
ACTUACIONS PREVIAS DIANTE DA     
APARICION DUN GROMO

Plan de Continxencia

O Plan de Continxencia  do centro educativo  IES LUCUS
AUGUSTI de LUGO ten por finalidade establecer os
procesos para o reinicio da actividade 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 presencial  nun
aula/etapa educativa/centro.

1.Non asistirán ao centro aquel es 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.  Un membro
do Equipo Covid-19 ou do equipo directivo do centro
contactará coa persoa 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 e non usa máscara, a persoa 
acompañante usará máscara FFP2 sen válvula, ademais 
dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na



eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de 
máscaras FPP2, 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.

3.Débese chamar aos pais o titores legais que o recollerán
na maior brevidade posible e chamarán ao pediatra ou
médico de Atención Primaria e seguiranse as súas
instrucións.
En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade
respiratoria chamarase ao 061. O/A traballador/a que inicie
síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido
por máscara, e logo de seguir  as  instrucións do centro de
saúde ata que 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,
esperará ás instrucións de Sanidade para incluír 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. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19
seguíranse as recomendacións 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



ACTUACIONS PARA O PERIODO 
DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

habitual en función do número de contactos identificados
en cada gromo.

6. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería
de Educación, a través do Grupo de Coordinación e
Seguimento da Pandemia determinará en cada caso o
número de persoal e alumnado afectado e a duración das
medidas de corentena o que se comunicará ao equipo
COVID do centro para a súa comunicación á comunidade
educativa, sen prexuízo da información que sexa facilitada
pola autoridade sanitaria.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

1. 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 que reforcen o contido da
materia ou a avaliación continua da mesma.

2. O equipo COVID do centro, a través dos titores,
identificará ao alumnado que teña dificultades de conexión
ou falla  de equipamento para que a consellería adopte as
medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades
da educación realizada por medios telemáticas.

3.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.

4. Durante o período de suspensión da actividade
presencial o centro educativo ten previstas as seguintes
medidas:

a) Todo  o alumnado recibirá  unha formación  inicial para
coñecer as ferramentas da aula virtual. O alumnado que
non  dispoña  de  equipos  dixitais  (ordenadores,  conexión  a
internet…) facilitaránselle en sistema de préstamo, dende o
centro  educativo,  os  recursos  necesarios  para  garantir  un
acceso en condicións a un ensino non presencial.

b) Dende a administración en colaboración co centro
educativo débense establecer uns criterios e facilitar ao
alumnado que o necesite, os recursos que lle permitan
reducir esas desigualdades para contar cos medios dixitais,
de conexión de calidade e en condicións de igualdade.

c) No caso de ter que conectarse, será no horario
habitual. Dedicaranse a metade das horas da materia ás
clases online (Webex) e no resto das horas o profesorado
estará a disposición do alumnado para solucionar dúbidas
dos traballos ou exercicios a través do correo electrónico
ou similar.

d) Serán os diferentes departamentos os que na súa
programación establecerán os criterios de seguimento das



clases non presenciais, tendo en conta os acordos tomados
na CCP para esta situación.

e) Para as clases virtuais teranse en conta os seguintes aspectos:

1. ASISTENCIA

A asistencia ás clases por videoconferencia programadas é 
obrigatoria. 

O profesorado resérvase o dereito de non admitir a incorporación de 
alumnado á videoconferencia transcorridos 10 minutos tralo comezo 
da conexión.

Familias: A ausencia do alumnado debe ser debidamente xustificada 
por vía telemática, preferiblemente a través de abalarMobil ou, no 
seu defecto, no correo electrónico do titor ou do centro.

Profesorado: A ausencia ou falta de puntualidade do alumnado nas 
videoconferencias debe ser rexistrada en XADE.

2. IMAXE E SON

Antes de conectarse á videoconferencia, alumnado e profesorado 
deben comprobar o bo funcionamento do seu equipo e conexión para 
poder solucionar dificultades, de ser o caso, coa antelación 
suficiente.

Para unha adecuada identificación deberase ingresar á sesión virtual 
coa cámara acesa e logo continuar segundo as indicacións do 
profesorado.

A iluminación da estancia na que se realice a conexión debe permitir 
ver con claridade a cara do estudante.

A posición da cámara debe estar axustada e centrada para que só 
permita ver ao alumnado participante (coa cara completa) e, así, 
evitar mostrar datos innecesarios da súa intimidade.

O alumnado debe activar o micrófono cando o profesorado o solicite.



3. PARTICIPACIÓN

A conexión ás videoconferencias farase co nome do alumno, evitando 
empregar un alcume ou sobrenome.

As clases virtuais deben ser aproveitadas polos estudantes coa maior 
seriedade e compromiso.

O alumnado debe atender e respectar as indicacións do profesorado 
durante as sesións online. 

