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PLAN DE CONTINXENCIA  

IES MURALLA ROMANA 
 
 
 

Apartado 10.5 do “Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non 
universitario de Galicia para o curso 2020-2021” 

 
 
 
 
 
 
 
 

“O centro elaborará un Plan de Continxencia, que será aprobado pola dirección do 

centro no que se establecerán as medidas en caso de suspensión da actividade 

lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de 

reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da 

autoridade sanitaria” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este Plan de Continxencia será de aplicación con carácter subsidiario en situacións análogas tales coma 
confinamentos parciais de parte do alumnado ou profesorado dun centro. 
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Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 
 

version 16-09-2020 

 
 

 
 
Resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria 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 Comunidade 
Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 
 

Anexo I 
 
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 2020-2021  

(Versión 2 novembro 2020) 
 

 
Resolución 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 

desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como 

consecuencia da pandemia da COVID-19 
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ACTUACIONS PREVIAS DIANTE DA APARICION DUN 
GROMO 

 
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.  
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O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que 
se requira para a atención dun caso sospeitoso. 

 
3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de 

referencia, 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/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 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, 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. 
 

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. 
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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 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.  
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ACTUACIONS PARA O PERIODO 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. 
 
 
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.  

 

 
O proceso de ensino aprendizaxe, para que sexa efectivo, necesita do mantemento dunhas 
rutinas que pasan por unha interacción entre o alumnado e o profesorado, explicación de 
conceptos, realización de tarefas, resolución de dúbidas, avaliación do progreso, que 
ineludiblemente conleva unha estruturación do proceso mediante a organización dun 
horario similar ao desenvolto nunha situación de presencialidade, empregando ferramentas 
de comunicación e aulas virtuais.  
 
Este horario para o docencia a distancia, de obrigado cumprimento para o alumnado e 
profesorado, e referencia para as familias, deberá establecer un orde no proceso formativo 
similar ao ensino presencial, que permita avanzar nas programacións das áreas, ámbitos, 
materias ou módulos pero sen obrigar ao alumnado e ao profesorado a unha conexión 
continua, para conseguir que o proceso ensino aprendizaxe sexa o máis efectivo posible. 

 

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

 

a) Desenvolvemento dun horario similar ao do ensino presencial, o chamado 

“horario espello”, empregando ferramentas de comunicación e aulas virtuais  

b) Distribución de medios informáticos en función das necesidades do 

alumnado 

c) Activación do Plan de comunicación externa e interna 

d) Posta en marcha de mecanismos de avaliación e control do alumnado 
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Instrucións a seguir no caso de peche ou confinamento 

 

Antes do peche 

 
3. Os centros realizaran de xeito inmediato e periodicamente simulacións que 
permitan ter establecidos os protocolos de actuación no caso de peche. Neste proceso 
contarán coa apoio dos servizos da Rede de Formación Permanente do Profesorado e 
da inspección educativa  
 
4. Os centros comunicarán as familias a concreción do protocolo en caso de peche 
para que sexa coñecido e podan contribuír ao proceso educativo.  

 

O equipo directivo anunciará mediante Abalar a publicación na web do centro o Plan 

de Continxencia 

 
 5. A concreción das necesidades de recursos para o ensino a distancia derivadas 
dunha situación de peche manterase debidamente actualizada en coordinación coa 
inspección educativa.  
 

O profesorado titor manterá actualizado o censo de necesidades empregando o 

cuestionario e solicitando ás familias, ou ao alumnado se este é maior de edade, a 

súa cumprimentación. 

 

Calquera actualización (alumnado de nova incorporación,…) debe ser trasladada ao 

equipo directivo. 

 

 
 

 

 
 
 
  



 

 

IES MURALLA ROMANA 
RÚA ÁNGELO COLOCCI S/N 
27003 – LUGO 
Tlfno. 982 82 80 81   FAX: 982 82 80 84 
E-mail:   ies.muralla.romana@edu.xunta.es 
Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmurallaromana 
 

 

Día do peche 

 
12 a. A dirección do centro enviará unha comunicación ás familias e ao alumnado a través de 
abalarMóbil e publicará unha nova na web do centro.  
 
12 b. O profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as actividades iniciais e 
trasladará orientación ás familias, especialmente para o alumado 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. 

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

propios 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.  
 
 
 
 

Anexo I.- Procedemento xestión de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital  
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Durante o peche 

 

Actividade lectiva a distancia 

 

Horarios 
  
6. 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 vinculo 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 desenvolvemento de ensino a distancia en 
períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19. 

