
PLAN DE CONTINXENCIA DO CENTRO EDUCATIVO

1. Datos do centro

Código Denominación
15020544 IES de Ortigueira

Enderezo C.P.
Avenida da Constitución s/n 15330

Localidade Concello Provincia
Ortigueira Ortigueira A Coruña

Teléfono Correo electrónico
881930407 ies.ortigueira@edu.xunta.gal

Páxina web

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesortigueira/

O Plan de Continxencia do centro educativo IES de Ortigueira ten por finalidade

estabelecer 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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1. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO

1.1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais

que teñan síntomas compatíbeis 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.

1.2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatíbel con COVID-19 no

centro educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente

elaborado:

● Levarase a un espazo separado de uso individual, sempre coa máscara

posta, e contactarase coa familia, no caso de afectar a un/unha alumno/a.

O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o centro protexido por

máscara cirúrxica e pedirá cita telefónica co seu MAP. De confirmarse o

positivo, o equipo Covid do centro escolar comunicarao ao centro de saúde

de referencia.

● A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de
protección adecuado.

● De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha

exención para o uso da máscara por xustificación médica, a persoa
acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95), ademais dunha

pantalla facial. 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 compatíbel 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.

● O centro contará cun stock de material de protección para as situacións nas

que se requira na atención dun caso sospeitoso.
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1.3. 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.

1.4. No suposto da aparición dun caso no 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 próxima vencellada ao centro educativo.

1.5. A familia dun alumno/a con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha

consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de

solicitude dun test diagnóstico.

1.6. Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguíranse as

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posíbel 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.

1.7. 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.

1.8. 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.
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1.9. 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.

1.10. 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 sensíbel.

2. ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON
PRESENCIAL

2.1. 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 dispoñíbeis 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.

2.2. 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.

2.3. 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.

2.4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo

ten previstas as seguintes medidas:
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a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para

coñecer a evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a

distancia.

b) Uso da páxina web do centro e de ABALAR como canles xerais de

comunicación das novas.

c) Actualizar a aula virtual dos niveis educativos afectados para garantir a

continuidade no proceso de ensino-aprendizaxe. Para cada materia a canle

de comunicación co alumnado confinado de xeito individual será a aula

virtual, mais é opcional e a decisión dos/as docentes o uso de Webex para

impartir docencia a distancia.

d) No caso de confinamentos que afecten a grupos completos ou ao centro, a

maiores da aula virtual empregarase a aplicación webex, de acordo co

estabelecido para o plan de ensino telemático.

e) Revisar o Protocolo COVID para modificar os aspectos que se estimen

oportunos.

f) Coordinación por parte do/a titor/a co profesorado do grupo no

funcionamento organizado das materias nas aulas virtuais.

g) Valorar as necesidades de ferramentas dixitais e de conexión de todo o

alumnado nas súas casas, alén de xestionar e solucionar os problemas
identificados.

h) Desenvolver un plan específico de actuación para garantir unha axeitada

atención á diversidade, de acordo co disposto na Resolución do 18 de

febreiro de 2021 da S.X.E.F.P.

i) Realizar tarefas de desinfección profundas do centro antes do reinicio da

actividade lectiva presencial.

j) Coordinar co profesorado implicado o reinicio da actividade lectiva

presencial por fases.

3. MEDIDAS PARA O REINICIO DA  ACTIVIDADE LECTIVA
PRESENCIAL

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

realizarase unha planificación do retorno a actividade presencial.
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As fases estabelecidas para a reactivación son orientativas, e existe a posibilidade

de modificar tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada

fase. En calquera caso, o modelo que se debe aplicar correspóndelle á

Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.

Sen prexuízo das medidas xenéricas estabelecidas no protocolo aprobado polas

consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de
reincorporación:

FASE DURACIÓN PORCENTAXE
DO ALUMNADO

OBXECTIVOS

FASE 1
(Adecuación dos

espazos)

Por determinar.

