PLAN DE CONTINXENCIA
DO
CIFP VALENTIN PAZ ANDRADE
O Plan de Continxencia do centro educativo CIFP VALENTIN PAZ ANDRADE 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.
Actualizado ao Plan de continxencia para centros segundo a Resolución conxunta da
Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral 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 (2 de novembro de 2020)
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ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO .................................................... 2

2
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ACTUACIÓNS
PREVIAS
APARICIÓN DUN GROMO

1

DIANTE

DA

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
seguirase o protocolo de actuación, indicado no plan de adaptación do centro:
•

•

Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao
efecto ata a recollida por parte da familia ou considerar se o alumno/a pode irse ao
seu domicilio para que solicite unha valoración polos servizos médicos. A sala Covid
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, no caso de menores deidade.
A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de protección
adecuado:
◦ máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva. No caso de que a persoa con
síntomas non a leve por estar exenta desta obriga, a persoa acompañante levará
unha máscara de tipo FFP2 (KN95), ademais 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
utilización 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. Este stock gardarase na secretaría.
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.
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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 COVID19, 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.
5. A persoa, alumnado ou profesorado, ou familia dun neno ou nena con sospeita de
contaxio, deberá solicitar unha consulta telefónica co seu médico ou pediatra para que este
avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico.
6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguiranse as recomendacións da
Xefatura Territorial de Sanidade (986885860), sendo posible que teña que estar illada unha
parte do 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. Ver
ANEXO I.
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 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.
En caso de identificación dun gromo ante as posibles dúbidas deberá chamarse á Xefatura
Territorial da Provincia/Servizo de vixilancia epidemiolóxica ou ao Servizo de Alerta
Epidemiolóxica de Galicia (SAEG).
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ACTUACIÓNS
PARA
O
PERÍODO
ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

