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ANEXO VI: MODELO DE DOCUMENTO “PLAN DE 

CONTINXENCIA DO IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL ” 
 

O Plan de Continxencia do centro educativo IES Ramón Menéndez Pidal ten por finalidade esta-

blecer os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña in-

terrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que 

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

 

1. Datos do centro 

 

Código  Denominación 

15005257 IES RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL  

 

Enderezo C.P. 

R/ Mª Victoria Fernández España  15002 

Localidade Concello Provincia 

 A Coruña  A Coruña A Coruña 

Teléfono Correo electrónico 

981203000 ies.menendez.pidal@edu.xunta.gal 

Páxina web 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmenendezpidal/ 
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Id. 
Actuacións previas diante da aparición dun abrocho. 

 

1.  Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positi-

vo da COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa po-

sitiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos es-

treitos. 

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

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

que sexan 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. 

 

 

2.  Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro edu-

cativo seguirase o presente plan de continxencia e levarase a un espazo se-

parado de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao 

que iniciou síntomas como á persoa que quede ao seu coidado), e contacta-

rase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

3  Débese chamar a familia para que pase urxentemene a recollelo, e esta terá 

que chamar a o pediatra do alumno, senón consigue contactar pode chamar 

a o  centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono de 

referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións.  En caso de pre-

sentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. 

O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traba-

llo protexido por máscara, e logo de seguir as instrucións do centro de saú-

de ata que a súa situación médica sexa valorada por un profesional sanita-

rio. 

4  No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus no 

centro educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, 

a persoa coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará co CSC 

para comunicarllo. Será o CSC quen investigará os contactos que existan 

dentro do centro e os identificara, e se encargará da vixilancia evolutiva das 

persoas identificadas como contactos determinando se deben de facer co-

rentena ou poden seguir asistindo ó centro. 

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 so-

licitude dun test diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, acu-

dirá ao PAC para a valoración polo médico de atención primaria. 

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

dacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que o centro te-

ña que estar illada unha parte do centro educativo (aula ou grupo de aulas) 

mantendo o funcionamento do resto da forma habitual en función do núme-
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ro de contactos identificados en cada abrocho. 

7  A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación de-

terminará en cada caso o número de persoal e alumnado afectado e a dura-

ción 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. 

 A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entra-

da en corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesora-

do asignado a ese grupo. 

 

9  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 Contin-

xencia 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, que desenvolve 

as medidas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. 

Os centros deberán incorporar a sistemática prevista no plan de continxen-

cia, naquelas cuestións que son da súa responsabilidade, ao seu propio Plan 

de Continxencia, previsto no Anexo VI. 

 

 

 

 

 

 

 

Id. 
Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial 

 

11. ENSINO NON PRESENCIAL 

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

rentemente a través da aula virtual de cada grupo. 

- O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da ma-

teria 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 tare-

fas ao alumnado que reforcen  e sigan avanzano os contidos da materia ou a avaliación 

continua da mesma. 

 O Programa de Acollida contempla Accións formativas para a mellora da competencia 

dixital do alumnado e profesorado (habilitados titoriais na Aula Virtual do centro) 

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

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

12. 

13. 

14. 
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cen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. Deseño e en-

vío de formulario de detección de necesidades de conectividade e/ou equipamento dixital 

a os titores co fin de recadar a información. 

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

derá 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 lectiva presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas: 

 a) Seguimento das Aulas Virtuais por parte do profesorado  (Equipo directivo , coordina-

dor TIC, titores e profesorado), co fin de determinar o alumnado que presenta dificultades 

de acceso.  

 b) Seguimento da atención educativa do alumnado por parte do equipo COVID, titores e 

Departamento de Orientación, identificando as circunstancias que motivan que non estea a 

recibir atención educativa: non dispor de equipamento, non dispor de conectividade, im-

posibilidade de contactar, falta de motivación ou interese, causas de carácter emocional, 

insuficiente competencia dixital.  

c) Continuidade do Protocolo de actuación para alumnado desconectado por diversas cir-

cunstancias iniciado no curso 2019/20. Obxectivo: prestar especial atención a identificar 

ao alumnado desconectado por diversas circunstancias, para recuperar e reforzar o vínculo 

escolar e axudarse a reincorporarse á actividade educativa. Reunións coordinadas por xe-

fatura de estudos, co profesorado titor e Departamento de Orientación analizando cada ca-

so particular co fin de contactar coa familia na procura dunha solución.  

d) De ser posible, desenvolvemento de clases por videoconferencia empregando a plata-

forma proporcionada pola Consellería (Webex, neste momento). 

 e) Comunicacións coas familias:  

❖ Comunicacións de centro: Espazo Abalar, páxina web e plataforma de videoconferen-

cia  

❖ Comunicacións de profesorado: Espazo Abalar e plataforma de videoconferencia  

f) As Aulas Vrituais facilitan ao profesorado informes de seguimento detallado do alum-

nado  

g) Departamento de Orientación:  

❖ Habilitado correo electrónico de contacto para as familias  

❖ Habilitado curso na Aula Virtual do centro.  

O Departamento de Orientación, o profesorado de Pedagoxía Terapéutica e de ARCO, de 

ser o caso, contactará directamente coas familias co fin de informar do procedemento a 

seguir no desenvolvemento das sesións de apoio/reforzo. 

 h) A páxina web está permanentemente actualizada co fin de facilitar a comunicación coa 

comunidade educativa.  
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesmenendezpidal/ 
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Id. 
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 cen-

tro 

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado 

polas consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as 

seguintes fases de reincorporación: 

 

Fase 1: adecuación dos espazos  

Duración : 1 semana  

O  equipo COVID do centro establecerá  as actuacións a desenvolver, en colaboración coas au-

toridades sanitarias e educativas. 

Obxectivos:  

 Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 

  Adecuada distribución do espazo do alumnado, distribuíndo os pupitres de for-

ma que se consiga unha distancia de máis de 1, 5 metro entre eles, ou de 1 metro 

con mamparas separadoras. 

  Redefinición dos circuítos de circulación interna. 

  Reorganización das quendas de recreo para que se realicen de forma graduada 

 Reorganización das quendas para o horario da comida. 

 

 

 

 

Fase 2:  formación de pequenos grupos  

Duración: 1 semana 

Esta fase é fundamental para a adquisición polos alumnos das medidas de hixiene e distancia-

mento. 

Obxectivos:  

 Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, utili-

zación de máscara e de hixiene de mans. 

 Definiranse uns obxectivos que deben ser cumpridos pola aula para pasar de fa-

se. 

 Utilización do espazos e circulación do alumnado polos corredores do centro. 

 Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico no recreo. 

 Informar ao alumnado das novas normas derivadas da pandemia no SARS-CoV-

2 
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Fase 3 :Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos 

Duración: 1 semana 

Nesta fase o alumnado continuarán formándose nas medidas de hixiene e distanciamento físico 

cun grupo máis numeroso. 

Obxectivos:  

 Establecemento de criterios claros de entrada e saída do alumnado de forma pro-

gresiva.  

 

Fase 4 :Fase de reactivación 

Duración: 1 semana 

Nesta fase xa todos os/as alumnos/as coñecen as medidas necesarias no período de pandemia. 

Obxectivos: 

 Reforzo e fomento de hábitos aprendidos. 

 Disposición en puntos estratéxicos de información visual clara para o alumnado. 

 A comida será realizada en dúas ou tres quendas. 

 