Aínda que pode ter

unha duración

variábel,

aconséllase que

sexa dunha
semana.

Sen alumnado.

Nesta fase será o

Equipo COVID

quen estabeleza as

actuacións que se

deben levar a cabo

en colaboración

coas autoridades

sanitarias e

educativas.

- Análise da situación dos

espazos e as súas

necesidades.

- Reforzamento dos

elementos de hixiene,
seguridade e ventilación.

- Desinfección de todos

os espazos do centro.

- Revisión do Plan de

Adaptación ao Contexto

COVID buscando

posíbeis erros na

redacción ou na

execución.

A porcentaxe do

alumnado na aula

de maneira

simultánea será

aproximadamente

do 33%.

- Insistir ao alumnado na

importancia das medidas
de distanciamento físico,

lavado de mans e

utilización da máscara.
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FASE 2
(Comezo da

actividade

lectiva)

Por determinar Asistirán de

maneira alterna
nos grupos que se

determinen.

- Sincronización da

educación presencial e

telemática.

- Confirmación das

medidas adoptadas para

solucionar a situación de

ferramentas dixitais nos

domicilios do alumnado e

o acceso a Internet.

- Informar á comunidade

educativa sobre algún

posíbel cambio no

Protocolo Covid.

FASE 3
(Reforzo da

actividade

lectiva)

Por determinar

A porcentaxe do

alumnado na aula

de maneira

simultánea será

aproximadamente

do 66%.

- Reforzar ao alumnado

na importancia das

medidas de

distanciamento social,

lavado de mans e

utilización da máscara.

- Sincronización da

educación telemática e

presencial.

- Normalizar o

funcionamento do
grupo ao funcionamento

xeral do centro.

A porcentaxe do

alumnado na aula

de maneira

simultánea será do

- Reforzo e fomento dos

hábitos aprendidos.

- Integración do
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FASE 4
(Reactivación)

Por determinar 100%.

Supón o retorno ás

aulas da totalidade

do alumnado do

centro educativo.

alumnado no

funcionamento xeral do

centro.

- Revisión das

actividades realizadas no

período de ensino
telemático.

- Avaliar os contidos
adquiridos nesta etapa.

4. HORARIOS ESPELLO DO CENTRO, PARA O ENSINO TELEMÁTICO

O Plan de ensino virtual ante a COVID 19 establecido pola Consellería de Educación
Universidade e FP ten como obxectivo proporcionar un sistema regrado e estable de
docencia virtual que ofreza ao alumnado en corentenas ou confinamentos totais ou parciais
unhas rutinas similares ás do ensino presencial, garantindo:

● A interacción entre alumnado e profesor.
● A realización de tarefas.
● A avaliación do proceso.

Para dar cumprimento ao disposto por este plan incorporamos ao Plan de continxencia do
centro os HORARIOS ESPELLO para os diferentes cursos.

As características destes horarios son:

1ª Correspóndense no tempo cos horarios do ensino presencial, pois é este o único
xeito de organización ante posibeis peches parciais.

2ª A primeira parte de cada sesión corresponde ao tempo de docencia virtual e a segunda
parte a tarefas a realizar polo alumnado. Polo tanto, no caso de sesións de 50 minutos a
organización conterá como mínimo 30 minutos de docencia virtual. No caso de sesións de
100 minutos a organización conterá como mínimo 60 minutos de docencia virtual.