2

DE

11. No suposto de ter que pasar a unha formación non presencial, o ensino será impartido
polo profesorado ordinario do alumnado a través da aula virtual de cada grupo, ou no caso
de empregar outras plataformas e medios, a aula virtual do CIFP será o punto central de
comunicación da forma de proceder, entre o profesorado e alumnado. 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. 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. Ante o suposto de formación a distancia, o CIFP Valentín Paz Andrade realizará as
seguintes accións de preparación da aula virtual e profesorado:
a) No inicio do curso instarase a todo o profesorado, e especialmente ao non
competente no uso da aula virtual, a que acceda á múltiple formación formal e non
formal dispoñible para actualizarse en TICs asociadas á formación non presencial.
b) Para facilitar o anterior, na aula virtual habilítase formación en forma de guías,
indicacións paso a paso, videotitoriais, etc para o uso activo da aula virtual en todos os
módulos. ANEXO II.
c) Partindo de que a aula virtual do centro leva tempo plenamente activa, para este
curso deséñase unha estratexia no CIFP para o mantemento da aula virtual, o
asesoramento do profesorado, a apertura de contas e de cursos para todo o
profesorado e alumnado. Durante as primeiras semanas crearanse os “cursos” dentro
da aula virtual, así como os usuarios para o alumnado e profesorado (disto encargarase
cada profesor/a coordinados polas persoas titoras e xefaturas de departamento, aos
cales se lles habilita para crear cursos e axilizar o planificado. Realizaranse as reunións
oportunas para informar ao profesorado dos seus usuarios, do modo de ensinar aos
alumnos/as a inscribirse nos cursos, e da formación dispoñible (Asesorarase a todo o
profesorado que teña consultas sobre esta xestión da aula virtual). Están a disposición
do profesorado videotitoriais para a realización das tarefas de primeira posta en
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funcionamento da aula virtual, tanto de elaboración propia do centro, como ligazóns
aos dispoñibles en edu.xunta.es.
d) Os/as titores/as de cada un dos grupos, facilitarán ao alumnado o asesoramento
para a inscrición na aula virtual así como instrucións para que se matriculen en cada
un dos cursos dos que forman parte. Cando sexa posible usarase a aula de informática
do centro para estas tarefas.
e) Indicarase a todo o profesorado, que á maior brevidade posible, se asegure de que
o seu alumnado coñece o funcionamento do seu curso e da metodoloxía que seguirá
no hipotético caso de ter que realizar o ensino a distancia. Dedicará o tempo que
precise na aula de informática para afianzar as destrezas do alumnado no uso do seu
curso virtual.
f) Está previsto que na avaliación inicial, todos os cursos, e os usuarios (profesorado e
alumnado) estean plenamente operativos e funcionando. Para isto tamén se incide no
profesorado para o alumnado estea familiarizado coa contorna dos cursos e coa
metodoloxía de traballo na aula virtual.
g) Crearase un usuario na aula virtual para o/a inspector/a do centro con permiso de
acceso a todos os cursos virtuais e facilitaráselle a dito/a inspector/a o seu usuario e
clave, atendendo ás indicacións que se reciban.
h) Se lles facilitará ás titorías, un modelo para a recollida do estado da operatividade
da aula virtual nos termos indicados, para que se poida avaliar a consecución dos
obxectivos marcados (ANEXO III). Na mesma ferramenta, as persoas titoras indicarán
os alumnos e alumnas identificadas que, por mor da falta de recursos ou de conexión
no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a
distancia. Estes datos notificaranse ao equipo directivo. O equipo directivo realizará
unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso dun eventual paso ao
ensino a distancia.
i) Dende a coordinación de formación, informarase especialmente da formación
dispoñible respecto ao manexo das aulas virtuais. O profesor ou profesora que se
considera non capacitado para o emprego da aula virtual, deberá ter disposición para
acceder á formación que se oferte para actualizarse nestas ferramentas.
j) Infórmase ao profesorado de que nas programacións quedará reflectida a
metodoloxía que se seguirá co alumnado nun espazo de formación non presencial. Nas
programacións tamén se planificará a obtención do dereito de todo alumnado a seguir
coa ensinanza telemática. Así mesmo se incluirán os mecanismos que o profesorado
adoptará para asegurar o seguimento continuo do curso polo alumnado. Para isto
subministrase, para aclarar certas dúbidas do profesorado, dunha metodoloxía
xenérica de partida para que cada profesor e profesora concreten o necesario respecto
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as peculiaridades de cada módulo e metodoloxía individual que se poida prever,
mesmo polo tipo de recursos virtuais que se pensen utilizar. ANEXO IV.
K) Informarase a todo o profesorado, que ademais de deber realizar traballos cos
alumnos sobre o funcionamento do seu curso e da metodoloxía na aula virtual
(especialmente de cara a unha hipotética actividade lectiva non presencial), tamén é
conveniente para mellorar a previsión na preparación dunha actividade formativa non
presencial, practicar e familiarizarse coa plataforma de videoconferencias posta a
disposición do profesorado ("webex").
l) Dende as titorías se lles transmitirá ao alumnado a necesidade de que teñan a mellor
disposición para atender as solicitudes do profesorado con respecto ás ferramentas
dixitais que se prevean utilizar, para frear ao mínimo o proceso formativo no caso de
suspender total ou parcialmente a actividade lectiva presencial. Para isto o alumnado
terá que valorar a necesidade de adaptarse aos formatos de aprendizaxe que se
propoñan por parte do profesorado se se quere acceder ao dereito de continuar coa
súa formación, dentro das limitadas posibilidades que existan baixo determinadas
circunstancias de non presencialidade. Os profesores e as profesoras terán que aportar
a información adecuada aos seus alumnos e alumnas para que estes realicen dita
valoración sobre a conveniencia do esforzo a realizar nas actividades a distancia en
función das consecuencias correspondentes que deben derivarse dos resultados desta
propia actividade.
m) As persoas titoras, coa colaboración do departamento de información e orientación
profesional, identificarán os recursos que deban dispoñerse para a atención de
alumnado con NEAE.
ñ) A administración da aula virtual do CIFP recae na xefatura da área de calidade,
innovación e orientación profesional, coa colaboración na xestión e deseño da mesma
do departamento de calidade e innovación. A dirección do CIFP e a xefatura de
