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PLAN DE CONTINXENCIA DO IES PINO MANSO 

 
O Plan de Continxencia do IES Pino Manso ten por finalidade establecer as medidas necesarias para 

garantir a continuidade do proceso educativo de xeito non presencial e 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, etapa educativa ou en todo o centro.  

 

 

ACTUACIÓNS PREVIAS ANTE A APARICIÓN 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 dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que comeza a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no IES Pino Manso, actuarase da seguinte 

maneira: 

- A persoa/alumno-a da que se sospeita que comeza a desenvolver síntomas 

compatibles con COVID-19 será  levado á sala de titorías 2, o espazo separado de uso 

individual que se dedicará a esta continxencia. Contactarase coa familia, no caso de 

afectar ao alumnado.  

- Neste espazo porase especial coidado nas medidas de protección e hixiene (uso 

máscara, rexeitamento de panos unha vez usado, posterior hixiene de mans…). 

- No caso de que o alumno/a ou persoal docente ou non docente, por causas médicas 

xustificadas, non use a máscara de protección, o docente que o acompañe poderá 

protexerse cunha máscara PFP2 e unha viseira. 

- 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 nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa 

ventilación adecuada.  

- O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo e seguir 

as instrucións do centro de saúde ou da mutua ata que a súa situación médica sexa 

valorada. 

- O/A alumno/a que inicie síntomas debe abandonar o centro, en compañía dun 

familiar ou persoa de referencia. 

- No caso de que o/a  traballador/a ou o/a alumno/a presenten síntomas de gravidade 

deberá telefonarse ao 061. 
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3. 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. 

 

4. A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio deberá solicitar unha consulta telefónica co 

seu pediatra ou médico de cabeceira para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 

diagnóstico. 

 

5. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid-19 seguíranse as recomendacións de Sanidade 

no relativo ao illamento do alumnado e/ou parte do centro educativo. 

 

6. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través da Central de 

Seguimento de Contactos 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.  

 

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

Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de 

Galica para o curso 2021-2022 (versión 06-07-2021) e da Resolución do 10 de setembro de 

2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións 

para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da 

pandemia de COVID-19. 
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ESCENARIO NO SUPOSTO DOS GROMOS 
10.  De conformidade co previsto nas Guías e Protocolos sanitarios vixentes, debemos ter en 

conta os seguintes supostos:  

a. A consideración de contacto estreito será determinada pola Autoridade Sanitaria 

segundo os protocolos vixentes en cada momento.  

b. Será a autoridade sanitaria quen decida os períodos de illamento que deberá realizar 

o profesorado e/ou alumnado que sexa considerado contacto estreito. 

c. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 

diagnóstico confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entrar 

en corentena, estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure 

esta a ensinanza presencial por un período de 14 días.  

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

poderá continuar coa asistencia presencial á aula.   

d. En función da intensidade e virulencia do gromo, así como do número de persoas e 

niveis educativos afectados, a Autoridade Sanitaria poderá acordar a medida de 

corentena da totalidade das persoas que conforman unha aula, das que conforman 

un nivel educativo completo onde teña xurdido o gromo ou, de ser o caso, da 

totalidade das persoas que integran un centro educativo. A medida será proposta pola 

Central de Seguimento de Contactos. 

 

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

de continxencia do IES Pino Manso,  relativas ao ensino a distancia.  

 

12.  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. A Central 

de Seguimento de Contactos determinará o momento a partir do cal se iniciará o retorno e as 

medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará ao centro. 

 

 

FUNCIONAMENTO DA APLICACIÓN EDUCOVID 
13. A aplicación “EduCovid” é a canle informática, habilitada pola Consellería de Educación 

específica para a comunicación dos datos básicos dos contactos próximos dos casos 

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

autoridade sanitaria e utilizarase para que a Central de Seguimento de Contactos alerte da 

existencia de casos positivos confirmados no centro.  

 

14. A canle informática subministrará de xeito seguro e con respecto á normativa de protección 

de datos os seguintes fluxos de información:  

● Unha vez comunicado o positivo en COVID, o Equipo Covid comezará a recompilar a 

información necesaria para a identificación dos contactos estreitos, tomando como 

referencia a súa situación na aula, no transporte escolar -no caso de que o afectado o 

empregue- e coa información facilitada polo propio positivo en COVID.  

● O Equipo Covid poñerase en contacto coa Central de seguimento de contactos (CSC) 

para dentificar os contactos estreitos do ámbito educativo. 
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● Cando a CSC teña comprobado que tal positivo en COVID se ten producido no IES Pino 

Manso, creará un número de expediente que notificará ao equipo COVID do centro; 

seguindo os criterios que marque a CSC, a titular do equipo COVID do IES Pino Manso, 

o procederá a dar de alta na aplicación e, posteriormente, notificar a sanidade a 

listaxe de contactos estreitos do afectado/a do centro educativo. 

 

 

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA 

NON PRESENCIAL  
15. O equipo COVID do IES Pino Manso, -integrado por Dona Rosa María Fernández Calvo, Dona 

Juana María Rial Zueco e Dona Raquel Ramírez Gómez-  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 

telemáticos. Esta información será subministrada polos titores dos grupos ao equipo COVID 

nas dúas primeiras semanas de curso, tal e como está estipulado no Plan de Adaptación á 

situación COVID 19 no curso 2020-2021 no IES Pino Manso. 

 

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

preferentemente a través da aula virtual de cada grupo, podendo utilizar as ferramentas 

institucionais que a Consellería forneza.  

 

17. O profesorado realizará o seguimento do alumnado transmitindo os coñecementos da 

materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado 

(libro de texto, fichas específicas e/ou actividades en liña) ou 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.  