O profesorado velará por unha docencia inclusiva, que respecte as particularidades e
dificultades de conexión do alumnado en función dos recursos que poideran condicionala,
sabendo que nos Concellos de Ortigueira e de Mañón a calidade das conexións á rede difire
en función da ubicación xeográfica dos diferentes núcleos e lugares.
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Para acadar este obxectivo, entre outras medidas poderase contemplar, a criterio do
profesorado:

a) a gravación das sesións de docencia virtual que se realicen coa aplicación Cisco
webex e a publicación das mesmas na aula virtual, respectando (non publicando) as
intervencións que poidera ter o alumnado. Estas intervencións, de ser o caso,
realizaranse na parte final da sesión, unha vez que o profesorado deteña esa
gravación. Favorecerase que as preguntas do alumnado sexan realizadas polo chat,
para evitar esta circunstancia.

b) Unha atención individualizada a todo aquel alumnado que, polas circunstancias
anteriores, non poida seguir a docencia telemática nas mesmas condicións que o
resto do grupo.

No centro, para facer compatible o ensino presencial co telemático no caso de peches
parciais, habilitaranse dependencias suficientes para o profesorado, con equipos
informáticos apropiados que permitan a simultaneidade dos dous sistemas.

No caso do posible peche de todas as aulas para o ensino presencial, o profesorado do
centro que non poida ou non desexe conectarse desde os seus enderezos terá a súa
disposición estas dependencias para dar continuidade á docencia.

A xefatura de estudos do centro será o órgano encargado de supervisar que a docencia
telemática respecta o principio de inclusión e informará á dirección para a corrección de
calquera circunstancia que poidera afectar ao cumprimento dese principio.

O Departamento de Orientación do Centro velará polo cumprimento do Plan Xeral de
Atención á Diversidade. Comprobará, xunto co profesorado titor e os equipos docentes, as
situacións de especial dificultade do alumnado, fará o seguimento do alumnado en
coordinación cos equipos docentes evitando o risco de abandono escolar ou unha
desconcexión temporal por mor do confinamento. .

Para acadar este obxectivo e coa finalidade de posibilitar a mellor atención educativa ao
alumnado vulnerable, no caso de que a situación epidemiolóxica requirise pasar a unha
ensinanza nun contexto non presencial, desenvolverase un plan especifico de actuación á
diversidade no ensino telemático.

A dirección do centro adaptará as normas de organización do centro para que contemplen
as particularidades do desenvolvemento da actividade de ensino-aprendizaxe no ensino a
distancia.

A aula virtual será o medio de comunicación do alumnado co profesorado para a entrega de
tarefas. O correo electrónico, e mesmo o teléfono, serán mecanismos excepcionais a
empregar, a criterio do profesorado, para a solución de “emerxencias concretas" derivadas
da imposibilidade de conectarse polo medio estabelecido.
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O correo do IES do centro ies.ortigueira@edu.xunta.gal será o medio de comunicación de
nais, pais ou responsábeis para transmitir as incidencias que vaian xurdindo. No caso de
non poder empregar este medio poderáse chamar ao 8810930407.

5.PLAN ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE NO
ENSINO TELEMÁTICO.

O plan de adecuación ao contexto COVID do IES de Ortigueira contempla un conxunto de
medidas para a atención axeitada á totalidade do alumnado.

Nos casos daquel alumnado que presente necesidades específicas de apoio educativo
(NEAE: alumnado con necesidades educativas especiais, atraso madurativo, trastorno do
desenvolvemento da linguaxe e da comunicación, por trastono da atención ou de
aprendizaxe, por descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por atoparse en
situación de vulnerabilidade socioeducativa, por altas capacidades intelectuais, por
incorporarse tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar).

Coa finalidade de cumprir coa Resolución do 18 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral de
Educación e Formación Profesional e garantir que o presente plan de continxencia sexa
efectivo e cumpra co principio de inclusión é necesario concretar a estratexia deseñar tantos
plans individualizados como sexan necesarios en función das singularidades e necesidades
específicas de apoio eductativo detectadas. As características dos plans individualizados
serán as seguintes:

a) Terán unha temporalización mínima de 14 días, que é o tempo aproximado que
pode durar un confinamento, e poderán ser prorrogados nos casos necesarios, de
acordo coas indicacións das autoridades sanitarias.