administración, tamén se farán cargo da figura de administrador da aula virtual en caso
de necesidade ou de reforzo.
15. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro ten previstas as
seguintes medidas:
a) Avaliarase a disposición de recursos e conectividade necesaria do alumnado para
manter a actividade necesaria na relación formativa que cada módulo precisa. No caso
necesario proveerase dos servizos e equipamento que o centro poida subministrar.
Para isto cada departamento terá unha relación de equipos que poden habilitarse para
resolver certos casos que se poidan producir.
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b) O centro terá unha relación de profesorado que precise de equipos de
videoconferencia para habilitar aulas e espazos para desenvolver clases
telemáticamente.
c) O profesorado asistirá no seu horario habitual ao centro para xestionar as clases
telemáticamente e/ou realizar as actividades necesarias para manter o proceso
formativo co seu alumnado. Sen detrimento das normas que poidan aparecer ao longo
do curso, dende o inicio deste, está previsto que o profesorado respecte o seu horario
e xestione o proceso de formación e aprendizaxe dende o CIFP co seu alumnado,
tamén en caso de actividade lectiva non presencial. Seguindo isto, cada profesor e
profesora tratarán de que as actividades propostas non se solapen no tempo entre
módulos, propoñendo tarefas de duración coherente cos obxectivos da programación
e horario de módulos, e que se poida realizar en espazos de tempo razoables, coa fin
de que o alumnado poida xestionar a atención necesaria aos distintos módulos do
curso.
d) Atendendo a que cada módulo pode pasar a unha situación de non presencialidade
en momentos da execución da programación con máis ou menos carga práctica e de
outras peculiaridades da materia, no comezo de producirse a ausencia do alumnado
do centro, cada profesor e profesora informarán dos horarios de clases presencias, de
actividades de comunicación co alumnado, e en xeral, do tipo de actividade que
realicen con respecto á actividade de ensinanza-aprendizaxe que desenvolvan durante
o horario que teñan asignado.
e) O profesorado prestará especial atención a dar confianza ao alumnado sobre a
continuidade eficaz da formación, motivando aos seus alumnos e alumnas no
seguimento da actividade prevista, identificando de forma temperá alumnado que ten
dificultades sobre estes cambios e solucionando os problemas que xurdan ou
informando convenientemente dos mesmos.
f) O profesorado ofrecerá ao alumnado indicacións precisas e claras sobre o
funcionamento da metodoloxía ditaminada, se é necesario, e cando sexa posible, de
forma individualizada segundo as dificultades. Unha vez que o alumnado manteña
unha correcta comunicación a través das ferramentas previstas, recoméndase ao
profesor ou profesora que informen mediante guías de actuación a forma de proceder
para cada actividade ou unidade didáctica a afrontar. Especificarase nestas guías: como
facer para obter información sobre estudo e aprendizaxe (onde está, como acceder,
etc), que tarefas pode ter que realizar para valorar a eficacia do aprendido
(cuestionarios de autodiagnóstico, chats, foros, conversas de grupo e profesor/a, etc),
actividades avaliables, cos mínimos (pesos se procede) para superar cada parte,
tempos de execución das tarefas (entregas, datas de exames, etc) e a información
cronolóxica necesaria para que cada persoa poida programar e calcular o esforzo que
debe facer para alcanzar, e demostrar uns resultados de aprendizaxe. ANEXO V.
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g) O centro realizará reunións quincenais coas persoas titoras para identificar as
particularidades do proceso formativo que poidan necesitar atención. As persoas
titoras coordinarán e supervisarán a atención ao alumnado, sondando con este as
posibles dificultades que poidan aparecer para identificar as causas e resolvelas no
posible da súa función e medios. O equipo directivo tamén realizará reunións semanais
coas xefaturas de departamentos para estudar e poder xestionar a solución de posibles
incidencias.
h) No caso de situacións prolongadas de non presencialidade de alumnado, nos
módulos nos que a non realización de determinadas actividades prácticas que se
estimen que deben realizarse imperativamente no centro para obter resultados de
aprendizaxe básicos para o módulo, non se poidan realizar por este motivo, farase
unha previsión con tempo destas circunstancias para avaliar as opcións que se poidan
levar a cabo sen detrimento de cumprir co que indiquen as autoridades educativas e
sanitarias. En todo caso cada profesor recollerá nos informes pertinentes todas as
circunstancias que poden influír na dificultade de alcanzar determinados resultados
polo seu alumnado.
i) A cualificación do alumnado sobre actividades realizadas de forma non presencial,
se realizará de forma coherente coa necesaria previsión inicial do desenvolvemento de
cada tarefa, actividade e UD. Explicacións, asesoramento, información, acceso a
recursos, organización de tarefas e entregas de resultados. O profesorado valorará a
importancia de que o alumnado previsualice o traballo que debe realizar e o posible
recoñecemento nas cualificacións segundo o que demostre.
j) O profesorado garantirá a proporcionalidade da cualificación do módulo segundo o
indicado na programación, coas adaptacións coherentes e proporcionais que pode
caber realizar. Todos estes aspectos recolleranse no seguimento (e/ou modificacións
sobre as actividades previstas inicialmente) de programacións, informando
convenientemente, e con antelación sobre a súa aplicación, ao alumnado.
K) Durante a actividade lectiva non presencial, procederase a realizar unha limpeza de
desinfección dos espazos do centro. O centro estará atento ás indicacións que se
poidan dar en cada momento, para cumprilas na medida dos recursos materiais e
humanos razoablemente dispoñibles.
l) O CIFP supervisará a atención necesaria ao alumnado, verificando o cumprimento do
exposto neste plan de continxencia, partindo da información recollida dos equipos
docentes sobre a responsabilidade exposta por cada profesor e profesora sobre o
estado dos módulos que imparte en relación coa preparación dos respectivos cursos
na aula virtual e preparación da accesibilidade do alumnado á mesma. Así mesmo, coa
delegación nas xefaturas de departamento, e correspondente coordinacións das
titorías, verificarase que todo o profesorado aplicará a metodoloxía exposta nas
programacións de módulo para manter o proceso formativo a distancia.
CIFP Valentín Paz Andrade
Estrada vella de Madrid, 160. 36214 VIGO
Tfno. 886110857, Fax 886110878
cifp.paz.andrade@edu.xunta.gal
www.cifpvalentinpazandrade.es/gl
Modelo

