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PLAN DE CONTINXENCIA: 

 
O Plan de Continxencia ten como 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 cesamento 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 coa 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/a 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 ao alumnado. 

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 , ou dunha sospeita, de coronavirus nun 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 para comun icarllo. 

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

dentro do centro e identificaraos, enviando a listaxe de contactos á Central de Seguimento de 

Contactos (CSC) quen se encargará da vixilancia evolutiva da s 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 do alumnado menor de idade con sospeita de contaxio , deberá solicitar unha  

consulta telefónica co seu facultativo 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 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 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: 

• 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 días poderase 

acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o gromo 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 corent ena 

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 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 período de actividade lectiva non presencial 

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

Aula Virtual Moodle 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 ou ben os que poña a disposición a Consellería . Igualmente, o/a 

profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación 

continua da mesma. 

12. Os titores de cada grupo e o equipo COVID do centro 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. 

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: 

◦ O profesorado manterá a súa actividade formativa, avanzando nos contidos segundo a súa 

programación didáctica. 

◦ O/a titor/a do grupo coa supervisión da xefatura de estudos elaborará un horario semanal 

de ensinanza a distancia, respectando ao máximo posible o horario da ensinanza presencial. 

Este horario será comunicado ao alumnado, familias e xefatura de estudos. 

◦ Todo o prefesorado manterá a ensinanza a distancia cunha atención semanal ao alumnado 

e dedicación horaria segundo a xornada laboral establecida de forma presencial para o 

persoal docente. 

◦ Calquera docente do grupo e especialmente o/a titor/a, comunicará á xefatura de estudos 

calquera anomalía detectada no seguimento da actividade lectiva do grupo. 



 

 

Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial 

 
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 do alumnado incluído 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 fases de reincorporación indicadas no apartado 

Medidas na xestión de gromos do plan COVID do centro. 
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Con motivo da situación derivada da COVID-19, é necesario realizar un plan específico de actuación 

para o ensino non presencial do alumnado con atención á diversidade, que ten como finalidade 

garantir a equidade no ensino virtual. Este plan será a través da organización do ensino virtual, a 

determinación das funcións dos profesionais e a xestión dos recursos necesarios. Este, ademais, inclúe 

un plan individualizado para cada alumno/a NEAE garantindo así a continuación da atención á 

diversidade no centro. 

1. ALUMNADO NEAE/ NEE 

- Alumnado de 1ºESO con necesidades específicas de aprendizaxe e dislexia. 

- Alumnado de 2ºESO con necesidades específicas de aprendizaxe, necesidades educativas especiais 

e dislexia. 

- Alumnado de 3ºESO con necesidades específicas de aprendizaxe e dislexia. 

 
2. OBXECTIVOS DO PLAN 

- Establecer canles de comunicación entre os docentes e o alumnado. 

- Favorecer a comunicación entre o centro e as familias. 

- Adaptar a resposta educativa do alumnado con NEAE/NEE durante a duración do ensino non 

presencial. 

- Favorecer a comunicación fluída entre os mestres de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe 

tanto con alumnado como con familias. 

- Garantir unha resposta axeitada o alumnado para o máximo aproveitamento do ensino. 

- Continuar coa programación fixada para a aula, se é posible. 

- Facer un seguimento de cada alumno/a. 

- Desenvolver tarefas flexibles para que todos sexan capaces de acadalas. 

- Ofrecer un apoio más estreito nas problemáticas tanto persoais como académicas. 

- Planificar programas de intervención individualizados. 

- Favorecer a autoestima e as relación sociais. 

- Amosar empatía e atención. 

- Manter a coordinación entre o profesorado coa finalidade de non sobrecargar o alumnado. 

- Garantir o acceso de todo o alumnado o ensino virtual. 

- Ofrecer variedade de medios telemáticos para traballar (correo electrónico, aula virtual,...) 



 

 

3. METODOLOXÍA 

A metodoloxía adaptarase á situación de ensino virtual, mantendo o traballo tanto individual como 

grupal, atendendo ás características e necesidades de cada un dos alumnos e das alumnas. 

As actividades deberán favorecer os ritmos de aprendizaxe e necesidades do alumnado. Con respecto 

aos mestres de PT e AL, manterán unha coordinación continuada co equipo docente e co 

Departamento de Orientación para establecer as acción prioritarias de actuación e o seu seguimento; 

ofrecendo ademais, apoio telemático continuo por varios medios (telefónicos, videoconferencia, 

correo electrónico etc) de xeito individualizado. 

