o resultado das probas, por ser contactos familiares conviventes. Se 

o caso se confirma, non debe acudir ao centro e debe permanecer en illamento ata transco-

rridos 3 días do fin do cadro clínico e un mínimo de 10 días dende o inicio dos síntomas. 

Se é negativo, acudirá ao centro educativo e seguirá coa súa actividade docente. 

(4) Alta na aplicación informática 

No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no IES tanto sexa do 

alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na 

COVID-19 (Dirección do IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez) 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 pró-

xima vencellada ao centro educativo. O rastrexo doutros eventuais contactos noutros ám-

bitos, incluídos os das actividades extraescolares terán que ser recollidos polo SERGAS. 

A mesma información será remitida cando o CSC, o SERGAS ou a xefatura territorial da 

Consellería de Sanidade solicite información no caso de que existan casos sospeitosos por 

sintomatoloxía compatible coa COVID-19 que estean a ser investigados ou no que existan 

indicios de que teñan xurdido no centro educativo. 

A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protec-

ción de datos os seguintes fluxos de información:  

• Para comezar a identificación de contactos estreitos relacionados co centro educativo o 

antes posible, recomendase que o caso confirmado ou a persoa de referencia notifique o 

resultado positivo ao centro. Deste xeito, o Equipo Covid poderá comezar a recompilar a 

información necesaria para a identificación dos contactos estreitos.  

• Sempre que ao Equipo Covid se lle notifique que existe unha persoa cun diagnostico 

confirmado de COVID-19 no centro de ensino, deberá pórse en contacto coa Central de 

seguimento de contactos (CSC) para identificar os contactos estreitos do ámbito educati-

vo. Poderá facelo a través do número de teléfono específico para educación, habilitado de 

9 a 22h todos os días da semana: 981 21 90 16.  

• Como ocorre con calquera outro caso confirmado de COVID, a CSC porase en contacto 

co caso confirmado ou coa persoa de referencia, para facilitarlle as indicacións de illamen-

to, realizar a enquisa epidemiolóxica e identificar os contactos estreitos do ámbito persoal 

do caso. Durante esta enquisa epidemiolóxica identificase ao caso confirmado como estu-

dante ou traballador dun centro de ensino. Deste xeito, unha vez localizado o centro, a 

CSC envía unha notificación ao Equipo Covid, a través da aplicación EduCOVID solici-
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tando os contactos estreitos do caso que se produciran no ámbito educativo. 

 • Neste momento, se previamente non se fixo, o Equipo Covid deberá pórse en contacto 

coa CSC a través do número de teléfono 981 21 90 16.  

• Sempre será a CSC a que cargará a petición de contactos en EduCOVID, para o que 

identificará ao caso coa correspondente IdOrixe. Se a CSC atopa dificultades para locali-

zar ao caso no centro concreto, facilitaralle a IdOrixe ao Equipo Covid e pediralle que rea-

lice a súa carga en EduCOVID. En ningún caso se notificarán contactos estreitos por me-

dios diferentes a EduCOVID. 

 • O persoal da CSC axudará ao Equipo Covid a identificar e elaborar a listaxe de contac-

tos estreitos do caso. Estes contactos estreitos poderán seleccionarse da “Rede de contac-

tos” proposta por EduCOVID, na que se inclúen compañeiros de clase, de comedor, de 

transporte, profesorado e outros (coma os recreos, etc...). Para esta determinación terase en 

conta o previsto no Anexo I BIS.  

• Existe a posibilidade de que algún contacto estreito do caso non se atope dentro desta re-

de de contactos, polo que o Equipo Covid deberao incorporar de forma manual. Unha vez 

definida a listaxe de contactos estreitos que precisan corentena, e tras ser acordada co per-

soal asignado da CSC, o Equipo Covid enviará a listaxe de contactos estreitos á CSC a 

través da aplicación EduCOVID. No caso de que, conxuntamente coa CSC, non se identi-

fiquen contactos estreitos no centro, premerase igualmente o botón “Notificar a Sanidade” 

sen seleccionar a ningunha persoa. Deste xeito, o estado do expediente pasará de “Petición 

de contactos” a “Contactos comunicados”, coa correspondente traza temporal.  