Fondo Social Europeo
Programa de acción en el
ámbito del aprendizaje
permanente

Páxina 8 de 24

m) Ante a posible falta de motivación e actividade esperada do alumnado nunha
formación a distancia: o rigor na claridade das directrices que deben comunicarse ao
alumnado por parte do profesorado, e aceptación por parte de cada alumno e alumna,
das consecuencias na avaliación das decisións que estes tomen sobre ditas directrices,
así como na calidade de resultados ofrecidos nas posibles tarefas; deben ser o garante
da normalidade relativa nun proceso formativo nestas circunstancias. O profesorado
será tolerante con posibles incidencias de conexión cando se planifiquen
videoconferencias obrigatorias.
n) A propia aula virtual e a aplicación Abalar, serán as canles principais de
comunicación co alumnado e familias.
ñ) Está previsto que a Inspección educativa realice o seguimento de que o alumnado
estea a recibir a formación que o CIFP ten programada para esta modalidade de ensino
neste mesmo plan de continxencia.
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MEDIDAS PARA O REINICIO DA ACTIVIDADE
LECTIVA PRESENCIAL

3

16. O profesorado, organizado en equipos docentes, e coordinado polas persoas titoras,
realizará unha revisión de espazos e equipos necesarios para a volta a actividade lectiva
presencial, segundo o que indique cada xefatura de departamento e a dirección. Isto estará
en función do período do peche, do grupo de alumnado ou peche xeral do centro.
17. Partindo de adaptarse sempre ao que marquen as autoridades sanitarias e a Consellería
de Educación, o CIFP aplicará unha volta a actividade lectiva presencial progresiva. Esta
progresividade estará afectada polo momento da reincorporación e a duración da
actividade lectiva non presencial acontecida.
18. Dita progresividade basearase de forma xeral na atención a:
a) Non cortar radicalmente coa actividade telemática. O profesorado ditaminará a
continuidade da formación non presencial e a reincorporación a aulas e talleres
continuando a actividade virtual nun tempo que o propio profesor/a debe valorar, e
poñer en concordancia co resto do profesorado.
b) Atención a características de cada formación (cursos ou ciclos). Para a
reincorporación do alumnado, sen detrimento do indicado no punto 17, os equipos
docentes reuniranse para valorar os momentos e formas de reincorporación dos
alumnos e alumnas. Esta información será avaliada polas xefaturas de departamento,
que en reunión co equipo directivo, valorará en que termos se deba realizar unha
incorporación por cursos, ciclos, etc.
19. O CIFP readaptará o plan de adaptación do protocolo ás circunstancias que acontezan,
aplicando as medidas que correspondan (ocupación de espazos, aforos, circulacións,
horarios e protocolo de entradas e saídas, etc). A comunidade educativa estará informada
de posibles novas normas de seguridade (mediante a web, aula virtual, pantallas e
cartelería).
20. O profesorado destinará o tempo de volta a talleres e aulas, a afianzar aqueles
resultados de aprendizaxe imprescindibles, e ás actividades que se estiman
necesariamente presenciais, para a adquisición de ditos resultados.
21. Realizarase unha enquisa ao alumnado sobre a opinión da experiencia formativa vivida,
coa intención de obter información útil para a continua preparación de medios materiais e
humanos.
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22. Analizaranse os aspectos relevantes que puideron repercutir na aparición de lagoas
formativas de alumnado. En función do momento de reincorporación ao centro,
estudaranse as solucións máis adecuadas.
23. Rexistraranse os informes de grupo e individualizados necesarios para favorecer a
continuidade do proceso formativo do alumnado.

CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE. OUTUBRO DE 2020
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ADAPTACIÓN DO PLAN DE CONTINXENCIA DO
CIFP VPA, AO PLAN DE CONTINXENCIA PARA
PECHE DE AULAS, SEGUNDO RESOLUCIÓN
DO 02/11/20

4

1.- No apartado 2, deste documento, enuméranse as medidas ditaminadas para a
continuidade do proceso educativo de xeito non presencial segundo o establecido no Plan
de continxencia xeral (2/11/20) para todos os centros. Nos seguintes puntos, refórzanse as
medidas para dito proceso, coa definición de horarios e outros aspectos.

HORARIOS

O profesorado e alumnado cumprirá os horarios previstos para unha situación de ensino
virtual de aulas ou de todo o centro:
Ditos horarios se aproban pola dirección e comunicados para a correspondente aprobación
pola inspección. Se incorporan a este plan de continxencia nos termos indicados aquí. Se
comunican a todo o profesorado e alumnado, así como ás familias. Publícanse para isto na
aula virtual (acceso libre) e na web do centro.
Os horarios a cumprir nestas situacións, son semellantes aos que se están desenvolvendo
no ensino presencial, respectando un mínimo do 60% da carga lectiva de cada módulo.
Nese horario figurará unha sesión de titoría para o alumnado, e outra para as familias (no
caso de menores de idade) nas que o titor desenvolverá as funcións que lle son propias.
Os horarios a aplicar son os que están desenvolvéndose en ensino presencial realizando as
seguintes adecuacións:
•

Aplicarase o mínimo do 60% de carga lectiva en cada sesión ou bloque de sesións
do módulo. O momento da conexión coincide coa hora de comezo da primeira
sesión establecida no horario presencial. (Isto significa que para un módulo cunha
única sesión impartirase un mínimo de 36 minutos de clase, se son dúas sesións 72
minutos, e así sucesivamente. O alumno disporá de tempo para posteriormente
facer actividades, descansar e prepararse para a próxima conexión, que deberá
establecerse con antelación suficiente para o aproveitamento do período lectivo).
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•

A hora de titoría para alumnado coincidirá coa última sesión semanal do módulo
que imparte o titor no grupo, e no caso de que imparta máis dun módulo, a
correspondente á materia con maior número de sesións semanais.

•

A hora de titoría de pais/nais (no caso de menores de idade) coincidirá coa sesión
de titoría que a persoa titora ten establecida no seu horario de profesor. Os
pais/nais deberán previamente concertar a cita.

Ao final de cada semana, requirirase a cada docente unha relación de actividades
realizadas co alumnado no horario establecido, de acordo cun modelo que se achegará.
O centro xestionará a forma e soporte da recepción desta información.

