
 

 

ANEXO VI: PLAN DE CONTINXENCIA DO IES O RIBEIRO 

O Plan de Continxencia do centro educativo IES O RIBEIRO 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 abrocho que supoña o cese da actividade 

presencial nun aula, nunha etapa educativa ou en todo o centro; ou ben o paso ao ensino 

semipresencial. 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 

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 

diagnosticada de COVID-19. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, contactará co 

centro de saúde de referencia do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e comunicarao ao centro á 

maior brevidade. 

2. Pola contra, os convivintes 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.  

3. En caso de se confirmar algún caso positivo, deberá comunicarse ao centro, co fin de que o 

Equipo Covid poda comezar a recompilar a información necesaria para a identificación dos casos 

estreitos. 

4. Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, levarase a un espazo separado 

de uso individual, colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa 

que quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. En caso de 

presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.  

5. 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. 

6. A Consellería habilitou a aplicación informática Educovid para intercambiar información entre os 

centros educativos e a Central de Seguimento de contactos (CSC) de xeito seguro e con respecto á 

normativa de protección de datos. A comunicación de casos realizarase segundo establece o 

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non unive4sitario de Galicia 

para o curso 2020-2021.  

7. 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 abrocho. 

8. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación determinará en cada caso 

o número de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que se 



 

 

comunicará ao equipo COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen 

prexuízo da información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 

9. 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 de conformidade con 

seguintes supostos: 

 A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en corentena 

da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado a ese grupo. 

 Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 días poderase 

acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o abrocho ou, de ser o 

caso, da totalidade do centro educativo. 

10. 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 próximo. 

11. 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. 

 

ACTUACIÓNS DE PREPARACIÓN PARA O PASO A UN ENSINO NON PRESENCIAL 

12. Nas dúas primeiras semanas de curso os titores pasarán unha enquisa ao grupo, onde se 

recollan os medios informáticos e o tipo de conexión do que dispoñen. 

13. Aseguraranse as canles de comunicación virtual co alumnado e coas familias, comprobando a 

vixencia de correos electrónicos e teléfonos e –no caso dos menores de idade- fomentando o uso da 

aplicación abalarmóbil.  

14. Realizaranse actividades para o aumento da competencia dixital do alumnado, asegurando que 

saben manexar as plataformas necesarias (Edixgal, aula virtual, webex…); que son quen de realizar 

tarefas básicas co procesador de textos e co correo electrónico e que coñecen os formatos básicos 

de documentos e imaxe. Realizaranse simulacros de ensino telemático para todos os grupos. 

15. Formarase a todo o profesorado no uso de abalarmóvil e do mensario. 

16. Promoverase a creación de cursos na aula virtual do centro para todos os cursos e ensinanzas. 

Informar dos materiais dixitais dispoñibles (EDIXGAL, repositorios ABALAR, libros dixitais, etc). 

17. Detectaranse as necesidades de formación do profesorado no uso da aula virtual e nas 

plataformas de videoconferencia. Solicitarase o Plan de formación de profesorado, orientado 

fundamentalmente ao ensino mixto. 

 

  



 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

18. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo e das plataformas de videoconferencia 

Webex e Falemos. 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. 

19. A partir dos datos da enquisa TIC incluída no Plan de acollida, o equipo COVID do centro terá 

identificado ao alumnado que poda ter 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. 

20. De acordo coa 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, 

determínase que a docencia de todos os grupos manterá o horario presencial actual con carácter 

xeral en todas as posibles continxencias, de peche parcial ou total e de ensino telemático ou 

semipresencial. Desta maneira, ademais de garantir a continuidade do ensino-aprendizaxe a e a 

distribución proporcional das materias, favorécese a conservación das rutinas de traballo xa 

acadadas polo alumnado. De introducirse modificacións puntuais, serán sempre en beneficio da 

mellora da atención do alumnado e comunicaranse ao alumnado e ás súas familias. Tamén se 

manterá o horario actual de titorías e de atención a pais e nais. 

Como é obvio, as sesión telemáticas conlevan unha perda de tempo importante por mor das 

conexións, xa que sempre se produce certa demora desde que se abre a videoconferencia ata que 

todo o grupo está conectado. Entendemos que o mantemento dos horarios habituais de clase, aínda 

con esa redución significativa, garante a impartición telemática dun mínimo do 60% da duración 

semanal de cada materia ou módulo, tal como establece a norma citada. 

21. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 

seguintes medidas: 

a) Comunicar ás familias a posible duración da suspensión e máis as fases do plan de reactivación. 

b) Aplicar as adaptacións das programacións didácticas previstas para a suspensión de actividade 

lectiva. 

c) Proceder á entrega dos equipos e conexións dispoñibles, en función das necesidades do 

alumnado detectadas na fase previa deste plan de continxencia. 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

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

proceso de reactivación para o reinicio da actividade lectiva, adaptado ás circunstancias de cada 

momento.  

 