É fundamental, que se manteñan canles de comunicación entre PT e AL co profesorado, familias, 

alumnado e DO, podendo desenvolverse este por varios métodos como WEBEX, aula virtual e correo 

electrónico entre outros. 

4. HORARIOS 

A realización dos plans individualizados terá unha duración mínima de 14 días. 

Seguiremos os horarios espello que se achegan NO Anexo I este documento. Pode haber 

modificacións debido a necesidades puntuais. 

5. RECURSOS 

Todo o alumnado e o profesorado dispón de equipos informáticos coas prestacións axeitadas para 

realizar videoconferencias. Na previsión que se fixo a principio de curso todo o alumnado dispón de 

conexión a Internet. O profesorado que non dispoña desta conexión pode conectarse no centro. 

O profesorado comprometese a dispoñer dos medios adecuados para desenvolver a docencia de xeito 

telemático. 

6. SEGUIMENTO 

O seguimento farase a través de todo o profesorado que estea implicado no ensino deste alumnado. 

Así mesmo, o profesorado titor supervisará este seguimento e trasladará un informe ao equipo 

directivo na periodicidade que este estime oportuno para o bo desenvolvemento deste plan. Sempre 

se terá en conta o aproveitamento das clases realizadas virtualmente. 

7. AVALIACIÓN 

O profesorado de cada materia fará un seguimento do alumnado para a súa avaliación tendo en conta 

os informes que periodicamente, realiza o profesorado de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e 

Linguaxe. 



 

 

 

 

ANEXO I. HORARIOS ESPELLO ALUMNADO 
 

HORARIO ESPELLO PARA CLASES VIRTUAIS - 1ºA 
HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 a 9:15 
Lingua galega e 

literatura 
Bioloxía e xeoloxía 

Lingua galega e 
literatura 

Lingua estranxeira - 
Inglés 

Matemáticas 

9:35 a10:05 
Lingua castelá e 

literatura 
Matemáticas 

Lingua estranxeira - 
Inglés 

Lingua castelá e 
literatura 

Promoción de estilos de 
vida saudables 

10:25 a 10:55 Bioloxía e xeoloxía Xeografía e historia Xeografía e historia Matemáticas Bioloxía e xeoloxía 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 a 12:15 
Educación plástica, 
visual e audiovisual 

Educación física Bioloxía e xeoloxía 
Lingua galega e 

literatura 
Lingua galega e 

literatura 

12:35 a 13:05 

Reforzo exentos 2ª 
lingua estranxeira 

2ª Lingua estranxeira - 
Francés 

Lingua castelá e 
literatura 

Lingua castelá e 
literatura 

Educación plástica, 
visual e audiovisual 

Educación física 

13:25 a 13:55 Xeografía e historia 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
Matemáticas 

Reforzo exentos 2ª 
lingua estranxeira 

2ª Lingua estranxeira - 
Francés 

Relixión católica 

16:15 a 16:45 Matemáticas     

17:05 a 17:35 Titorías     

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

HORARIO ESPELLO PARA CLASES VIRTUAIS - 1ºB 
HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 a 9:15 Bioloxía e xeoloxía 
Lingua galega e 

literatura 
Matemáticas 

Promoción de estilos 
de vida saudables 

Educación física 

9:35 a10:05 Xeografía e historia Bioloxía e xeoloxía 
Lingua galega e 

literatura 
Xeografía e historia 

Lingua estranxeira - 
Inglés 

10:25 a 10:55 
Lingua castelá e 

literatura 
Matemáticas 

Lingua castelá e 
literatura 

Educación plástica, visual e 
audiovisual 

Lingua castelá e 
literatura 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 a 12:15 Valores éticos 

Reforzo exentos 2ª 
lingua estranxeira 

2ª Lingua estranxeira - 
Francés 

Educación plástica, visual 
e audiovisual 

Bioloxía e xeoloxía Matemáticas 

12:35 a 13:05 Matemáticas 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
Bioloxía e xeoloxía 

Lingua galega e 
literatura 

Xeografía e historia 

13:25 a 13:55 
Lingua galega e 

literatura 
Lingua castelá e 

literatura 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
Matemáticas 

Reforzo exentos 2ª 
lingua estranxeira 

2ª Lingua estranxeira - 
Francés 

16:15 a 16:45 Educación física     

17:05 a 17:35 Titorías     

 

  



 