 

1) A dirección do centro educativo, en coordinación co equipo docente do grupo de 
alumnos, elaborará un horario semellante ao que se está desenvolvendo na actualidade en 
réxime de presencialidade ou semipresencialiadade, coa carga horaria que se estime 
pertinente para cada área, ámbitos, materia ou módulo, respectando un mínimo do 60% da 
carga lectiva de cada área, ámbito, materia, módulo establecido na normativa vixente, 
tendo en conta o esforzo que vai a supoñer para o alumnado e o profesorado o seguimento 
da actividade a través de medios telemáticas.  

 

Elaborarase un “horario espello” para a docencia a distancia, de obrigado 

cumprimento para alumnos e profesores e referencia para as familias, que deberá 

establecer un proceso formativo similar ao do ensino presencial, avanzando nas 

programacións das áreas, ámbitos, materias ou módulos. 

 

Deberá respectarse a carga lectiva de cara área. Esta repartirase de xeito que, como 

mínimo, o 60% do tempo se destinará á docencia virtual e o outro 40% a tarefas a 

realizar por parte do alumnado. 
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No Plan de continxencia deberán establecerse o proceso e o momento de conexión, que 
debe ser coa antelación suficiente para o aproveitamento do período lectivo establecido no 
referido cadro horario.  
 

Os equipos docentes, coordinados polo profesorado titor, establecerán cunha 

peridocidade semanal, quincenal ou mensual a distribución semanal das sesión de 

cada módulo/materia asignando de xeito equilibrado os tempos de conexión a través 

de videoconferencia, aula virtual ou calquera outra ferramenta de traballo non 

presencial. Sobre o horario espello elaborado por xefatura de estudos o profesorado 

titor reflictirá na celda asignada á aula as seguintes indicacións: 

 

 We:  Videoconferencia Webex 

 FEdu:  Videoconferencia Falemos Edu 

Au:  Aula virtual 

 

Desta distribución o profesorado titor remitirá copia á xefatura de estudos no prazo 

máximo de sete días desde a aprobación do plan. 

 

Sesións lectivas de 50´: O tempo efectivo de docencia virtual será de 30´, deixando 

os 10´primeiros minutos para establecemento de conexión, control de asistencia.... 

 

50´ 
10´ Establecemento de conexión / control de asistencia… 

30´ Docencia virtual 

10´ Realización e/ou seguemento de tarefas 

 

Sesión múltiples:  

 

100´ 
10´ Establecemento de conexión / control de asistencia… 

60´ Docencia virtual 

30´ Realización e/ou seguemento de tarefas 

     

     

150´ 
10´ Establecemento de conexión / control de asistencia… 

100´ Docencia virtual 

40´ Realización e/ou seguemento de tarefas 

 

Anexo II: Horario presencial / horario espello 
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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.  

 

7. As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial 
respectando seu dereito ao lecer e ao descanso. 
 
 

O profesorado impartirá os coñecementos da materia a través dos 
contidos propios ou ben os que poña a disposición a Consellería.  

 
O profesorado poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o 

contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 
 

 
1. O profesorado de cada área, ámbito, materia ou modulo e o alumnado do grupo deberán 
conectarse a través dos servizos dixitais educativos corporativos, que no caso dos centros 
públicos son os que garanten o tratamento seguro dos datos de carácter persoal, á hora 
que se establece no correspondente cadro horario diario incorporado ao Plan de 
Continxencia do centro.  

 

A actividade lectiva non presencial desenvolverase empregando ferramentas 

institucionais de comunicación e aulas virtuais  

 

• Plataformas de videoconferencia institucional que permiten a interacción 

en tempo real, compartir contidos e a realización de exercicios. 
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• Aula virtual: espazos dixitais de traballo que permiten dispoñer dun espazo 

web online para organizar os contidos das unidades didácticas 

 

 
 

 

8. O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non presencial, e, 
polo tanto, está obrigado participar nas clases non presenciais con aproveitamento e 
sometido ás mesmas normas de convivencia independentemente da situación de peche 
ou confinamento  

 

O profesorado seguirá o procedemento de corrección de conductas contrarias ás 

normas de convivencia  

 

PROCEDEMENTO DE CORRECCIÓN 
Faltas leves 
2019 / 2020 
(rev.01_20) 

 

 
9. Durante o peche ou confinamento, sempre de acordo coas indicacións sanitarias 
derivadas 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 realizar o servizo. 

 

Peche parcial de aulas: O profesorado desenvolverá a actividade no centro ( horas 

complementarias ) 
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Peche de centro: O profesorado desenvolverá a actividade no domicilio agás que 

non dispoña dos medios. 