PREPARACIÓN DO ENSINO VIRTUAL

No punto 2 do presente Plan de continxencia do CIFP, veñen significadas as accións
preparatorias para unha situación de non presencialidade. A continuación ampliase a
algúns aspectos ditaminados no plan de continxencia para centros publicado o 2/11/20:
O profesorado realizará de xeito inmediato e periodicamente simulacións que permitan ter
establecidos os protocolos de actuación en caso de peche. Para preparar ao alumnado
sobre a sistemática a seguir para cumprir os horarios, o profesorado deberá explicar as
opcións e posibilidades de conexións e facer as simulacións previas aconsellables.
Para garantir a competencia do profesorado no uso da aula virtual e outras ferramentas
corporativas, deberá acceder á formación e información xa dispoñible, ou incorporarse de
inmediato ás accións que se prevean para esta formación.
Esta formación constitúe un dereito e unha obriga do profesorado, de acordo co
establecido no artigo 102 da Lei Orgánica de Educación.
No punto 2 deste plan, especifícanse algunhas opcións formativas e preparatorias
existentes.
O centro cumunicará (vía web e aula virtual) a información necesaria sobre a organización
do ensino virtual e as concrecións do plan de adaptación. As persoas titoras concretarán
dita información mediante abalar e directamente ao alumnado, co fin de este coñeza todas
as particularidades necesarias para evitar a perda o proceso formativo.
O centro dispón dunha lista de alumnos e alumnas con posibles dificultades, por falta de
equipamento e/ou conexión a internet, para proseguir a formación neste contexto ao igual
que o resto de alumnado. Esta concreción de necesidades, manterase debidamente
actualizada en coordinación coa inspección.
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ACTIVIDADE NO ENSINO VIRTUAL

As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial
respectando seu dereito ao lecer e ao descanso.
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.
Nas NOF do CIFP, e concretamente no bloque sobre as normas de convivencia, recolleranse
aqueles aspectos que deban especificarse para seguir cumprindo cos normas de
convivencia. As normas existentes actualmente nestes documentos, son equiparables ao
ensino virtual que se describe. Dentro do horario lectivo aprobado, existen as mesmas
normas que poidan corresponder a un ensino presencial (relación de convivencia, respecto,
actitudes contrarias á convivencia sobre discriminacións de calquera tipo, incumprimento
de normas respecto ao uso de dispositivos, dereitos de imaxe, ausencias ou puntualidade
durante a presencialidade virtual requirida, etc.). Cada persoa titora e profesorado, debera
recordar adecuadamente estas normas para anticipar o coñecemento das medidas
correctivas que no caso deban corresponder.
Durante o peche ou confinamento, sempre de acordo coas indicacións sanitarias derivadas
da evolución epidemiolóxica, o profesorado poderá seguir o proceso educativo no seu
centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados para
realizar o servizo.
A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do alumnado
a través das ferramentas institucionais tales como as aulas virtuais, Webex, etc.. O
profesorado realizará o seguimento do alumnado, impartirá os contidos da materia de
xeito virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a
avaliación continua da mesma. Sobre estes aspectos no apartado 2 (e anexos) deste plan
se indican algunhas opcións de referencia.
Cando durante o peche ou confinamento parte do profesorado afectado se atope de baixa
será o equipo docente (departamento, equipos de ciclo, etc) 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. Poderá
contarse, para este labor, co apoio das asesorías do Centros de Formación e Recursos (CFR)
correspondente.
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O mesmo día do peche:
a. Enviarase un comunicado a través de abalarMóbil e publicaraase unha nova na web
do centro.
b. O profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as actividades
iniciais e trasladará orientación ás familias, especialmente para o alumando menor
idade, a través da aplicación abalarMóbil ou a través da aula virtual. Para calquera
dúbida ou consulta sobre a comunicación coas familias a través de abalarMóbil ou
da aula virtual poderase contactar coa asesoría Abalar de zona. Estes recursos
poderán remitirse aos libros de texto, a fichas específicas e a actividades en liña,
entre outros.
Garantirase en todo momento a atención a diversidade do alumnado para o cal se disporán
os recursos organizativos e didácticos necesarios que, con carácter individualizado,
respondan ás súas necesidades, con especial atención ás adaptacións curriculares e aos
protocolos de atención á diversidade, de ser o caso.
Consideracións a ter en conta segundo a normativa que pode afectar á situación de
ensino virtual:
Durante o peche ou confinamento o profesorado continuará co seu labor docente de
acordo co previsto no apartado 30 do Protocolo de Adaptacion ao Contexto da Covid-19
nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 ( Normas
específicas relativas a metodoloxías na aula e programacións) e no apartado 3 das
Instrucions do 30 de xullo 2020, da Direccion Xeral de Educacion, Formacion Profesional e
Innovacion Educativa, en relacion as medidas educativas que se deben adoptar no curso
academico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autonoma de Galicia nos que
se imparten as ensinanzas da educacion infantil, da educacion primaria, da educacion
secundaria obrigatoria e do bacharelato (Programacións didácticas).
A atención ao alumnado que deba permanecer en illamento, mesmo cando non se produza
o peche ou confinamento da aula ou centro, responderá ao previsto con carácter xeral no
artigo 25 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á
diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos
que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación así como no apartado 3 do Protocolo de atención educativa domiciliaria.
A actividade educativa durante o peche ou confinamento estará sometida aos principios
xerais de inspección educativa previstos no Decreto 99/2004, do 21 de maio, polo que se
regula a organización e o funcionamento da Inspección Educativa e o acceso ao corpo de
inspectores de Educacion na Comunidade Autonoma de Galicia, e a súa normativa de
desenvolvemento, especialmente no relativo ao previsto nas aliñas a), b) c) e d) do Artigo
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6, podendo requirir acceso aos servizos de auditoría e rexistro das citadas ferramentas de
acordo co previsto nesta normativa.
A administración educativa disporá os medios informáticos necesarios para o seguimento
do ensino virtual por parte do alumnado que o precise. Protocolo a seguir:
a. O mesmo día da corentena ou do peche os equipos directivos afrontarán cos seus
propios recursos tecnolóxicos, no caso de dispoñer deles, as necesidades TIC máis
perentorias do centro. Esta primeira intervención poderá ser apoiada polos CFR
baixo a coordinación da xefatura territorial.
b. Unha vez atendidas as necesidades iniciais as direccións dos centros trasladarán con
carácter de urxencia por correo electrónica á inspección educativa as necesidades
priorizadas de equipos que quedaran sen cubrir. A inspección dará traslado destas
necesidades aos servizos centrais para facilitar a súa cobertura inmediata.
c. Adoptaranse criterios unificados que dependerán da extensión e alcance do peche
e, polo tanto, das necesidades en cada momento. Os equipamentos entregaranse
ao centro educativo que será o responsable da organización da entrega ás familias
e posterior recollida.
d. Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar un compromiso
de cesión responsabilizándose do dito material segundo o modelo que se atopa
dispoñible como Anexo II e que se atopa dispoñible no portal educativo. Aos efectos
de axilizar o proceso ante un posible peche as direccións dos centros educativos
recadarán de inmediato os documentos de cesión de equipamento debidamente
asinados polas familias que puideran precisar este equipamento. Chegado o
eventual peche darán traslado dos documentos de cesión asinados para a recepción
do equipamentos correspondentes.
e. O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima celeridade por
AMTEGA.
f. Unha vez superada a situación de confinamento ou peche o centro educativo, no
prazo máximo de 3 días deberá recompilar todos os equipos cedidos para ser logo
recollidos por AMTEGA.
g. Cando foran repartidos todos os equipamentos necesarios e dispoñibles ás familias,
organizarase unha reunión virtual nun horario que facilite a asistencia das familias,
no que se fará un repaso polo funcionamento da aula virtual e se resolverán dúbidas
das familias. Para preparar esta reunión poderá contarse co apoio do CFR ou a
asesoría Abalar. Farase unha reunión diferenciada para o alumnado de 2o EP e
cursos inferiores, dado que a súa atención non se basea na aula virtual. Terase en
conta a capacidade máxima de participantes nas aplicacións aportadas pola
Consellería para videoconferencias e, polo tanto, realizaranse tantas convocatorias
como sexan necesarias.
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Edificio Administrativo San Caetano. Bloque 3 -2º
15781-SANTIAGO DE COMPOSTELA
Teléfono 981 54 54 00

