Plan de Continxencia ante peches de aulas
ou centros educativos no contexto daCovid-19 nos
centros de ensino non universitario sostidos con
fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia
para o curso 2020-2021

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO
•

“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 COVID19, ou en período de corentena domiciliaria por ter contacto estreito
con algunha persoa diagnosticada de COVID-19”.

•

“Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con
COVID-19 no centro educativo seguirase o protocolo de actuación do
centro previamente elaborado:
◦ Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid
destinada ao efecto ata a recollida por parte da familia. Esta
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.
◦ A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o
material de protección adecuado:
▪ máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.
▪ De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a
teña unha exención para o uso da máscara por xustificación
médica ou é menor de 6 anos e non usa máscara, a persoa
acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (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”.

•

“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.”

•

“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 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.”

•

“A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá
solicitar unha consulta telefónica co seu pediatra para que este
avalíe a necesidade de solicitude dun test diagnóstico”.

•

“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”.

•

“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”.

•

“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”.

•

“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”.

•

“A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación
das normas previstas no presente protocolo relativas ao ensino a
distancia. Aos efectos de determinación do nivel de risco a autoridade
sanitaria poderá volver a avaliar o pase ao nivel de riscos NR 2 para os
supostos de consideración de vulnerabilidade e de cualificación
de persoal sensible”.

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON
PRESENCIAL
•

“O centro educativo establecerá as medidas necesarias para garantir a
continuidade do proceso educativo de xeito non presencial
segundo o establecido neste Plan de Continxencia.”

•

“Para garantir a continuidade, o centro establecerá unha planificación
horaria de traballo do profesorado do grupo co alumnado que
reflicta o establecido no modo presencial de xeito que se manteña
o vinculo co alumnado do xeito máis coherente posible tendo en conta o
medio virtual no que se desenvolve, de acordo co previsto na Resolución
do 2 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e
Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración
de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na
Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 para o
desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas
ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19.”
◦ “Elaborar un horario para cada grupo de alumnos do centro, que na
actualidade están a seguir ensinanzas presenciais ou semipresenciais, a fin
de continuar, no caso de peche da aula por decisión das autoridades
sanitarias, o desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe a distancia
coa debida interacción entre os alumnos do grupo e o profesorado de cada
unha das áreas, ámbitos, materias ou módulos.”
◦ “A dirección do centro educativo, en coordinación co equipo docente do
grupo de alumnos, elaborará un horario semellante ao que se está
desenvolvendo na actualidade en réxime de presencialidade ou
semipresencialiadade, coa carga horaria que se estime pertinente
para cada área, ámbitos, materia ou módulo, respectando un
mínimo do 60% da carga lectiva de cada área, ámbito, materia,
módulo establecido na normativa vixente, tendo en conta o esforzo que
vai a supoñer para o alumnado e o profesorado o seguimento da actividade
a través de medios telemáticas.”
◦ “Estes horarios deberán ser aprobados provisionalmente pola dirección do
centro e remitidos á inspección educativa para a súa supervisión e
autorización definitiva.”
◦ “Os horarios aprobados provisionalmente pola dirección do centro deberán
incorporarse ao Plan de Continxencia, comunicados ao profesorado
e alumnado para o seu cumprimento, informados ás familias a
través do/a titor/a do grupo de alumnos e publicados na páxina web
do centro ou outro medio que garanta a recepción da información
por parte das familias.”
◦ “O profesorado de cada área, ámbito, materia ou modulo e o
alumnado do grupo deberán conectarse a través dos servizos
dixitais educativos corporativos, que no caso dos centros públicos son
os que garanten o tratamento seguro dos datos de carácter persoal, á hora