 
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 
Coordinadora TIC / eDixgal quen dispoña provisionalmente de recursos formativos ao 
alumnado ata a incorporación de persoal de substitución ou a alta do/a docente. Poderá 
contarse, para esta labor, co apoio das asesorías do Centros de Formación e Recursos 
(CFR) correspondente.  
 

A xefatura de estudos comunicará ao profesorado titor as previsións de ausencias 

 

O profesorado titor solicitará ás xefaturas de departamento os recursos. 

 
6. 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, de acordo co modelo que se achega (Anexo-1)  

 

Na aula virtual estará habilitado un curso para o profesorado no que entregará 

semanalmente o documento  

Anexo III_Horarios virtuais 

 

 

Planificación e seguimento de tarefas. Curso 2020/2021 

 

O procedemento para a tramitación de permisos e a xustificación de ausencias do 

profesorado é o publicado na web do centro. A comunicación de imprevistos farase 

a través do teléfono do centro o do teléfono móvil de dirección. 
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Metodoloxía e programacións 
 

Durante o peche ou confinamento o profesorado continuará coa súa labor docente de acordo 
co previsto no apartado 301 do Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid-19 nos centros 
de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 (Normas específicas relativas a 
metodoloxías na aula e programacións) e no apartado 32 das Instrucións do 30 de xullo 2020, 

 
1 30. Normas especificas relativas a metodoloxías na aula e programacións 

 
30.1  As programacións didácticas incluirán a metodoloxía de traballo que se seguirá no caso de 
ensino a distancia. 
 
30.2  Incluirase na programación o modo de prover o dereito á educación ao alumnado que non 
poida seguir a ensinanza telemática. Tamén se incluirán os mecanismos que o profesorado 
adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado (...) 
 
 
2 3 Programacións didácticas 

 
1. As programacións didácticas incorporaran as aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas no curso anterior, así como unha transición posible ao ensino non presencial, 
se esta fose necesaria. 

 
2. As programacións didácticas (en adiante PD) elaboraranse contemplando os posibles 
escenarios en función da situación sanitaria: actividade lectiva presencial, semipresencial e/ou 
non presencial.  
 
3. Para un correcto inicio e desenvolvemento do curso 2020/2021, os equipos docentes 
elaboraran plans de reforzo e recuperación coa finalidade de que o alumnado recupere as 
aprendizaxes imprescindibles non adquiridos no curso 2019/2020. 
 
(...) 
 
7. Para a elaboracion das PD e seguindo os directrices establecidas na CCP, consideraranse os 
seguintes criterios: 

(....) 
d)Constaran as adaptacións necesarias que a docencia non presencial puidese requirir, 
identificando de forma expresa aqueles aprendizaxes imprescindibles para a adquisición 
das competencias clave, así como o deseño de tarefas globais e as estratexias e 
instrumentos de avaliación mais adecuados para a consecución deste obxectivo. 
e)Revisión dos obxectivos de area ou materia en cada nivel, así como das competencias 
clave que o alumnado podera lograr como consecuencia da adaptación das 
programacións. 

(...) 
 
10. En relación coa metodoloxía didáctica, os recursos dixitais serán de utilización preferente e 
as actividades educativas deseñadas poderanse desenvolver de forma presencial e non 
presencial, ademais de ter un carácter eminentemente practico e potenciar o traballo en equipo 
e o proceso de avaliación continua. 
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da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás 
medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021, nos centros docentes 
da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, 
da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato (Programacións 
didácticas). 
 

 
  

 
11.Os procedementos e instrumentos de avaliación deseñaranse de forma que permitan 
determinar o nivel competencial acadado polo alumnado, sempre adecuándose as modalidades 
xa citadas de ensino presencial e non presencial. 
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TITORÍAS 
 

O/a titor/a informará aos pais nais ou titores legais do alumnado menor de idade e 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, e das 
súas consecuencias no proceso de avaliación que o equipo docente ten establecido na súa 
programación didáctica.  
 

Control de asistencia e participación:  

 

O profesorado o realizará diariamente mediante as ferramentas habituais (Xade) 

Existe a posibilidade de activación do módulo control de asistencia alumnado en aula 

virtual  

 
 

Na distribución horaria semanal que se estableza deberá figurar unha sesión de titoría para 
alumnado, e unha sesión de titoría para familias, nas que o/a titor/a desenvolverá as 
funcións que lle son propias.  

 

Na distribución horaria establerase unha sesión de titoría para o alumnado e outra 

para as familias.  

 

Todas as sesións complementarias de gardas, e outras función, que só se podan 

desenvolver presencialmente, pasarán a sesións de titoría e seguemento de tarefas 

do alumnado. 