• No descrito previamente asúmese que, se é o Equipo Covid quen lle notifica á CSC que 

no centro existe unha persoa cun diagnóstico confirmado de COVID-19, a CSC pode veri-

ficar esta información.  

Pode ocorrer que á CSC aínda non dispoña da información necesaria para facelo, polo que 

nesta circunstancia procederase do xeito seguinte:  

1. Unha vez recibida a notificación, á CSC axudará a buscar indicios que verifiquen que se 

trata dun caso confirmado de COVID. Se hai información abondo, ou non é posible desbo-

tar a información como resultado dun erro, o Equipo Covid cargará o caso en EduCOVID 

co IdOrixe 0000. Isto indicará que o caso aínda non está verificado. 

 2. Despois, procédese a identificar aos posibles contactos estreitos coma en calquera outro 

caso confirmado e gárdanse, pero non se notifican. Deste xeito, á CSC non lle chegará a 

listaxe de contactos estreitos e será a persoa directora do centro quen adiante esta informa-

ción aos posibles contactos estreitos (a eles e só a eles). A dirección informará ás persoas 

afectadas que, conxuntamente coa CSC, determinouse que moi probablemente son contac-

tos estreitos dun caso confirmado de COVID-19, polo que deben quedarse na casa en co-

rentena. 

 3. Entre tanto, o resultado positivo chegará á CSC e haberá unha IdOrixe válida. Nese 

momento, a CSC chamará ao centro e facilitaralle esta IdOrixe, para que o Equipo Covid 

modifique o Id 0000 polo IdOrixe real.  

Unha vez feito isto, o centro educativo notificará a listaxe de contactos estreitos a través 

da aplicación e procederase de forma habitual, onde a CSC chamará aos contactos estrei-

tos para enquisalos e iniciar o seguimento. En todo este proceso, esixirase extremar a con-

fidencialidade profesional acerca da información da persoa diagnosticada da COVID. 

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as ins-

trucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das persoas 

identificadas como contactos. 
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(5) Indicacións para a familia 

A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta tele-

fónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico. 

Se non houbese cita para as ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración polo médico 

de atención primaria. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o 

alumnado non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará dentro das seguintes 

24 horas e con algunha das persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible. 

(6) Aparición dun caso positivo  

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

tura 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 for-

ma habitual en función do número de contactos identificados en cada abrocho. 

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 per-

soal 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. 

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. 

A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declara-

ción obrigatoria que implicará por parte da autoridade sanitaria a obriga de entrada en co-

rentena, de polo menos 10 días, a todas as persoas que teñan a consideración de contacto 

próximo. Estarán en corentena nos seus domicilios e suspenderán, mentres dure este illa-

mento, a ensinanza presencial polo menos nun período de 14 días.  

O restante alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá con-

tinuar 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. 

Segundo o criterio epidemiolóxico, considérase contacto estreito a calquera alum-

no,profesional do centro educativo, profesor ou outro traballador que compartise espazo 

co caso confirmado a unha distancia < 2 metros ao redor do caso confirmado durante máis 

de 15 minutos sen utilizar máscara. 

- No  autobús escolar a calquera persoa situada nun radio de dous asentos arredor dun caso 

durante máis de 15 minutos agás que se poida asegurar que se fixo un uso adecuado da 

máscara.  

- Os conviventes dos casos confirmados. 

O período a considerar para a avaliación dos contactos estreitos será dende 2 días antes do 

inicio de síntomas do caso ata o momento no que o caso é illado. Nos casos asintomáticos 

confirmados por PDIA, os contactos  buscaranse desde 2 días antes da data de toma de 

mostra para diagnóstico.  

 A valoración da exposición do persoal que traballa no centro realizarase en función da 

avaliación específica do risco de cada caso, de modo que a consideración de contacto es-
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treito  valorarase en base á adecuación e seguimento das medidas de prevención adoptadas 

(mantemento da distancia física e uso de máscaras) e as actividades realizadas. Ademais, 

no caso do profesorado,  terase en conta na avaliación que desenvolven unha actividade 

esencial.  