HORARIO ESPELLO PARA CLASES VIRTUAIS - 2ºA 
HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 a 9:15 Matemáticas Educación física Matemáticas Matemáticas 
Lingua estranxeira - 

Inglés 

9:35 a10:05 
Lingua galega e 

literatura 
Física e química Xeografía e historia Física e química Programación 

10:25 a 10:55 Física e química 
Lingua castelá e 

literatura 
Lingua galega e 

literatura 
Relixión católica 
Valores éticos 

Lingua galega e 
literatura 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 a 12:15 Titorías Xeografía e historia Educación física 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
Matemáticas 

12:35 a 13:05 
Lingua castelá e 

literatura 
Matemáticas 

Reforzo exentos 2ª 
lingua estranxeira 

2ª Lingua estranxeira - 
Francés 

Lingua castelá e 
literatura 

Música 

13:25 a 13:55 

Reforzo exentos 2ª 
lingua estranxeira 

2ª Lingua estranxeira - 
Francés 

Música Tecnoloxía Tecnoloxía Tecnoloxía 

16:15 a 16:45 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
    

17:05 a 17:35 Xeografía e historia     

 

  



 

HORARIO ESPELLO PARA CLASES VIRTUAIS - 3ºA 
HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 a 9:15 
Educación plástica, 
visual e audiovisual 

Cultura clásica 
2ª Lingua estranxeira - 

Francés 

Lingua galega e 
literatura 

Música 
Cultura clásica 

2ª Lingua estranxeira - 
Francés 

9:35 a10:05 

Matemáticas orient. Ás ensin. 
académicas 

Matemáticas orient. Ás ensin. 
aplicadas 

Matemáticas orient. Ás 
ensin. académicas 

Matemáticas orient. Ás 
ensin. aplicadas 

Matemáticas orient. Ás 
ensin. académicas 

Matemáticas orient. Ás 
ensin. aplicadas 

Relixión católica 
Valores éticos 

Física e química 

10:25 a 10:55 
Lingua galega e 

literatura 
Educación plástica, 
visual e audiovisual 

Física e química Bioloxía e xeoloxía Tecnoloxía 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 a 12:15 Bioloxía e xeoloxía 
Lingua castelá e 

literatura 
Titorías 

Lingua estranxeira - 
Inglés 

Xeografía e historia 

12:35 a 13:05 Educación física Xeografía e historia Música 
Lingua castelá e 

literatura 

Matemáticas orient. Ás ensin. 
académicas 

Matemáticas orient. Ás ensin. 
aplicadas 

13:25 a 13:55 Tecnoloxía Educación física 
Lingua castelá e 

literatura 
Lingua galega e 

literatura 
Lingua estranxeira - 

Inglés 

16:15 a 16:45 Xeografía e historia     

17:05 a 17:35 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
    

 

  



 

HORARIO ESPELLO PARA CLASES VIRTUAIS - 3ºB 
HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 a 9:15 
Lingua castelá e 

literatura 

Cultura clásica 
2ª Lingua estranxeira - 

Francés 
Xeografía e historia Física e química 

Cultura clásica 
2ª Lingua estranxeira - 

Francés 

9:35 a10:05 
Matemáticas orient. ás 

ensin. académicas 
Matemáticas orient. ás 

ensin. académicas 
Matemáticas orient. ás 

ensin. académicas 
Valores éticos Titorías 

10:25 a 10:55 Xeografía e historia Física e química Bioloxía e xeoloxía 
Lingua castelá e 

literatura 
Educación física 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 a 12:15 Tecnoloxía Tecnoloxía Música Xeografía e historia 
Lingua castelá e 

literatura 

12:35 a 13:05 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
Lingua galega e 

literatura 
Matemáticas orient. ás 

ensin. académicas 

13:25 a 13:55 
Lingua galega e 

literatura 
Educación plástica, 
visual e audiovisual 

Educación plástica, 
visual e audiovisual 

Bioloxía e xeoloxía 
Lingua galega e 

literatura 

16:15 a 16:45 Música     

17:05 a 17:35 Educación física     

 
  



 

HORARIO ESPELLO PARA CLASES VIRTUAIS - 3ºP 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 a 9:15 
Educación plástica, 
visual e audiovisual 