COMPROMISO
DE IICESIÓN
Anexo
Eu, D./Dna.__________________________________________ con DNI _______________
pai/nai/titor/a legal do/a alumno/a _______________________________________________ do
centro educativo ______________________________________________________ recibín en
réxime de préstamo o equipamento identificado máis abaixo para continuar o proceso formativo
durante a vixencia das circunstancias excepcionais derivadas da pandemia por Covid-19.
Comprométome a usalo de forma responsable, a mantelo baixo a miña responsabilidade e
coidado, a cumprir coas medidas de seguridade apropiadas e a devolvelo nas mesmas
condicións en que me foi entregado.

EQUIPO

MODELO

N.º DE SERIE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Centro educativo ao que se refire este documento

Finalidade do tratamento

Rexistro e acta de entrega de equipamento

Lexitimación do tratamento

O cumprimento dunha misión de interese público, o exercicio de poderes
públicos, o cumprimento dunha obriga legal, segundo a normativa xeral e
sectorial referida en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-protecciondatos e demais regulación concordante

Destinatarios do datos

Non se prevén comunicacións a terceiras persoas

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación,
portabilidade e supresión dos seus datos, a través da sede electrónica da
Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa
reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado/a de protección de https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
datos e información adicional

E para que así conste, asino este documento
En ____________________________, a _____ de __________de _____
.........................................................................................................................................................
Entregado ao centro educativo con data ___/_____/_____
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ANEXOS.
ANEXO I. Obtención dos contactos estreitos
A definición da rede de contactos nos centros educativos
establecese para aquelas persoas situadas a menos de 2
metros da persoa Covid positivo. Esta labor é a establecida
para os Equipos Covid dos centros educativos.
1. No caso do transporte escolar: establecerase un radio de
2 metros para a identificar a rede
de contactos de cada un dos/as
alumnos/as
2. No caso de aulas, comedores e
outros espazos similares:
adoptarase o mesmo criterio do
radio de 2 metros arredor da
persoa positiva.