que se establece no correspondente cadro horario diario incorporado ao Plan
de Continxencia do centro.”
◦ “O proceso de ensino aprendizaxe durante a formación a distancia deberá
seguir as normas establecidas para o ensino presencial, coas
adaptacións que procedan motivadas pola metodoloxía empregada.”
◦ “O/a titor/a informará aos pais nais ou titores legais do alumnado menor de
idade e ao alumnado maior de idade das normas que se establezan polo
centro para esta modalidade de ensino-aprendizaxe, así como do
control de asistencia e participación a través dos medios
telemáticos, que realizará diariamente o profesor mediante as ferramentas
habituais, e das súas consecuencias no proceso de avaliación que o
equipo docente ten establecido na súa programación didáctica”.
◦ “A orientadora do centro educativo, no horario establecido pola dirección
do centro, velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á
Diversidade, coordinará a atención ao alumnado NEE por parte do
persoal adscrito ao departamento de orientación, realizará as
correspondentes reunións telemáticas para o desenvolvemento e
seguimento do Plan de Acción Titorial, realizará as súas funcións,
establecidas no artigo 6 do Decreto 120/1998, do 29 de abril, empregando
as distintas ferramentas dixitais, ben a demanda dos titores/as ou dos
pais/nais ou titores legais do alumnado.”
◦ “A dirección do centro, a través da xefatura de estudos, requirirá ao final de
cada semana unha relación de actividades que realizou o profesorado
co alumnado no horario establecido”
◦ “Na distribución horaria semanal que se estableza deberá figurar unha
sesión de titoría para alumnado, e unha sesión de titoría para
familias, nas que o/a titor/a desenvolverá as funcións que lle son propias.”
◦ “A dirección do centro deberá realizar, á maior brevidade posible, a
adaptación das Normas de Organización e Funcionamento (NOF)
para o desenvolvemento do actividade de ensino-aprendizaxe no ensino a
distancia a fin de acadar un clima escolar idóneo que facilite o logro dos
obxectivos educativos e o éxito escolar.”

•

•

“O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario
do alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada
grupo. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo
os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos
dispoñibles 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.”
“O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña
dificultades de conexión o falla de equipamento para que a
consellería adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais
dificultades da educación realizada por medios telemáticos.”

•

•

“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.”
Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro
educativo ten previstas as seguintes medidas:
◦ Deberemos garantir que os casos que non teñen ferramentas
dixitais
(ordenadores ou conexión wifi) para o teletraballo
detectados nas xornadas de acollida
sexan dotados dos
mesmos.
◦ Tentar manter o horario escolar na casa facendo do estudo a
actividade central das mañás. Os profesores e profesoras contactarán
“on line” cos seus grupos na propia hora semanal correspondente á
súa materia.
◦ Garantir o acceso ás plataformas a través das que se pode
contactar co profesorado – como xa veñen facendo ao longo do
curso – e cos contidos de cada materia: Edixgal (1º e 2º de ESO), aula
virtual do centro -en principio activa a partir do 16 de marzo, correo
electrónico, google docs, google clasroom, edmodo…
◦ Estas plataformas, así como o modo de acceso telemático a cada
profe será publicado na web do centro.
◦ Cada docente desenvolverá os medios de avaliación continúa que
constan na programación da súa materia para o caso de terse
interrompido a educación presencial. Traballos, actividades, proxectos,
probas on line....
◦ O labor titorial de contacto coas familias e coordinación do
traballo de cada estudante tamén se desenvolverá de forma
telemática. Preferentemente a través da plataforma SIXA.

HORARIO PARA O CONFINAMENTO

“Para garantir a continuidade, o centro establecerá unha planificación horaria de traballo do profesorado do grupo co
alumnado que reflicta o establecido no modo presencial de xeito que se manteña o vinculo co alumnado do xeito máis
coherente posible tendo en conta o medio virtual no que se desenvolve, de acordo co previsto na Resolución do 2 de
novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a
elaboración de horarios nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o
curso 2020-2021 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como
consecuencia da pandemia da COVID-19.”