Nas clases virtuais mantéñense as mesmas normas básicas que para a 
asistencia a unha clase presencial: uso de vestimenta axeitada, 
postura corporal correcta, non realización de tarefas alleas ó 
desenvolvemento da materia (comer, consultar o móbil, ler...), 
emprego de ton de voz e linguaxe axeitados, etc.

Se o comportamento do alumno non é o axeitado, o profesor pode 
expulsalo da conexión e impoñerlle unha sanción das xa establecidas 
nas NOF para as clases presenciais ou outras (negativo de actitude, 
aviso ao titor, chamada aos pais, etc.).

Cando un alumno queira falar deberá pedir a quenda de palabra, a 
través da cámara ou da opción correspondente da propia aplicación 
de videoconferencia, e respectar a intervención do profesorado e a 
doutros compañeiros.

A participación no chat está unicamente permitida para a formulación
de preguntas relevantes sobre a clase e os contidos da materia 
correspondente. 

Se un estudante precisa, por algún motivo, abandonar a clase virtual,
ten que avisar ao profesor. Se o motivo é porque falla a conexión, 
deberá avisar igualmente.

4. PRIVACIDADE

Prohíbese a gravación das sesións, a realización de capturas de 
pantalla, fotos, gravación de audios, etc.



O profesorado poderá gravar unha videoconferencia se a súa función 
é o rexistro das condicións en que se desenvolve unha proba e previo 
aviso ó alumnado afectado. A gravación será custodiada polo profesor
ata o remate do curso escolar, cando será eliminada.

O alumnado non está autorizado a compartir as claves de acceso ás 
sesións con persoas alleas ás mesmas.

5. TAREFAS

As tarefas deben ser entregados pola vía establecida polo profesor 
(aula virtual, correo electrónico, etc.)

As entregas deben realizarse dentro do prazo establecido polo 
profesor para ser avaliados.

As tarefas deben cumprir coas condicións de nomeado e formato 
requiridos.

O profesorado marcará un tempo de resposta flexible ás consultas do 
alumnado e familias (tal vez até 48 horas). 

6. OUTRAS CONSIDERACIÓNS

Alumnado e familias deben usar as canles de comunicación co 
profesorado habituais, respectando o horario laboral docente.

As familias deben coeducar na autonomía e na responsabilidade do 
alumnado coa súa formación (formalidade, entrega de traballos 
elaborados polo propio alumnado e non por adultos, cumprimento de 
horarios e prazos...)

f) As correspondentes probas escritas ou exames
realizaranse cando se permita a presencialidade no centro.
De non poder volver ao sistema presencial en tempo,
realizaran de ser  o  caso  un exame por videoconferencia ,
exercicios ou traballos específicos a través da aula virtual.
Os Procedementos de avaliación deben aparecer nas
distintas programacións dos departamentos.



MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE 
LECTIVA PRESENCIAL

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel
educativo ou centro realizaranse as seguintes medidas:

As fases establecidas para a reactivación son orientadoras,
existindo a posibilidade de modificar  tanto a  súa duración
como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase.  O
modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación
co asesoramento da Consellería de Sanidade. Sen prexuízo
das  medidas  xenéricas  establecidas no  protocolo aprobado
polas consellerías de Educación e Sanidade o centro ten
previsto as seguintes fases de reincorporación.

As fases serán as seguintes:

Fase         1  : Adecuación dos espazos
Duración: 1 semana
Alumnado: O alumando permanece na 
casa. 

Obxectivos:
- O equipo COVID do centro establecerá as actuacións a
desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias  e
educativas.
- Desinfección de todos os espazos.
- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.
- Revisión do plan de adaptación buscando posibles erros
na redacción ou na execución.

Fase         2  : Formación de pequenos grupos
Duración: 2 días
Alumnado: A porcentaxe do alumnado na aula de 
forma simultánea será do 50 %

Obxectivos:
- Formar ao alumnado na importancia das medidas de
distanciamento físico, utilización de máscara e de hixiene
de mans.
- Informar a comunidade educativa dos posibles cambios
derivados da situación.
- Formar ao alumnado nestes cambios.



- Combinar o ensino presencial e a distancia.

Fase         3  : Regreso de parte do alumando. Reforzo das
medidas de precaución, hixiene e prevención
Duración: 2 días
Alumnado: A porcentaxe do alumnado na aula de forma
simultánea será do 80%.

Obxectivos:
- Continuar coas actuacións desenvolvidas na fase 2 con
maior número de alumnos/as.
- Combinar o ensino presencial e a distancia. 

Fase 4: Reactivación 
Duración: 1 día 
Alumnado: Regreso do 100% do alumnado.

Obxectivos: 
- Continuar coas actuacións desenvolvidas nas fases
anteriores con maior número de alumnado. 
- Revisión das actividades realizadas no período de ensino
telemático.
- Avaliar o traballo e os contidos adquiridos neste período.

Informarase ás familias polos cauces de comunicación
establecidos do tempo previsto en cada unha das fases
encamiñadas a retomar a actividade lectiva presencial.
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