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“PLAN DE CONTINXENCIA DO IES 
RICARDO MELLA” 

 
 

O Plan de Continxencia do IES RICARDO MELLA 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 gromo que supoña o 
cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro  
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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 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), 
ademáis 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 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 

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 
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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. 

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, na Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da Secretaría 
Xeral Técnica e da Secretaría 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 e na 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 periodos 
de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19, relativas ao 
ensino a distancia. Aos efectos determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria 
poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR2 para os supostos de consideración 
de vulnerabilidade e de cualificación de persoal sensible  
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ACTUACIÓNS 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  

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  

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) Coordinar o seguimento do ensino non presencial a través dos titores dos grupos 
e destes coa xefatura de estudios. Terase en conta o horario "espello" elaborado 
para o grupo, o cal desenvolverase: 
 

-Para aqueles grupos con sesións de 50 minutos por materia/módulo: 
*Os primeiros 30 minutos, adicaranse á docencia virtual a través das plataformas 
institucionais 
*Os restantes 20 minutos, o alumnado realizará as distintas tarefas propostas e 
prepará a conexión para a seguinte sesión 
-Cando existan varias sesións seguidas dun módulo, aplicarase un mínimo dun 
60% dos minutos totais a docencia virtual, ocupando o resto do tempo as tarefas 
e a preparación para as seguintes sesións 
-Respectaranse, en todo caso, os recreos 
 

b) Coa finalidade de posibilitar a mellor atención educativa ao alumnado vulnerable 
nun contexto de ensino non presencial, elabórase un plan específico de actuación 
desenvolto no Anexo I deste documento segundo o indicado na resolución de 18 
febreiro 2021. 

c) Coordinación dos equipos educativos para planificar as tarefas ao alumnado 
evitando unha carga excesiva 

d) Actualizar contidos na aula virtual do centro 
(https://www.edu.xunta.gal/centros/iesricardomella/aulavirtual/) polo profesorado 
para garantir a continuidade das aprendizaxes, e seguir as indicacións sobre o uso 
dos servizos educativos dixitais corporativos, das instrucións do 14 de decembro 
2020. 
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e) Intensificar os comunicados do centro a través da paxina web e outros medios 
como abalarMobil 

f) Plan de acción titoral específico coordinado co departamento de orientación 

g) Calquera outra medida incluida no Plan de Continxencia ante peche de aulas ou 
centros educativos no contexto da Covid-19 (e as súas sucesivas revisións e 
actualizacións) 
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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 
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ANEXO I 
 

PLAN DE ACTUACIÓN PARA GARANTIR A ATENCIÓN VIRTUAL DO ALUMNADO 
VULNERABLE DO IES RICARDO MELLA. 

 
1. DOCENCIA EN LIÑA. 
 

O equipo docente emprega diversos métodos para a formación on line, sendo os máis 
empregados: aula virtual, correo electrónico, videoconferencias a través de Cisco Webex, 
videos titoriais... cada profesor/a encargase do seguimento da súa materia; a través do 
horario correspondente ao seu grupo de referencia, coa seguinte proporción: 40 minutos de 
clase online 20 de traballo persoal a través da aula virtual. 

 
Se a alumna ou o alumno conta con sesións de pedagoxía terapéutica, profesorado de 
reforzo ARCO, PROA+,...,dito profesorado en coordinación co titor/a atenderá ao alumando 
con Necesidades Específicas de Apoio Educativo seguindo os horarios espello deseñados 
para tal fin, coa finalidade de dar continuidade ao seu labor de apoio e reforzo. 
 

2. RECURSOS. 
 

Para garantir o ensino virtual o alumnado precisa dun equipo informático con conexión a 
internet, unha webcam, auriculares e un micrófono. No caso de non dispoñer deste equipo 
seguirase o procedemento establecido para a Xestión do equipamento dixital COVID-19, tal 
e como se recolle nas instruccións do 18 de febreiro do 2021. 
 
 

3. ADECUACIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICAS E AC. 

Dende os diferentes Departamentos Didácticos estará a disposición do alumnado na aula 
virtual as tarefas multinivel encomendadas para os distintos grupos adaptados ao seu nivel 
de competencia curricular. O alumnado que ten aprobada a AC por parte de Inspección 
Educativa, conta con material específico deseñado polo profesor da materia en 
colaboración coa mestra especialista en Pedagoxía Terapeútica , dito material está 
disponible en formato cadernillo. 

4. INTÉRPRETE DE LINGUAS DE SIGNOS. 

No curso académico 20-21 no IES Ricardo Mella non dispoñemos de profesional 
especialista en lingua de signos. 

5. MODALIDADE DE ESCOLARIZACIÓN COMBINADA. 

No curso académico actual, no IES Ricardo Mella non está matriculado alumnado en 
modalidade de escolarización combinada. 
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6. COORDINACIÓN EQUIPOS DOCENTES. 

Estableceránse as oportunas reunións de coordinación dos equipos docentes de cada 
grupo aula, coordinados polo Departamento de Orientación cos seguintes obxectivos: 

*  Supervisar o desenvolvemento de tarefas, axustar tempos de traballo, ofrecer apoios 
guías ou videotitoriais, etc. 

 * Compartir información sobre o alumnado: benestar emocional do alumno/a e a súa 
familia, dificultades atopadas polo emprego das TICS no proceso de ensinanza-
aprendizaxe, resultados acadados, necesidades detectadas… 

 * Evitar a sobrecargas e duplicación  de tarefas. 

*Fixar criterios comúns para a avaliación e  o seguimento do traballo telemático realizado. 

Neste labor de coordinación contarase en todo momento coa implicación da familia por 
medio dos diferentes canles de comunicación:  

 O correo electrónico: orientacion.iesricardomella@gmail.com. 

 Teléfonos do D.O: 886121019/ 886121028 

 Aplicación Abarlarmobil. 
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