 

18. A información sobre os distintos servizos educativos dixitais está dispoñible no seguinte 

enderezo: www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais. 

 

19. 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 

 

20. Nunha paralización da actividade lectiva presencial, contémplanse dous escenarios: 

 

ESCENARIO I: parte dunha clase illamento. O alumnado realizará o seguimento da 

materia a través da aula virtual. 

 

ESCENARIO II: peche dunha aula ou centro. 

Durante o período de peche o centro educativo ten previstas as seguintes medidas:  

a. O mesmo día do peche, a dirección do centro enviará unha comunicación a través de 

abalarMóbil e publicará unha nova na web do centro. 

b. Polo que se refire ao deseño das actividades: 

http://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais
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i. As actividades deseñaranse respectando a carga lectiva de cada materia e o 

seu horario e, por suposto, o estado de saúde do alumno/a. 

ii. Na maioría dos casos,  o ritmo de traballo telemático do alumnado é máis 

lento ca o presencial, xa que non conta coa fluidez da comunicación directa 

para facer chegar as súas dúbidas e quedan máis patentes as dificultades que 

certo alumnado ten para captar a esencia do que se lle está demandando.   

c. O profesorado poderá seguir o proceso educativo no seu centro educativo ou no seu 

domicilio. 

d. Cando o profesorado afectado se atope de baixa será o departamento 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.  

e. O profesorado respectará o adiantado nas Programacións didácticas referido ao 

escenario non presencial.  

f. O profesorado estará especialmente vixiante con aquel alumnado que ten dificultades 

de adaptación ás clases online ou que está identificado coma un NEAE. Estas 

circunstancias poderán implicar unha flexibilización no prazo de entrega de  tarefas e 

mesmo no deseño das mesmas. 

g. A comunicación do profesorado co alumnado será vía telemática (foros da aula virtual, 

ferramentas dixitais corporativas). 

h. Manterase unha comunicación fluída coa familia e co alumnado a través da 

plataforma ABALAR. Se se producise un confinamento da poboación, semanalmente, 

a través da plataforma ABALAR, o profesorado avisará ás familias se o alumno/a está 

a presentar un baixo rendemento na súa materia. 

i. O titor/a do grupo informará ao equipo directivo dos posibles avisos do alumnado e 

das familias referidos tanto á acumulación de actividades nunha ou varias materias 

e/ou coma á exigua demanda das mesmas.  

j. Se se producise un confinamento total da poboación, cunha frecuencia quincenal e 

empregando o correo corporativo, o profesorado informará ao titor/a de cada grupo 

daqueles alumnos que están amosando un baixo rendemento nas súas actividades e 

se a familia, tras os pertinentes informes, foi quen de facerlle  mudar a súa actitude. 

k. O profesorado conservará ben na plataforma ABALAR, as mensaxes que foron 

remitidas ás familias e os titores das aulas nas que se deixou constancia da 

información transmitida. 

l. A orientadora do IES Pino Manso velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención 

á Diversidade, coordinará a atención ao alumnado NEAE por parte do persoal adscrito 

ao departamento de orientación, realizará as reunións telemáticas necesarias para o 

desenvolvemento e seguimento do Plan de Acción Titorial e 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. 

m. Durante o período de ensino a distancia manterase o horario lectivo habitual, pero 

reducindo cada sesión lectiva a 40 minutos “tendo en conta o esforzo que vai a 

supoñer para o alumnado e o profesorado o seguimento da actividade a través de 

medios telemáticas” (Resolución da Secretaría Xeral de Educación e Formación 
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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). 

n. A dirección do centro educativo, en coordinación co equipo docente, establece o 

seguinte horario: 

SESIÓN LECTIVA DURACIÓN 

PRIMEIRA 08:50-09:30 

SEGUNDA 09:40-10:20 

TERCEIRA 10:30-11:10 

CUARTA 12:00-12:40 

QUINTA 12:50-13:30 

SEXTA 13:40-14:20 

SÉTIMA 16:30-17:10 

OITAVA 17:20-18:00 

o. A distribución de materias é igual á do ensino presencial, a cal está dispoñible para a 

súa consulta na páxina web do centro. 

p. O profesor/a realizará diariamente o control de asistencia mediante as ferramentas 

habituais. 

q. 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. 

r. O profesorado titor respectará as sesións de titorías que figuran nos seus horarios. As 

familias solicitarán cita previa para seren atendidas. 

s. A actividade educativa durante o peche ou confinamento estará sometida aos 

principios xerais de inspección educativa. 

 

21. 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.  

 

 

MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA 

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

unha planificación do retorno á actividade presencial.  
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ATENCIÓN VIRTUAL AO ALUMNADO VULNERABLE 

23. No caso de que algún alumno/a do IES Pino Manso teña a condición de vulnerable ou que 

conviva con familiares vulnerables, que non acode ao centro docente como consecuencia da 

emerxencia sanitaria pola COVID-19, e se determine como xustificada a súa ausencia, recibirá 

atención educativa virtual segundo se establece no apartado 4 do artigo 62 da Orde do 8 de 

setembro de 2021, polo que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro. 

 

24. O alumnado en situación de especial vulnerabilidade na modalidade de ensino virtual, por 

presentar necesidades educativas especiais, por atraso madurativo, por trastornos do 

desenvolvemento da linguaxe e da comunicación, por trastornos da atención ou da 

aprendizaxe, por descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por atoparse en situación 

de vulnerabilidade socioeducativa ou por condicións persoais ou de historia escolar recibirá 

atención educativa virtual segundo o establecido na Resolución do 18 de febreiro de 2021, da 

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional. 

      

    

              

   

 

 

          

    

               

               

              

   

          

    

               

               

              

   

 

 