2. No caso de talleres e outros espazos similares: adoptarase o mesmo criterio do radio de
2 metros arredor da persoa positiva. Nestes casos débese estudar a información que se
poida obter con fiabilidade con respecto as persoas que durante un período maior de 15
minutos estiveron a menos de dous metros da persoa positiva, dentro das situacións que
se poden dar na dinámica do traballo do taller.
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ANEXO II. Videotitoriais e recursos de elaboración
interna, sobre o uso da AV.
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ANEXO III. Verificación da capacidade operativa do
alumnado e profesorado na aula virtual.
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Operatividade da aula virtual co alumnado do grupo, e o profesorado do equipo docente, coma usuarios.
CICLO:
CURSO:
RÉXIME:
TITOR/A

Relación de módulos con curso activo na aula virtual e usuarios activos nos mesmos.
MÓDULO

PROFESOR/A

Todo o alumnado está inscrito e activo no curso da AV
SI
NON Indicar o nº de alumnos NON inscritos

Alumnado que, por mor da falta de recursos ou de conexión no seu fogar, puidera perder o acceso á educación telemática no caso de ensino a
distancia. (indicar os que poida haber)
Non dispón de equipamento con teclado axeitado para seguir o ensino non presencial

Non dispón de conexión a Internet no seu domicilio

Alumno/a
Alumno/a
Alumno/a
Engadir liñas de ser necesario.

Número de profesores que non realizou traballos cos alumnos sobre o funcionamento do seu curso e da metodoloxía na aula virtual:
Número de profesores que non están capacitados para un emprego básico da aula virtual:

ANEXO IV. Metodoloxía xenérica de partida, para
concretar segundo a casuística de cada profesor/a
e módulo. (Programacións)
EXEMPLO XENÉRICO DE METODOLOXÍA
Partindo das actividades xa previstas ao longo a programación, estas realizaranse de forma non presencial,
total ou parcialmente segundo as situacións que se dean.
Nos casos de actividades que para os seus obxectivos fundamentais, non se poidan realizar non
presencialmente, está previsto realizalas canto antes sexa posible mentres existe presencialidade, ou no caso
deixalas para cando se volva a ela. No peor dos casos substituiranse por simulacións de traballo ou outras
maneiras de sondar no alumnado a súa capacidade para adquirir ditas competencias. En todo caso
recolleranse nos informes finais todos os aspectos que poidan incidir de forma importante na adquisición dos
resultados fundamentais previstos para o módulo.
As actividades polo tanto adaptaranse a unha formación non presencial, centrándose en conseguir os
aspectos fundamentais dos obxectivos destas, que perseguen os resultados de aprendizaxe do módulo.
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O proceso a seguir para conseguir isto será de forma xenérica:
Uso principal da aula virtual onde todo o alumnado estará inscrito no módulo, e no que se verificará un
manexo mínimo de todo o alumnado para poder interactuar de forma que se poida manter un proceso de
formación-aprendizaxe na mesma. Diagnosticarase o alumnado que chegado o caso nun puidese manter esta
comunicación por falta de medios, para que o centro/departamento/consellería poida chegar a poñer os
medios posibles. No caso de non poder ter unha relación virtual na formación, ditaminaranse en cada caso as
posibles solucións a tomar.
Na aula virtual como ferramenta principal na organización da formación non presencial, daranse as
indicacións necesarias ao alumnado mediante guías de actuación en cada actividade ou UD, e mesmo unha
para todo o módulo. Onde o alumno/a poderá coñecer:
Tempos e actividades a realizar:
Mediante a cronoloxía de actividades a realizar, para que o alumnado se poida organizar e que poida valorar
o esforzo a facer para obter determinados resultados.
Os recursos para informarse e aprender:
•
•
•

Lectura de apuntamentos, lectura e visualización de recursos (vídeos, presentacións, conferencias,
etc)
Indicacións no caso, de clases (e/ou titorías) telemáticas para explicacións puntuais e aclaracións
Durante o tempo previsto de informarse e aprender cada parte (actividade, UD, etc) o profesor/a
animará ao alumando á lectura e visualización de recursos, preocupándose dos casos onde isto sexa
negativo e poñendo as solucións que poidan corresponder.

Actividades de aprendizaxe e avaliación:
•
•

•

− Debate no foro da UD, en distintos temas de discusión, sobre os recursos de información e estudo
utilizados. compartindo un sitio común de comunicación do grupo.
− Cuestionarios de autodiagnóstico (función de avaliación continua, motivadora e diagnóstica). O
profesor/a avaliará a actuación individual para prever e poñer solución en vista de resultados
negativos e desmotivación.
− Exame escrito sobre casos prácticos onde haberá que tomar decisións nas respostas interpretando
segundo o aprendido, máis teóricos ou de exercicios.
− Entrega de traballo escrito con representacións gráficas, ou outros recursos segundo os contidos
de cada parte.