O equipo  COVID deberá proporcionar a Saúde Pública ou á unidade responsable de facer 

o seguimento de contactos, a lista de compañeiros así como profesores do caso confirma-

do que estiveran en contacto nas 48 horas previas á aparición dos síntomas. 

(7) Comunicacións obrigatorias de sintomatoloxía ou de 
confirmación 

(7.1) Profesorado e persoal non docente 

Ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa COVID (polo menos unha das relacio-

nadas no Anexo (1) o persoal non docente e profesorado, non acudirán ao centro educativo 

e inmediatamente darán coñecemento ao equipo COVID. 

Como criterio xeral, manterase en illamento preventivo domiciliario, poñéndose en con-

tacto co seu centro de saúde ou de ser o caso cos facultativos da mutua. Serán estes facul-

tativos os que valorarán a sintomatoloxía e prescribirán a realización dun test diagnóstico 

ou proba PCR en 24 horas, se así o consideran manténdose o illamento ata coñecer o re-

sultado da proba. 

(7.2) Alumnado 

No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non acudirá 

ao centro e el/ela ou a súa familia contactará dentro das seguintes 24 horas e con algunha 

das persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible. 

Para a xustificación da ausencia, non será necesaria ningún xustificante médico, abondará 

co comprobante dos/as pais/nais ou titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa 

terán a consideración de xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentis-

mo escolar. 

Ante a detección de síntomas compatibles con infección por SARSCoV-2 nun alumno/a, 

durante a estancia no centro ou á chegada ao mesmo, contactarase coa súa familia ou per-

soa de referencia que deberá presentarse no centro á maior brevidade.  

Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou o seu facultativo 

que valorará a consulta presencial e a solicitude dunha proba diagnóstica.  

Habilitarase, dende o inicio do curso, un espazo específico de uso individual no centro pa-

ra illar a aquelas persoas nas que se detecten síntomas mentres non se xestiona o seu tras-

lado. 

(7.3) Canle informativa 

Dende a Consellería de Educación habilítase unha canle informática, denominada “Edu-

Covid”, específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos ca-

sos confirmados. A información será accesible para o persoal sanitario que determine a au-

toridade sanitaria e utilizarase para que o Centro de Seguimento de Contactos alerte da 

existencia de casos positivos confirmados no centro. 
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(8) Manexo de gromos. 

Considerarase gromo calquera agrupación de 3 ou más casos con infección activa nos que 

estea establecido un vínculo epidemiolóxico segundo o recollido na  “Estrategia de detec-

ción precoz, vigilancia y control de COVID-19”.  

Os escenarios de aparición dos casos de COVID-19 nos centros escolares poden ser moi 

variables. Poden aparecer casos nunha unica clase sen que se produza transmisión en dita 

clase. Tamén pode detectarse un gromo nun grupo no que a partir dun caso se xerou 

transmisión á clase. Tamén poden detectarse gromos en varios grupos ou clases sen que 

exista relación entre eles e ser eventos independentes. Por último, poden producirse gro-

mos en diferentes  clases con vínculo entre eles no propio centro educativo. O control da 

transmisión en estes escenarios e as actuacións necesarias para o seu control virán deter-

minados en cada momento pola autoridade sanitaria. 

A día de hoxe, as persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento du-

rante 10 días. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 

diagnóstico confirmado deberán entrar en corentena, estando illados nos seus domicilios e 

suspenderán, mentres dure esta, a asistencia ao centro por un período de 10 días, e sempre 

de acordo coas indicacións das autoridades sanitarias. 

(9) Suspensión da actividade lectiva presencial. 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no 

protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 relativas ao ensino a distancia e neste 

mesmo documento. 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. 

II. ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE 
LECTIVA NON PRESENCIAL 

(1) Asistencia ao centro 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferen-

temente 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 propio profesor o ben os que poña a disposición a Conse-

llería. Igualmente o profesora poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido 

da materia ou a avaliación continua da mesma. 