 
O/a titor/a 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 ao alumnado no caso de ter que desenvolverse un proceso de 
ensino-aprendizaxe a distancia. A información aos pais/nais ou representantes legais 
realizarase polo procedemento que se estime máis efectivo e preferentemente de xeito 
telemático.  
 

O profesorado titor remitirá a través de Abalar e/ou correo os enlaces aos titoriais de 

axuda sobre ferramentas dixitais dispoñibles na aula virtual  
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Plan de comunicación – Externa  
Profesorado / Alumnado-Familias 
 

1. O profesorado de cada área, ámbito, materia ou modulo e o alumnado do grupo deberán 
conectarse a través dos servizos dixitais educativos corporativos, que no caso dos centros 
públicos son os que garanten o tratamento seguro dos datos de carácter persoal, á hora que 
se establece no correspondente cadro horario diario incorporado ao Plan de Continxencia 
do centro  

 

Abalar / Correo corporativo / Teléfono centro 

Webex / Falemos edu 
 

Subscricións Abalar obrigatorias para o profesorado:  

Acepta titorías (T) / Subscrito a faltas (F) 
 

Titorías / Alumnado-Familias 
 

Comunicacións  Abalar / Correo corporativo / Webex / Falemos Edu 

Horarios titorías  Web  

 

Dep. Orientación / Alumnado - Familias 
 

Aula virtual do centro / outros medios telemáticos 

Intervencións: Mediante as ferramentas que se establezan segundo a demanda. 

 

Equipo directivo / Alumnado-Familias 
 

Correo: ies.muralla.romana@edu.xunta.es 

Telf.: 

  

mailto:ies.muralla.romana@edu.xunta.es
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Plan de comunicación – Interna  
 

Titorías / Equipos docentes 

 

Comunicacións   Grupo de correo corporativo (obrigatorio) 

Reunións coordinación   Webex / Falemos Edu 

 

Titorías / Dep. Orientación 
 

Telemática: Reunións en liña, 

Correo electrónico / telefónica 

 

Equipo directivo / Profesorado 
 

Correo corporativo / Teléfono 

Webex / Falemos Edu 

 

 
 

Órganos colexiados 
 

Correo corporativo 

Webex / Falemos Edu 
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Atención á diversidade 
 

O/a orientador/a do centro educativo, no horario establecido pola dirección do centro, 
velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á Diversidade, coordinará a atención ao 
alumnado 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, establecidas no artigo 6 do Decreto 120/1998, do 
29 de abril, empregando as distintas ferramentas dixitais, ben a demanda dos titores/as ou 
dos pais/nais ou titores legais do alumnado  

 

O departamento de orientación velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade e coordinará a atención ao alumnado con necesidades educativas 

especiais 

 

Coa finalidade de continuar cos procesos e medidas de atención á diversidade 

durante un posible período non presencial, poderanse establecer as seguintes 

actuacións: 

 

Continuarase coa atención individualizada por parte do profesorado de PT e 

profesorado do programa ARCO mediante aula virtual, ademáis das sesións 

que consideren pertinentes mediante a aplicación destinada á realización de 

reunións en liña, a través deste medio o alumnado poderá realizar tarefas 

avaliables e consultar dúbidas mediante os foros habilitados para tal fin. 

Empregarase tamén a aula virtual,  para a comunicación directa entre 

alumnado e profesorado de apoio. 

 

Os períodos horarios neste caso serán similares aos establecidos para as 

materias nas que se realice a intervención. 

 

Cando se trate de sesións múltiples nos programas específicos, establecerase 

distribución horaria adaptada a esta circunstancia. 
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MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE 

LECTIVA PRESENCIAL 
 

 

15. Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo 

ou centro realizarase unha planificación do retorno a actividade 
presencial. 

 

A dirección do centro enviará unha comunicación ás familias e ao alumnado a través 

de abalarMóbil e publicará unha nova na web do centro.  

 

O profesorado retomará a actividade lectiva presencial co horario habitual 
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Aprobación  

 

Apróbase o Plan de Continxencia do IES Muralla Romana, logo de 

informada a Comisión de Coordinación Pedagóxica en sesión 

extraordinaria de 11 de novembro de 2020 

 

Lugo, 11 de novembro de 2020 

O director 

 

 

 

 

Asdo: José Antonio Corredoira Teijeiro 
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ANEXO I 
 

PROCEDEMENTO XESTIÓN DE EQUIPAMENTO PARA ALUMNADO 
EN SITUACIÓN DE FENDA DIXITAL 

 
Ante unha situación con alumnado en situación de confinamento ou corentena no seu 

domicilio (ben casos aillados de alumnado, ben a totalidade do alumnado dun grupo, ou a 

totalidade do alumnado do centro), o centro deberá identificar o alumnado que necesita un 

equipo e/ou a conexión a Internet, para poder seguir dende o seu domicilio a actividade 

educativa (dado que non dispón del no seu fogar, e non ten posibilidade de obtelo). 

