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1. INTRODUCIÓN. 

  
O Plan de Continxencia do IES Praia Barraña ten por finalidade establecer os 

procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña 

interrompida a actividade lectiva como consecuencia da aparición dun abrocho que supoña 

o cese da actividade presencial nunha aula/etapa educativa/centro. 

 

 

2. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO. 

 
No suposto de que no IES Praia Barraña existan indicios e/ou síntomas de que 

algún membro da Comunidade Educativa poida estar afectado de COVID – 19 teranse en conta 

as seguintes medidas previas de actuación: 

 

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 centro educativo seguirase o 

presente plan de continxencia e levarase á persoa ao Recibidor 2 (zona de despachos de 

Equipo Directivo), 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. 

 

3. Débese chamar ao centro de saúde de Atención Primaria de referencia, ou ao teléfono 

de referencia do SERGAS (900 400 116) e seguiranse as súas instrucións. En caso de 

presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O 

traballador 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. 
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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 coa Xefatura Territorial de 

Sanidade (981 18 22 89; XefaTerritorialSanidadeCoruna@sergas.es) para comunicarllo e 

empregará tamén a canle informática proporcionada pola Consellería de Educación. 

Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen investigará os contactos que existan 

dentro do centro e os identificará, enviando a listaxe de contactos á Central de 

Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva das persoas 

identificadas como contactos. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun 

caso de Covid-19 e deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que 

sinale a xefatura de sanidade. 

 

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. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a valoración 

polo médico de atención primaria. 

 

6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguiranse as recomendacións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada unha 

parte do centro educativo (aula ou grupo de aulas), pero mantendo o funcionamento do 

resto da forma habitual en función do número de contactos identificados en cada 

abrocho. 

 

7. 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. 

 

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 

de conformidade con seguintes supostos: 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana
mailto:XefaTerritorialSanidadeCoruna@sergas.es


 
 

 

 

 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana  

CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE  
IES PRAIA BARRAÑA 
 

4 

 

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

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e a 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. 

 

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 próximo. 

 

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. 

 
 
 

3. ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL. 

 
O IES Praia Barraña, ao abeiro das recomendacións das Consellerías de Sanidade e 

Educación, establece as seguintes actuacións para o período de suspensión da actividade lectiva 

presencial por mor da aparición dun gromo de COVID – 19: 

 

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

través do curso “Actividade lectiva online Covid – 19 2020 - 2021” creado na aula 

virtual do centro e no cal se organizarán diferentes cartafoles adicados a cada grupo de 

alumnado e que albergarán os cursos das diferentes materias nos que terá que 

matricularse o alumnado do grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado 

impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 
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dispoñibles ben achegados polo propio profesor ou ben os que poña a disposición a 

Consellería. Igualmente o profesorado poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen 

o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

 

12. O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teñan 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. 

 

13. 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. 

 

14.  Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas: 

 

A) Iniciar o protocolo de actividade lectiva non presencial cos medios telemáticos dos 

que dispón o centro: Aula Virtual, Gsuite, correo electrónico, Abalar Móbil, páxina 

web do centro e páxinas web específicas con contidos informativos concretos para 

alumnado e familias, teléfono e grupos de difusión en redes sociais (Telegram), 

videoconferencias a través de Cisco Webex. 

B) Empregar cursos virtuais creados específicamente polo profesorado dos grupos 

afectados pola suspensión das clases (ou de todos os grupos se a suspensión 

abrangue a todo o centro) para continuar coa actividade lectiva e baseados nos 

modelos competenciais. Os cursos estarán ubicados nun único espazo creado ex 

profeso na Aula Virtual do centro e clasificados por niveis e grupos en cartafoles 

específicos para facilitar o seu uso por parte do alumnado. 

C) Dar de alta a todo o alumnado, a través das titorías, na Aula Virtual do centro de 

maneira que o profesorado poida compartir actividades avaliables co seu alumnado 

ou facer probas específicas de avaliación, de ser o caso. Desta maneira poderase 

levar a cabo una retroalimentación entre o profesorado e o alumnado. 

D) Establecer un calendario específico de videoconferencias por grupo e materia para 

o seguemento e contacto directo co alumnado. Este calendario será compartido e 
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dado a coñecer a través de webs propias internas entre o centro e o alumnado e 

familias. 

E) Determinar un calendario específico por grupo de alumnado de entrega de 

actividades e traballos, datas de probas, etc e compartilo por medios electrónicos a 

través da Aula Virtual. 

F) Entregar a aquel alumnado que non dispoña de medios informáticos para o 

seguimento da actividade lectiva durante o confinamento - e que a Administración 

educativa non llos provea- o material escrito necesario para a continuidade da súa 

formación durante o confinamento e facer semanalmente a súa recollida e entrega 

ao seu profesorado para a súa corrección. 

G) Establecer una canle de comunicación directa mediante videoconferencias e correo 

electrónico coa Orientación do Centro. 