(2) Identificación de problemas para o ensino a distancia 

O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teñan dificultades de conexión 

ou falla de equipamento para que a Consellería adopte as medidas oportunas que minimi-

cen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 
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(3) Medidas especiais en caso de suspensión de actividade 
lectiva presencial 

Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería pode-

rá adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do 

alumnado cando coincidan co tempo de suspensión. 

(4) Medidas do centro en caso de suspensión da actividade 
presencial 

A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de Continxencia 

ante peches aprobado pola 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 Comu-

nidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021. 

Ante a suspensión da actividade lectiva presencial: 

 1. O IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez establecerá as medidas necesarias para garan-

tir a continuidade do proceso educativo de xeito non presencial segundo o establecido nes-

te Plan de Continxencia.  

2. Para garantir a continuidade, o centro establecerá unha planificación horaria de traballo 

do profesorado do grupo co alumnado que reflicta o establecido no modo presencial, de 

xeito que se manteña o vínculo co alumnado do xeito máis coherente posible, tendo en 

conta o medio virtual no que se desenvolve, (de acordo co previsto na Resolución do 2 de 

novembro de 2020, 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 desenvol-

vemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuen-

cia da pandemia da COVID-19.) 

 3. O centro realizará de xeito inmediato e periodicamente simulacións que permitan ter 

establecidos os protocolos de actuación no caso de peche. Neste proceso contará co apoio 

dos servizos da Rede de Formación Permanente do Profesorado e da inspección educativa.  

4. O IES  comunicará ás familias a concreción do protocolo en caso de peche para que se-

xa coñecido e poidan contribuír ao proceso educativo.  

5. A concreción das necesidades de recursos para o ensino a distancia derivadas dunha si-

tuación de peche, manterase debidamente actualizada en coordinación coa inspección edu-

cativa.  

6. Para garantir o proceso, o profesorado que precise de formación básica necesaria deberá 

realizar de xeito inmediato unha formación facilitada polo propio centro educativo ou po-

los servizos da Rede de Formación Permanente do Profesorado. Esta formación constitúe 

un dereito e unha obriga do profesorado, de acordo co establecido no artigo 102 da Lei 

Orgánica de Educación.  

7. As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial respec-

tando seu dereito ao lecer e ao descanso.  

8. O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non presencial, e, polo 

tanto, está obrigado  a participar nas clases non presenciais con aproveitamento e sometido 

ás mesmas normas de convivencia independentemente da situación de peche ou confina-

mento.  
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9. Durante o peche ou confinamento, sempre de acordo coas indicacións sanitarias deriva-

das da evolución epidemiolóxica, o profesorado poderá seguir o proceso educativo no seu 

centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados para rea-

lizar o servizo.  

10. A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do 

alumnado a través das ferramentas institucionais tales como as aulas virtuais, Webex, etc.. 

O profesorado realizará o seguimento do alumnado, impartirá os contidos da materia de 

xeito virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a 

avaliación continua da mesma.  

11. 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 Co-

ordinadora TIC / eDixgal,quen dispoña provisionalmente de recursos formativos ao alum-

nado ata a incorporación de persoal de substitución ou a alta do/a docente. Poderá contar-

se, para este labor, co apoio das asesorías do Centros de Formación e Recursos (CFR) co-

rrespondente.  

12. O mesmo día do peche:  

a. A dirección do centro enviará unha comunicación a través de abalarMóbil e publicará 

unha nova na web do centro.  

b. O profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as actividades iniciais e 

trasladará orientación ás familias, especialmente para o alumando menor idade, a través da 

aplicación abalarMóbil ou a través da aula virtual. Para calquera dúbida ou consulta sobre 

a comunicación coas familias a través de abalarMóbil ou da aula virtual pode contactar 

coa asesoría Abalar de zona. Estes recursos poderán remitirse aos libros de texto, a fichas 

específicas e a actividades en liña, entre outros. 

13. Durante o peche ou confinamento o profesorado continuará co seu labor docente de 

acordó co previsto no apartado 30 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid-19 

nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 ( Normas espe-

cíficas relativas a metodoloxías na aula e programacións) e no apartado 3 das Instrucións 

do 30 de xullo 2020, da Direccion Xeral de Educación, Formación Profesional e Innova-

ción Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académi-

co 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se im-

parten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secunda-

ria obrigatoria e do bacharelato (Programacións didácticas). 