Cultura clásica Titoría Música Cultura clásica 

9:35 a10:05 
Ámbito lingüístico 

social 
Ámbito lingüístico 

social 
Ámbito de linguas 

estranxeiras 
Relixión católica 

Ámbito lingüístico 
social 

10:25 a 10:55 
Ámbito de linguas 

estranxeiras 
Educación plástica, 
visual e audiovisual 

Ámbito lingüístico 
social 

Ámbito lingüístico 
social 

Tecnoloxía 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 a 12:15 
Ámbito científico e 

matemático 
Ámbito lingüístico 

social 
Ámbito científico e 

matemático 
Ámbito científico e 

matemático 
Ámbito científico e 

matemático 

12:35 a 13:05 Educación física 
Ámbito científico e 

matemático 
Música 

Ámbito de linguas 
estranxeiras 

Ámbito lingüístico 
social 

13:25 a 13:55 Tecnoloxía Educación física 
Ámbito científico e 

matemático 
Ámbito lingüístico 

social 
Ámbito científico e 

matemático 

16:15 a 16:45 
Ámbito lingüístico 

social 
    

17:05 a 17:35 
Ámbito científico e 

matemático 
    

 
  



 

HORARIO ESPELLO PARA CLASES VIRTUAIS – 4ºA 
HORA LUNS  MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 a 9:15 Xeografía e historia 
Matemáticas orient. ás 

ensin. aplicadas 
Tecnoloxía 

Ciencias aplicadas á actividade 
profesional 

Educación plástica, visual e 
audiovisual 

Música 

9:35 a10:05 
Lingua galega e 

literatura 
Lingua estranxeira - 

Inglés 

Educación plástica, visual 
e audiovisual 

Música 
Titorías 

Relixión católica 
Valores éticos 

10:25 a 10:55 

Economía 
Latín 

Tecnoloxías da información e a 
comunicación 

Ciencias aplicadas á 
actividade profesional 

Matemáticas orient. ás 
ensin. aplicadas 

Economía 
Latín 

Tecnoloxías da información e a 
comunicación 

Lingua castelá e 
literatura 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 a 12:15 
Lingua castelá e 

literatura 

Economía 
Latín 

Tecnoloxías da 
información e a 
comunicación 

Lingua estranxeira - 
Inglés 

Educación física 
Ciencias aplicadas á 
actividade profesional 

12:35 a 13:05 
Educación plástica, visual e 

audiovisual 
Música 

Tecnoloxía 
Lingua castelá e 

literatura 
Matemáticas orient. ás 

ensin. aplicadas 
Lingua galega e 

literatura 

13:25 a 13:55 
Matemáticas orient. ás 

ensin. aplicadas 
Lingua galega e 

literatura 
Educación física Xeografía e historia Xeografía e historia 

16:15 a 16:45 
Lingua estranxeira - 

Inglés 
    

17:05 a 17:35 Tecnoloxía     

 

  



 

HORARIO ESPELLO PARA CLASES VIRTUAIS – 4ºB 
HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45 a 9:15 
Matemáticas orient. ás 

ensin. académicas 
Matemáticas orient. ás 

ensin. académicas 
Xeografía e historia 

Lingua estranxeira - 
Inglés 

Educación plástica, visual e 
audiovisual 

Música 

9:35 a10:05 Bioloxía e xeoloxía Xeografía e historia 
Educación plástica, visual 

e audiovisual 
Música 

Educación física 
Lingua galega e 

literatura 

10:25 a 10:55 

Economía  
Latín 

Tecnoloxías da información e a 
comunicación 

2ª Lingua estranxeira - francés 

Lingua estranxeira - 
Inglés 

Relixión católica 
Valores éticos 

Economía  
Latín 

Tecnoloxías da información e a 
comunicación 

2ª Lingua estranxeira - francés 

Xeografía e historia 

11:15 a 11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45 a 12:15 Educación física 

Economía  
Latín 

Tecnoloxías da 
información e a 
comunicación 

2ª Lingua estranxeira - 
francés 

Matemáticas orient. ás 
ensin. académicas 

Lingua castelá e 
literatura 

Lingua estranxeira - 
Inglés 

12:35 a 13:05 
Educación plástica, visual e 

audiovisual 
Música 

Lingua galega e 
literatura 

Lingua galega e 
literatura 

Matemáticas orient. ás 
ensin. académicas 

Bioloxía e xeoloxía 

13:25 a 13:55 
Lingua castelá e 

literatura 
Física e química Bioloxía e xeoloxía Física e química 

Lingua castelá e 
literatura 

16:15 a 16:45 Física e química     

17:05 a 17:35 Titoría     

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