Como profesor/a incidirase na visualización inicial do contido da UD mediante a Guía. Animar e forzar a
lectura, visualización de vídeos e participación en grupos de debate, mediante unha avaliación secuencial
motivadora e diagnóstica, de cara a cualificación final da UD mediante os instrumentos de avaliación.
Atenderase a unha "andamiaxe" que axude ás distintas velocidades na adquisición dos resultados esperados,
fundamentalmente mediante o asesoramento grupal e individual, a través do foro e da mensaxería. Nos casos
necesarios mediante telefonía e/ou teleconferencias (titorías) grupais ou individuais.
Os criterios de avaliación e de cualificación, serán os contidos nesta programación, extrapolados da forma
proporcional á posible modificación de actividades non presenciais. O mínimo exixible corresponderase
tamén co definido na programación, de xeito que en cada UD, ou actividade non presencial, se definirá no
seu momento, como mínimo anterior ao comezo desa unidade, os pesos mínimos a acadar en cada actividade
avaliable a realizar.
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ANEXO V. Exemplo de guía para o alumno/a sobre a
UD na aula virtual.
GUÍA DA UNIDADE DIDÁCTICA PARA USO NA AULA VIRTUAL
TÍTULO DA UNIDADE DIDÁCTICA
DESCRICIÓN
DURACIÓN/DATAS
PESO (%) sobre o total do módulo
RESULTADOS DE APRENDIZAXE
OBXECTIVOS
CONTIDOS
METODOLOXÍA
RECURSOS
CRITERIOS DE AVALIACIÓN
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
ACTIVIDADES DE ENSINO APRENDIZAXE E AVALIACIÓN
Nº 1
Actividade (título)
Descrición
Recursos para realizala
Duración
Peso (%)
Data de entrega
Criterios de cualificación
Nº 2
Actividade (título)
Descrición
Recursos para realizala
Duración
Peso (%)
Data de entrega
Criterios de cualificación

CRONOGRAMA
Nº 1
Nº 2

Actividade
(momentos nos que se deben entregar, realizar ou ofrecer resultados
avaliables)
Actividade
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ANEXO VI. Actividade lectiva virtual. Orientacións.
O horario base de partida será o actual propio de cada grupo de
alumnado.
Mínimo do 60% da carga lectiva que cada módulo ten na
presencialidade.
1. A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado
ordinario do alumnado a través das ferramentas institucionais tales como as
aulas virtuais, Webex, etc.. O profesorado realizará o seguimento do
alumnado, impartirá os contidos da materia de xeito virtual e poderá poñer
tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación
continua da mesma.
2. Polo tanto, sobre o anterior, podemos concretar que dita actividade lectiva
(non presencial) do horario, pode basearse en:
•

Control de asistencia e observación da participación produtiva.

•

Combinación de viedoconferencias en directo e/ou reunións
telemáticas con ou sen camara (con "voz" continua ou puntual
segundo tarefeas/actividades, etc). Para expoñer ou explicar temas
(presentacións, oratoria, explicacións sobre pantallas compartidas,
etc). Webex ofrece compartir pantalla, enlaces, rexistrar
conectividade, simulacións... onde cada persoa pode ver a pantalla
do profesor ou dun alumno, mellorando a interactuación.

•

Aclaracións de dúbidas sobre tarefas propostas na aula virtual para
momentos fora do horario lectivo. Chats na aplicación de reunión
telemática, actividade con verificación dos momentos das
aportacións en foros da aula virtual, etc. (ver titoriais sobre a xestión
de foros na aula virtual)

•

Propostas e explicación de tarefas a realizar nas propias sesións
lectivas non presenciais do horario, ou para realizar fora de este. Con
verificación de presencialidade na proposta e na recepción final de
resultados, con disposición intermedia de asesoramento,
aclaracións, dúbidas, etc.

•

A combinación de posibilidades na atención formativa nos tempos
de horas lectivas e unha clara organización previa das xornadas,
aumentará as posibilidades de:
o Interacción positiva entre alumnado e profesor de
cara á formación
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o Realización de tarefas
o Mellora nas evidencias para a avaliación do progreso
e resultados finais.
•

De forma semellante ás accións que realizamos dentro dos horarios
da actividade lectiva en formación presencial, debemos xestionar de
cara ao alumnado ofrecer información, formación, colaborar na
aprendizaxe, favorecer a demostración de resultados adquiridos, e
avaliar. Os horarios de aplicación en ensino virtual (e a actividade
que cada profesor/a promova nas sesións) deben colaborar en
desviarse o menos posible de cumprir isto.

Cada equipo docente, partindo das indicacións de dirección e das
recomendacións dadas en cada departamento, verificará que ao
alumnado poida chegarlle a información sobre o horario lectivo para
ensino non presencial, de xeito que se perciba a organización da
actividade e duración de sesións, e que vexa posibilidade real (partindo
da obriga) de conectarse nos tempos previstos para cada sesión (tempo
continuado por modulo e/ou profesor/a).
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. Resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral 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 (Anexo I, pto 8)

Toda a actividade a desenvolver no posible período de formación non
presencial, estará afectada polo indicado no Plan de Continxencia xeral
para centros (Versión 2 novembro 2020), e o indicado no propio Plan de
continxencia concretado para o CIFP Valentín Paz Andrade. A
organización horaria para este posible período, estará polo tanto
enmarcada en adaptarse as accións descritas en ditos plans.
O alumnado e familias serán informados das características destes
horarios, así como das horas de titoría que se deben dispoñer.
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