 14. 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 edu-

cación así como no apartado 3 do Protocolo de atención educativa domiciliaria. 

15. A actividade educativa durante o peche ou confinamento estará sometida aos princi-

pios xerais de inspección educativa previstos no Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo que 

se regula a organización e o funcionamento da Inspección Educativa e o acceso ao corpo 

de inspectores de Educación na Comunidade Autónoma de Galicia, e a súa normativa de 

desenvolvemento, especialmente no relativo ao previsto nas aliñas a), b) c) e d) do Artigo 

6, podendo requirir acceso aos servizos de auditoría e rexistro das citadas ferramentas de 

acordo co previsto nesta normativa. 

 16. Garantirase en todo momento a atención a diversidade do alumnado para o cal se dis-

porán os recursos organizativos e didácticos necesarios que, con carácter individualizado, 
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respondan ás súas necesidades, con especial atención ás adaptacións curriculares e aos 

protocolos de atención á diversidade, de ser o caso.  

17. A administración educativa garantirá o dereito á educación e a súa equidade. A tal fin. 

disporá os medios informáticos necesarios para o seguimento do ensino virtual por parte 

do alumnado que o precise de acordó co seguinte protocolo:  

a. O mesmo día da corentena ou do peche os equipos directivos afrontarán cos seus pro-

pios recursos tecnolóxicos, no caso de dispoñer deles, as necesidades TIC máis perentorias 

do centro. Esta primeira intervención poderá ser apoiada polos CFR baixo a coordinación 

da xefatura territorial.  

b. Unha vez atendidas as necesidades iniciais, as direccións dos centros trasladarán, con 

carácter de urxencia, por correo electrónico á inspección educativa as necesidades priori-

zadas de equipos que quedaran sen cubrir. A inspección dará traslado destas necesidades 

aos servizos centrais para facilitar a súa cobertura inmediata. 

 c. Adoptaranse criterios unificados que dependerán da extensión e alcance do peche e, po-

lo tanto, das necesidades en cada momento. O equipo docente correspondente (coordinado 

polo profesorado titor) elaborará unha proposta de actividades educativas. Esa proposta 

entregaráselle á nai, ao pai ou ás persoas titoras legais ou gardadoras dese alumnado, para 

a súa realización pola alumna ou polo alumno e posterior devolución ao mesmo equipo. 

Equipamentos entregaranse ao centro educativo que será o responsable da organización da 

entrega ás familias e posterior recollida.  

d. Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar un compromiso de 

cesión responsabilizándose do dito material segundo o modelo que se atopa dispoñible  no 

portal educativo. Aos efectos de axilizar o proceso ante un posible peche, as direccións 

dos centros educativos recadarán de inmediato os documentos de cesión de equipamento 

debidamente asinados polas familias que puideran precisar este equipamento. Chegado o 

eventual peche darán traslado dos documentos de cesión asinados para a recepción do 

equipamentos correspondentes.  

e. O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima celeridade por 

AMTEGA. 

 f. Unha vez superada a situación de confinamento ou peche, o centro educativo, no prazo 

máximo de 3 días, deberá recompilar todos os equipos cedidos para ser logo recollidos por 

AMTEGA. 

 g. Cando foran repartidos todos os equipamentos necesarios e dispoñibles ás familias, or-

ganizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia das familias, no que se 

fará un repaso polo funcionamento da aula virtual e se resolverán dúbidas das familias. 

Terase en conta a capacidade máxima de participantes nas aplicacións aportadas pola Con-

sellería para videoconferencias e, polo tanto, realizaranse tantas convocatorias como sexan 

necesarias.  