 

Unha vez identificados o alumnado que se atopa na situación descrita no parágrafo anterior, 

o procedemento será o que sigue:  

 

1. O centro educativo debe remitir un correo electrónico ao seu Inspector, con copia a 

dirección de correo do Xestor do equipamento para dita situacion 

dispositivos.covid@edu.xunta.gal, co seguinte asunto "SOLICITUDE CESIÓN EQUIPAMENTO 

FENDA DIXITAL – COVID" indicando no corpo do correo os seguintes datos: ◦ CODIGO DO 

CENTRO: ◦ NOME DO CENTRO: ◦ LOCALIDADE: ◦ CONCELLO: ◦ PROVINCIA: ◦ NOME, 

APELIDOS, ENSINANZA, NIVEL E GRUPO DE CADA UNO DOS ALUMNOS: ◦ DATA DE 

SOLICITUDE:  

 

2. O inspector validará a pertinencia da dita petición. Se fose preciso, pediranse as aclaracións 

necesarias ao centro educativo.  

 

3. A Unidade Loxistica da AMTEGA remitirá ao centro educativo o equipamento solicitado nun 

prazo de 1-2 días lectivos. Xunto co equipo acompañarase a seguinte documentación: Acordo 

de Cesión de Uso, Carta para as familias e as Instruccións para os centros xa precubertos.  

 

4. O centro, entregará no prazo máis breve posible, dito equipamento xunto coa carta ás 

familias, segundo as instruccións que acompañan ao equipamento, e recollerá o Acordo de 

Cesión debidamente cumplimentado e asinado pola persoa da familia que recolla o equipo 

(acordo que deberá custiodar durante o curso escolar). 

 

5. Unha vez finalizado o periodo no que o alumnado se atope en confinamento ou corentena, 

o alumnado ou a súa familia deberá devolver todo o equipamento entregado ao centro 
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educativo nun prazo non superior a 3 días lectivos dende a incorporación do alumnado ao 

centro. O centro deberá garantir que se reciba todos os elementos do equipamento entregado 

en perfecto estado, e recollerá no documento do acordo a data da devolución. No caso de que 

non se devolverá todo o equipamento, ou este non se devolvera en correcto estado, o centro 

deberá recoller no documento do acordo ditas circunstancias, indicando os elementos non 

devoltos, ou as incidencias sobre ditos elementos. 

 

CONDICIÓNS DA CESIÓN  

 

1.Mediante este acordo a Xunta de Galicia cede o uso dun ordenador e dun kit de conexión 

composto por un router inalámbirco e unha tarxeta SIM, ao/a alumno/a cunha finalidade 

educativa para a realización de tarefas escolares durante o período de corentena ou 

confinamento domiciliario do alumno/a por indicacións sanitarias debido a situación de crise 

sanitaria ocasionada polo COVID-19, coas condicións e normas recollidas neste documento. 

Non se poderá utilizar o citado equipo para ningún outro uso persoal ou profesional. Ademais 

non poderá cederse a terceiras persoas.  

 

2.O/a alumno/a e a súa familia non poderán realizar manipulacións no ordenador nin no 

software nel instalado. En caso de que se observe calquera desperfecto no equipo, deberá 

informar ao/á titor/a do curso e notificalo á Unidade de Atención a Centros (UAC) no menor 

prazo posible. Dado que se trata dunha ferramenta proporcionada pola Administración, o 

persoal técnico da Xunta de Galicia poderá requirir o ordenador para desenvolver actividades 

de administración ou mantemento.  

 

3.O ordenador e o kit de conexión deberán ser entregados (nas súas embalaxes orixinais) no 

centro educativo á maior brevidade posible e sempre no prazo máximo de 3 días desde o 

retorno do/a alumno/a asista o centro escolar unha vez rematado o período de estancia 

domiciliaria do alumno/a.  

 

4.Responsabilízome do correcto coidado e uso do ordenador e do kit de conexión, 

respondendo da perda deste ou do seu mal uso. Isto non inclúe as avarías que poidan 

producirse na utilización diaria dos equipos e estean contempladas na súa garantía. 

 

 

 

 

 

 



                                       HORARIO  ACTUAL                                                                           HORARIO  ESPELLO 
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