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Segundo o Protocolo de Adaptación ao Contexto da Covid 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para o curso 2020/2021, no apartado 10.5, o centro educativo 
elaborará un “PLAN DE CONTINXENCIA” de conformidade coas previsións do modelo que 
figura como Anexo VI no que se establecerán as medidas no caso de suspensión da 

actividade lectiva, as medidas para facer efectivo o ensino a distancia e os supostos de 
reactivación da actividade lectiva presencial, de conformidade coas instrucións da 
autoridade sanitaria. 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO. 

1. Todos os membros da comunidade educativa deben facer a enquisa de auto avaliación  

clínica do COVID 19 (Anexo I do Plan da Adaptación) antes de saír para o centro. No caso 
de sintomatoloxía compatible co COVID-19, deberanllo comunicar ao Equipo COVID do 
centro mediante chamada telefónica ao número 881960960 ou 881960962 coa maior 

brevidade posible. 

2. 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.  

3. Diante dun suposto no que un alumno do que se sospeita que comeza a desenvolver 
síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo, seguirase o seguinte protocolo 

de actuación: 

 Levarase a un espazo separado de illamento de uso individual. 

 Colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa 
que quede ao seu coidado). 

Foi designado para tal uso o primeiro local do corredor do primeiro andar situado á man 
dereita e como alternativa a sala de atención a pais do soto. Dito espazo está dotado das 

medidas de protección e hixiene indicadas no protocolo COVID (xel hidroalcohólico, panos 
desbotables e papeleira de pedal).  

 Unha vez illado contactarase coa súa familia ou persoa de referencia que deberá 

presentarse no centro á maior brevidade. 

 No caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 

061. 

4. O responsable legal do alumno deberá chamar ao seu centro de saúde de Atención 

Primaria para solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este avalíe a 
necesidade dunha proba diagnóstica. Se non fose posible obter cita para ese mesmo día 

acudirá ao PAC para que efectúe a valoración. 

5. No caso de que sexa un traballador o que inicie síntomas debe abandonar o centro 

protexido por máscara cirúrxica, e logo seguir as instrucións do centro de saúde ata que a 
súa situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 

5. No suposto da aparición dun caso, tanto sexa de persoal como de alumnado, xérase 

unha alerta que será comunicada ao equipo COVID-19 do centro por parte da autoridade 
sanitaria. O Equipo Covid do centro deberá introducir na aplicación “educovid” aqueles 
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compañeiros, profesores, outros profesionais do centro que poidan ter consideración de 

contactos estreitos (aqueles que estivesen a unha distancia menor de 2 metros ao redor 
do caso confirmado durante de máis de 15 minutos sen utilizar a máscara). 

6. Tras a aparición dun caso diagnosticado de COVID 19 seguiranse as instrucións da 

Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que teña que estar illada unha parte do 
centro (aula ou grupo de aulas) mantendo en funcionamento habitual o resto en función 

do número de casos de cada gromo.  

7. A Autoridade Sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a través do 

Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia, determinará en cada caso o numero 
de persoal e alumnado afectado e a duración das medidas de corentena o que 
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 na súa totalidade de 
conformidade cos 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 confirmados nos últimos 7 días poderase 
acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde xurdira o agromo ou, 

de ser o caso, da totalidade do centro.  

9. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun diagnóstico 

confirmado (cunha obriga de illamento durante 10 días) deberán entran en corentena, 
estando corentenados nos seus domicilios e suspenderán mentres dure este a ensinanza 
presencial polo un período de 14 días. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. Aos 
contactos estreitos realizaráselle unha proba de COVID nun prazo non superior a 48 horas  
para identificar ás persoas que teñan unha posible infección por COVID-19. 

10. A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das actuacións  
previstas neste plan relativas ao ensino a distancia. 

11. Finalizado o período de illamento das persoas que conforman unha aula,  nivel 

educativo ou centro realizarase un proceso de retorno a actividade educativa ordinaria 
presencial. 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL. 

1. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 
por medio da aula virtual do centro, na que se crearán tantos cursos como materias 

impartidas en cada grupo, aínda que poden estar unificados os cursos da mesma materia 
de diferentes grupos ao cargo do mesmo profesor. Os cursos estarán identificados polo 
nome da materia, nivel e grupo ou grupos.  

Os cursos da aula virtual estarán creados no mes de setembro e nos primeiros días de 
clase procurarase que todo o alumnado estea matriculado neles. 



4 
 

2. Todo o profesorado, á maior brevidade posible, asegurarase 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. 

Así mesmo, os titores identificaran ao 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, e o notificarán ao equipo directivo. 

O equipo directivo realizará unha listaxe deste alumnado e as súas necesidades no caso 
dun eventual paso ao ensino a distancia. 

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. 

4. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro ten previsto:  

 Cada profesor do centro impartirá o ensino non presencial a través do seus cursos na 

aula virtual, tamén para o alumnado que estea en situación de corentena. 

 Habilitaranse foros de novidades para facilitar as instrucións do que o alumnado debe 

facer e para a axuda ao desenvolvemento das mesmas. Tamén poderán empregar os 
chat e os servizos de mensaxería da aula virtual. 

 Empregarase os servizos facilitados pola Consellería de Educación para as 

videochamadas, xa sexan de desenvolvemento das clases ou de axuda ao alumnado 
na realización das tarefas.  

 No caso do alumnado no que non sexa posible o seu uso, arbitrarase un modo 

alternativo para a comunicación coas familias e o mantemento da actividade lectiva.   

 Empregaranse para as titorías e a comunicación coas familias a mensaxería da 

plataforma Abalar, as chamadas telefónicas e o correo electrónico. As reunións de 
titoría, individuais ou de grupo, poderanse facer por videoconferencia.  Usaranse os 

números de teléfono e contas de correo rexistrados en XADE. 

 Os titores coordinarán co profesorado do grupo o desenvolvemento da ensinanza 
online, farán o seguimento da participación do alumnado na realización das tarefas 

na aula virtual e as eventuais desconexións que puideran producirse. 

 Para o alumnado con medidas de atención a diversidade empregarase igualmente a 

aula virtual con contidos adaptados en coordinación co Departamento de orientación 
e potenciaranse os contactos periódicos co alumnado a través de videochamadas. 

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 á actividade presencial. 

O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia determinará o momento a partir do 

cal se iniciará o retorno e as medidas específicas que sexa preciso adoptar e o comunicará 
ao centro. 