H) Actualizar periodicamente a información xeral de interese para a Comunidade 

Educativa da páxina web do IES. 

I) Empregar o correo electrónico oficial e mailos teléfonos do centro para a resolución 

de dúbidas das familias así como para ofrecerlles asesoramento e asistencia para o 

bo aproveitamento da docencia telemática durante o período de confinamento. 

 
 

4. MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL. 

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

un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases 

establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar 

tanto a súa duración como a porcentaxe dos alumnos incluídos 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: 
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4.1 FASE 1 (Adecuación dos espazos) 

Duración: unha semana, agás que a situación concreta do abrocho aconselle ampliar 

esta duración. Trátase dunha fase previa ao reinicio da actividade lectiva e será o 

equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración 

coas autoridades sanitarias e educativas. 

Obxectivos: 

- Analizar a situación dos espazos que teñan que volver ser ocupados. 

- Desinfectar as instalacións do centro con especial interese nas zonas de uso común 

ou de gran afluencia de xente. 

- Revisar a periodicidade da limpeza do centro e adecuala ás novas circunstancias se 

for preciso. 

- Revisar o protocolo de uso das instalacións e redefinir a circulación dos membros 

da Comunidade Educativa polas instalacións do Centro. 

- Revisar as distancias de seguridade interpersoal nas aulas e espazos comúns e 

establecer as modificacións pertinentes ou as reubicacións de grupos clase noutros 

espazos máis aconsellables, se fose o caso. 

- Reorganizar, se fose o caso, as quendas de recreo do alumnado do centro. 

 
 

4.2. FASE 2 (Formación de pequenos grupos) 

Duración: unha semana. 

A porcentaxe de alumnado na aula de forma simultánea na aula será do 30 %. Estes 

pequenos grupos de alumnos acudirán de forma alterna ás clases durante a duración 

desta fase para formar ao alumnado na importancia de respectar as medidas sanitarias 

de seguridade que permitan evitar contaxios de COVID – 19 e repetición de abrochos. 

O outro 70% de alumnado non presente fisicamente recibirá formación telemática a 

través de videoconferencia.  

 
Obxectivos: 

- Formar aos alumnos na importancia das medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e de hixiene de mans. 
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- Concienciar ao alumnado da importancia de respectar as normas establecidas 

especificamente no centro para evitar abrochos de COVID – 19 e máis 

concretamente as establecidas para o grupo clase. 

- Concienciar ao alumnado de que se mostra una conduta respectuosa coas normas 

sanitarias e se protexe a si mesmo e solidariamente protexe tamén aos demais. 

- Formar ao alumnado nas medidas de distanciamento físico durante os recreos. 

- Establecer uns obxectivos (poucos) claros que cumpra p grupo clase para poder 

pasar de fase despois dun abrocho. 

 

4.3. FASE 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 

Duración: unha semana. 

A porcentaxe de alumnado na aula de forma simultánea será do 60 %. O outro 30% de 

alumnado non presente recibirá formación telemática a través de videoconferencia.  

 
Obxectivos: 

- Revisar e mellorar, se fose necesario, os criterios de entrada e saída do alumnado 

do centro de forma progresiva. 

- Afondar na aplicación das medidas de seguridade sanitaria aprendidas durante a 

fase 2, pero traballándoas cun números maior de alumnado. 

 

4.4. FASE 4 (Fase de reactivación) 

Duración: unha semana. 

A porcentaxe de alumnado na aula de forma simultánea será do 100 % sempre e 

cando se poida garantir, alomenos, un metro de distancia física entre os pupitres 

dentro do grupo clase. 

 
Obxectivos: 

- Reforzar e fomentar os hábitos de hixiene, distanciamento social e precaución para 

evitar contaxios aprendidos durante as fases de reactivación da actividade lectiva 

presencial. 

- Incrementar a información visual clara para o alumnado con respecto ás medidas 

de precaución que se deben tomar para evitar infeccións ou abrochos de COVID – 

19. 
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- Intensificar o control do cumprimento das medidas de hixiene e distanciamento 

social por parte dos membros da Comunidade Educativa lembrándolles a 

importancia da responsable actuación individual de cada quen para protexer 

solidariamente aos demais. 

- Realizar o recreo en dúas quendas e controlar que non se produzan concentracións 

numerosas de alumnado nun mesmo lugar. 

 
 

 
FASES DE REACTIVACIÓN DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FASE 2 (Formación 
de pequenos 
grupos) 

 
 
FASE 3 (Reforzo das 

medidas 
aprendidas en 

pequenos grupos) 

FASE 4 (Fase de 
reactivación) 

FASE 1 (Adecuación 
dos espazos) 
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ANEXO I: ESQUEMA DE ACTUACIÓNS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO. 

