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ANEXO VI: PLAN DE CONTINXENCIA IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 

O Plan de Continxencia do centro IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 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 

quesupoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro. 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA 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 centro educativo seguirase o presente plan de continxencia

e 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.

3. Débese chamar ao centro de saúde de López Mora, 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

situaciónmédica sexa valorada por un profesional.

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.

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
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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) Uso da páxina web do centro como canle preferente de comunicación xeral

b) Desenvolvemento da actividade lectiva a través da aula virtual do centro, onde se pendurarán os

contidos e  materiais necesarios para desenvolvela materia, así como o correo electrónico asociado.

c).Emprego, de ser o caso, da plataforma WEBEX para a impartición telemática dos contidos que 

cada profesor ou profesora considere voluntariamente impartir por esa canle. 

MEDIDAS PARA O REINICO 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, avaliando durante a primeira semana en que punto

se atopa cada alumno e alumna, cun reforzó daqueles contidos non asimilados durante o período

de ensino non presncial.
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