 (5) Aulas virtuais e ensino a distancia 

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado preferen-

temente 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 propio profesor ou ben os que poña a disposición a Con-

sellería. Para fornecer de contidos á aula virtual o profesorado poderá usar, ademais, os 

dispoñibles no espazo Abalar, os que figuran na web do Ministerio, ou calquera outro dis-

poñible. 
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Igualmente o profesorado poderá poñer tarefas  que reforcen o contido da materia ou a 

avaliación continua da mesma. Cada vez que o/a profesor/a cree unha nova tarefa avisará 

ao alumnado implicado (foro da aula virtual, correo electrónico, etc). Os recursos e mate-

riais necesarios para a realización das tarefas, así como a data, hora e condicións da entre-

ga publicaranse con antelación suficiente. Na medida do posible, evitarase propoñer tare-

fas para entregar  nun período de tempo moi curto e privilexiarase a entrega de tarefas por 

semanas para favorecer así que o alumnado organice a súa axenda de traballo. 

O ensino online pode consistir en sesións de docencia por videoconferencia e/ou en se-

sións de traballo autónomo por parte do alumnado. As sesións de docencia manteranse no 

horario específico de cada grupo para non interferir no horario doutras materias ou módu-

los. Durante as horas de ensino telemático, o profesorado estará dispoñible para consultas 

a través do foro, do correo electrónico ou das plataformas de videoconferencia corporati-

vas. 

As aulas virtuais utilizaranse nos supostos de educación a distancia e para o alumnado que 

parcialmente estea en situación de corentena cando non exista suspensión da actividade  

presencial no conxunto da aula, sen prexuízo doutras opcións de formación a distancia que 

poida poñer en funcionamento a consellería. 

Corresponde ao profesorado que designe a dirección do centro colaborar coa posta en fun-

cionamento e mantemento da aula virtual. 

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. A aula virtual, os cursos e os usuarios terán que estar plena-

mente operativos e funcionando a principios do mes de outubro. 

Os/as titores/as identificarán ao alumnado que, por mor da falta de recursos ou de cone-

xión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a dis-

tancia e o notificarán ao equipo directivo nos primeiros días de outubro. O equipo directi-

vo realizará unha listaxe deste alumando e as súas necesidades no caso dun eventual paso 

ao ensino a distancia. 

(6) Horario espello 

En caso de que algunha aula estea confinada, esta seguirá os horarios aprobados a princi-

pio de curso e que rexen para o ensino presencial.  

As franxas horarias son as seguintes: 

Formación profesional (diúrno) 

LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

8:45-9:35 8:45-9:35 8:45-9:35 8:45-9:35 8:45-9:35 

9:35-10:25 9:35-10:25 9:35-10:25 9:35-10:25 9:35-10:25 

10:25-11:15 10:25-11:15 10:25-11:15 10:25-11:15 10:25-11:15 

RECREO 
11:15-11:55 

RECREO 
11:15-11:55 

RECREO 
11:15-11:55 

RECREO 
11:15-11:55 

RECREO 
11:15-11:55 

11:55-12:45 11:55-12:45 11:55-12:45 11:55-12:45 11:55-12:45 
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12:45-13:35 12:45-13:35 12:45-13:35 12:45-13:35 12:45-13:35 

13:35-14:25 13:35-14:25 13:35-14:25 13:35-14:25 13:35-14:25 

ESO, Bacharelato e FP Básica (diúrno) 

LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

8:45-9:35 8:45-9:35 8:45-9:35 8:45-9:35 8:45-9:35 

9:35-10:25 9:35-10:25 9:35-10:25 9:35-10:25 9:35-10:25 

RECREO 
10:25-10:45 

RECREO 
10:25-10:45 

RECREO 
10:25-10:45 

RECREO 
10:25-10:45 

RECREO 
10:25-10:45 

10:45-11:35 10:45-11:35 10:45-11:35 10:45-11:35 10:45-11:35 

11:35-12:25 12:40-13:30 12:40-13:30 12:40-13:30 12:40-13:30 

RECREO 
12:25-12:45 

RECREO 
12:25-12:45 

RECREO 
12:25-12:45 

RECREO 
12:25-12:45 

RECREO 
12:25-12:45 

12:45-13:35 12:45-13:35 12:45-13:35 12:45-13:35 12:45-13:35 

13:35-14:25 13:35-14:25 13:35-14:25 13:35-14:25 13:35-14:25 

     

 16:30-17:20    

 17:20-18:10    

Formación Profesional (nocturno) 

LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

16:00-16:50 16:00-16:50 16:00-16:50 16:00-16:50 16:00-16:50 

16:50-17:40 16:50-17:40 16:50-17:40 16:50-17:40 16:50-17:40 

17:40-18:30 17:40-18:30 17:40-18:30 17:40-18:30 17:40-18:30 

RECREO 

18:30-19:00 

RECREO 

18:30-19:00 

RECREO 

18:30-19:00 

RECREO 

18:30-19:00 

RECREO 

18:30-19:00 

19:00-19:50 19:00-19:50 19:00-19:50 19:00-19:50 19:00-19:50 

19:50-20:40 19:50-20:40 19:50-20:40 19:50-20:40 19:50-20:40 

20:40-21:30 20:40-21:30 20:40-21:30 20:40-21:30 20:40-21:30 

Horario Persoas Adultas 

LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

17:00-17:45 17:00-17:45 17:00-17:45 17:00-17:45 17:00-17:45 
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17:45-18:30 17:45-18:30 17:45-18:30 17:45-18:30 17:45-18:30 

RECREO 

18:30-18:45 

RECREO 

18:30-18:45 

RECREO 

18:30-18:45 

RECREO 

18:30-18:45 

RECREO 

18:30-18:45 

18:45-19:30 18:45-19:30 18:45-19:30 18:45-19:30 18:45-19:30 

19:30-20:15 19:30-20:15 19:30-20:15 19:30-20:15 19:30-20:15 

RECREO 

20:15-20:30 

RECREO 

20:15-20:30 

RECREO 

20:15-20:30 

RECREO 

20:15-20:30 

RECREO 

20:15-20:30 

20:30-21:15 20:30-21:15 20:30-21:15 20:30-21:15 20:30-21:15 

21:15-22:00 21:15-22:00 21:15-22:00 21:15-22:00 21:15-22:00 

 

A carga lectiva de cada área/materia/módulo deberá respectarse nun mínimo do 60%. A 

duración das sesións lectivas poderase reducir dos 50' ata un mínimo de 30', completando 

o resto con actividades. 

O centro educativo publicará na páxina web os horarios de todos os cursos e grupos do 

centro. 

 

III. MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE 
LECTIVA PRESENCIAL 

(1) Planificación para o retorno á actividade presencial 

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

unha planificación do retorno a actividade presencial. 

O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do 

cal se iniciará o retorno ao ensino presencial e as medidas específicas que sexa preciso 

adoptar nese momento. Medidas que comunicará ao centro educativo. 
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Edificio Administrativo San Caetano. Bloque 3 -2º 

15781-SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Teléfono 981 54 54 00 
 

EQUIPO MODELO N.º DE SERIE 

ANEXO 2 

 

 
 

 

Anexo II 

 
Eu,  D./Dna.  con  DNI       

pai/nai/titor/a legal do/a alumno/a    do centro 

educativo IES PLURILINGÜE ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ recibín en réxime de préstamo o equipamento 

identificado máis abaixo para continuar o proceso formativo durante a vixencia das circunstancias excep-

cionais derivadas da pandemia por Covid-19. 

 

Comprométome a usalo de forma responsable, a mantelo baixo a miña responsabilidade e coidado, a 

cumprir coas medidas de seguridade apropiadas e a devolvelo nas mesmas condicións en que me foi 

entregado. 

 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS                                                                      

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Centro educativo ao que se refire este documento  

Finalidade do tratamento Rexistro e acta de entrega de equipamento 

Lexitimación do tratamento O cumprimento dunha misión de interese público, o exercicio de poderes 

públicos, o cumprimento dunha obriga legal, segundo a normativa xeral e sectorial referi-

da en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion- datos e demais regulación 

concordante 

 

Destinatarios do datos Non se prevén comunicacións a terceiras persoas 

 
Exercicio dos dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, 

portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia 

ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento admi-

nistrativo común segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos 
 

Contacto delegado/a de protección de https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos datos e información adicional 
 

E para que así conste, asino este documento 

En  , a  de  de    

......................................................................................................................................................... 

 
Entregado ao centro educativo con data     / /  

 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