 
 

 
 
 

 

EQUIPO COVID IES PRAIA BARRAÑA 

Caso sospeitoso síntomas COVID 19 

1. Levar á persoa con síntomas sospeitosos 
ao Recibidor 2. 

2. Proporcionarr á persoa afectada máscara cirúrxica 
así como á persoa ao seu coidado. Aillamento. 

3. Contactar coa familia no caso de que sexa 
un alumno/a. 

4.Chamar ao centro de Saúde de Boiro (981842770/ 981842777/ 
981842775 – Urx), ao Sergas (900 400 116) ou ao 061 (en caso de 
dificultade respiratoria) 
 
 
 

 
 

5. O coordinador do Equipo Covid contactará coa Xefatura 
Territorial de Sanidade: 

981 18 22 89 // XefaTerritorialSanidadeCoruna@sergas.es 

6. O coordinador COVID do Centro comunicará os casos de 
infección a través da aplicación informática da Consellería de 
Educación. Teléfono dúbidas: 981 546 571 
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ACTUACIÓNS 
FAMILIAS 

A. Realizar diariamente a 
enquisa de autoavaliación 
clínica (Anexo III) 

B. Non enviar aos fillos/as ao 
Centro no caso de presentar 
síntomas compatibles con 
COVID 19. 

C. Comunicar telefonicamente (881 

866 601/ 722 53 66 04) ao Centro esa 
circunstancia.  
As faltas de asistencia por este motivo 
terán a consideración de xustificadas. 

1. Chamar ao pediatra do 
fillo/a para concertar cita 
telefónica para valoración. 

2. De non conseguir cita co 
pediatra ese mesmo día 
acudir ao PAC para 
valoración por médico de 
Atención Primaria 
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ACTUACIÓNS 
PROFESORES/AS 

B. Realizar diariamente a 
enquisa de autoavaliación 
clínica (Anexo III) 

B. Non acudir ao Centro no 
caso de ter síntomas 
compatibles co COVID 19. 

C. Comunicar telefonicamente 
(881 866 601/ 722 53 66 04) ou 
por correo electrónico 
(ies.praia.barrana@edu.xunta.
gal) ao Centro esa 
circunstancia.  

2. Chamar ao médico 
para concertar cita 
telefónica para valoración. 

2. De non conseguir cita co 
médico ese mesmo día acudir 
ao PAC para valoración por 
médico de Atención Primaria 

D. No caso de ser persoal 
especialmente sensible 
poderá solicitar a 
determinación deste 
suposto presentando o 
Anexo III. 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana
https://drive.google.com/file/d/11XEQI7ZJVpK5Utvu_kkaCEESnGn7mfMZ/view?usp=sharing
mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal
mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal
https://drive.google.com/file/d/1l7SfUkCsN98c-dTYnPyLUptlDHho6eXa/view?usp=sharing
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ANEXO II: ESQUEMA DE ACTUACIÓNS DURANTE A SUSPENSIÓN ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL. 

 
 
 

 

XESTIÓN ACTIVIDADE 
NON PRESENCIAL 

AULA VIRTUAL COMUNICACIÓN PROFESORADO – 
ALUMNADO/FAMILIAS 

 
COMUNICACIÓN CENTRO - FAMILIAS 

 

 
FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 
CORREO ELECTRÓNICO praiabarrana.gal + 

Classroom 

 
Abalar Móbil 

 
Videoconferencia Cisco Webex 

 
FORMAS DE COMUNICACIÓN 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal + 

Teléfonos 881 866 601 e 722 53 6604 

 

 
Abalar Móbil 

 
Páxina web  

Redes sociais: 
Canal Telegram “Info Praia Barraña” 

https://t.me/joinchat/AAAAAFlmYPG2kPxl8o7w
aA 

 

Creación curso 
“Actividade lectiva online Covid – 19 2020 - 
2021” 

 

Creación cartafoles para cada nivel de ensino (1º 
ESO, 3º ESO, 2º Bacharelato...) 

 

Creación cartafoles para cada grupo de alumnos (1º 
ESO A, 3º ESO B, 2º Bacharelato C...) 

 

Creación de cursos de cada materia que teña o 
alumnado do grupo en Clasroom/Aula Virtual e 
acceso mediante ligazón. Unha folla conterá os 
datos de todoso os cursos.   

 

Acceso mediante o contrasinal 

alumnado 
 

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.gal%20s
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana
http://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana/
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmYPG2kPxl8o7waA
https://t.me/joinchat/AAAAAFlmYPG2kPxl8o7waA


 
 

 

 

 

Avda. Compostela, Nº 50 
15930 – Boiro (A Coruña) 
 881 866 601  -   Fax: 881 866 609  
ies.praia.barrana@edu.xunta.gal  
http://centros.edu.xunta.es/iespraiabarrana  

CONSELLERÍA DE CULTURA EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE  
IES PRAIA BARRAÑA 
 

14 

 
 
 

 

ANEXO III: ENQUISA AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA. 
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ANEXO IV: SOLICITUDE DETERMINACIÓN PERSOAL SENSIBLE. 
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