b) Na programación das actividades poñerase o acento nos contidos nucleares do
currículo, centrándose nos seus aspectos máis fundamentais, deseñando
actividades facilitadoras e dando instruccións moi claras.

c) Propiciarase que o alumnado busque información para a realización das tarefas,
coa intención de mellorar na súa autonomía persoal.

d) Constarán as necesidades detectadas, as responsabilidades dos diferentes
profesionais implicados, as ferramentas de intercomunicación que se van
empregar, os horarios de atención titorial ao alumnado, así como os mecanismos
de coordinación docente.
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e) Será especialmente tomado en consideración o estabelecido no plan de ensino
virtual no que atinxe aos tempos de descanso.

f) Buscarase a colaboración efectiva da familia cando sexa posible, mellorando e
aumentando os tempos de comunicación coa mesma.

A xefatura de estudios velará polo bo funcionamento da coordinación entre docentes, e coa
persoa titora. Os mecanismos para desenvolver está coordinación serán específicados no
plan individual.

No horario do alumnado, que se corresponderá co horario espello do curso, constarán
aqueles periodos específicos nos que a persoa especialista en pedagoxía terapéutica preste
a necesaria atención individualizada.

Ante calquera dúbida que poidera xurdir na aplicación ou na asignación das
responsabilidades descritas neste plan serán de aplicación as normas xerais e específicas
pola Consellería de Educación.

O Departamento de orientación terá arquivados os Plans individualizados. Ao producirse
unha situación de confinamento especificaranse os aspectos do documento relativos á súa
temporalización.

Cada plan individualizado, que ten carácter confidencial, será inmediatamente comunicado
ao alumnado e familias de xeito claro, buscando a implicación e motivación, amosando o
que se vai aprender, as actividades que se van realizar e o xeito de avaliar a aprendizaxe.

Para a elaboración de cada Plan individualizado empregarase a plantilla que figura como
ANEXO I a este documento.

Anexo I Plan específico individualizado
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Nome e apelidos: Curso:

Temporalidade: dende o          de                   até o           de                      (14 días)

1.ª prórroga: dende o              de                    até o          de                        (14 días)

1. Necesidades detectadas:

-  Persoais (de motivación, emotivas...):

-  Familiares:

-  Sociais:

- Académicas:

2. Profesionais implicados:

Titor/titora:

Profesorado de área:

1) Matemáticas:

2) Lingua galega:

3) Lingua castelá:

4) D

5) E

6) F

7) G

8) H
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9) I

10) J

11) K

12) L

3. Funcións dos profesionais implicados:

-  Dirección e/ou XE: coordinador

-  Titora/titor: actividades que ten que realizar o alumno // forma de avaliar.

- Profesorado de área: definición das tarefas e a súa temporalidade. Fomento

do contacto diario co grupo de iguais.

- Orientación: comprobación da situación do alumnado; revisión dos plans de

mellora da aprendizaxe; apoio emocional; seguimento alumnado para que non

abandone nin se desconecte; asesoramento da avaliación.

- PT: apoio e reforzo curricular.

4. Recursos necesarios:

Ordenador

Router

Tarxeta

5. Ferramentas que se van utilizar:

Teléfono móbil

Correo electrónico

Aula virtual

Webex

Skype

Wasap

6. Horario de atención ao alumnado (coa implicación da familia e coordinado

co profe):
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Luns Martes Mércores Xoves Venres

8.15 –

8.45
1 2 3 4 5

8.45 –

9.00

9.00 –

9.30
6 7 8 9 10

9.30 –

9.45

9.45 –

10.15
PT Ori

10.15 –

10.30

10.30 –

11.00
PT Ori
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16.30 –

17.00
- Coordinación docente: establecer pautas de traballo, axustar

tempos, ofrecer guías ou vídeo titoriais...

- Compartir información sobre o alumnado.

- Coordinar plans de traballo, evitando sobrecargas de tarefas

Favorecer redes de apoio en liña (por parellas, pequenos

grupos...).
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