O criterio é intentar repartir as sesións de non docencia telemática sincrónica (Non clases por
videoconferencia) – tempos nos que o alumnado, coa nosa guía, actividades e as ferramentas
dixitais axeitadas, deberá desenvolver autonomamente o traballo sinalado - de xeito equilibrado e
procurando evitar moitos ocos entre as materias.
As cores debemos interpretalas como:
•
•
•

En verde, sesións de non docencia t. s. en materias de tres ou máis períodos semanais.
En laranxa, sesións de non docencia t. s. en materias de dous períodos (aplicable nunha
semana de cada dúas)
En azul sesións de non docencia t. s. en materias dun período. Aplicable unha semana de
cada tres.

Desta maneira garantimos unha carga horaria a distancia e sincrónica correspondente ao 60% da
habitual non ensino presencial.
Así mesmo nos horarios de cada grupo aparecen as franxas horarias destinadas ás titorías de grupo
de alumnos. Axuntamos tamén os tempos de atención ás familias do profesorado cos titores e
titoras remarcados con cor. Nas mesmas os titores e titoras desenvolverán o seu labor titorial a
través do medio de comunicación pactado con familias e alumnado: videoconferencia, SIXA, correo
electrónico, aula virtual ...
As probas, traballos, actividades que serán obxecto de avaliación serán anunciadas e temporizadas
tamén a través do medio de comunicación pactado dos indicados mais arriba.
Este horario formará parte do PLAN DE CONTINXENCIA do centro e farase público a través da web
do centro e polos outros medios de comunicación sinalados mais arriba.
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Horario titorías de pais e nais

MATERIA

APELIDOS E NOME

DÍA

HORA

Lingua Francesa
Lingua Inglesa
Física e Química
Economía
Xeografía e Historia
Matemáticas
Pedagoxía Terapéutica
Lingua Galega
Lingua Castelá
Educación Plástica
Lingua Inglesa
Bioloxía e Xeoloxía
Tecnoloxía
Música
Educación Física
Lingua Castelá
Física e Química
Xeografía e Historia
Tecnoloxía
Xeografía e Historia
Lingua Francesa
Bioloxía e Xeoloxía
Xeografía e Historia
Latín e Grego
Lingua Galega
Relixión
Tecnoloxía
Educación Física
Pedagoxía Terapéutica
Orientación
Matemáticas
Lingua Castelá
Matemáticas
Lingua Inglesa
Lingua Galega
Física e Química
Matemáticas
Filosofía

Alejandro Ferreiro, Mar
Balsa Lombardía, Manuela
Blanco Mosquera, Olga Maria
Brandón Rodríguez, Rosa María
Calle López, Jorge Carlos
Carracedo Vázquez, José Antonio
Costa Otero, Mariña
Crego Yáñez, Ana María
Dans Sampedro, María Jesús
Díaz López, María Esther
Dopico Caínzos, María Mercedes
Fandiño Río, María José
Fernández Gago, Agustín
Fernández Llaneza, Jesús Manuel
Fernández Mariño, David
Fernández Seguín, Julia
Fernández Villarino, Laura
Gallego García, Pablo
García Calvo, Ana María
García González, José Antonio
Moreno Burgos, María de la O
López Martínez, Ana María
López-Mayán Navarrete, Mercedes
López Pinal, Monserrat
López Villanueva, Eva Rosa
Mayo Romarís, Manuel
Mendoza Morandeira, José Manuel
Moar Gayoso, María Isabel
Morandeira Roel, María Pilar
Otero Rodríguez, Lourdes
Pereira Pérez, Lucía
Roca Moro, Alberto Carlos
Rodríguez Amedo, José Antonio
Rodríguez Freire, Francisco J.
Rodríguez López, Samuel
Blanco Méndez, María
Vázquez Lema, José Manuel
Vidal Meijón, Fernando

Mércores

11:20-12:10

Martes

10:30-11:20
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Martes

9:20-10:10
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Xoves
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13:20-14:10
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10:30-11:20
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11:20-12:10
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Xoves

12:30-13:20
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MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL
Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro
realizarase unha planificación do retorno a actividade presencial.
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 seguintes fases
de reincorporación:
Fase 1 (Adecuación dos espazos)
Duración: (por determinar) Aínda que pode ter unha duración variable,
aconséllase que sexa dunha semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da
actividade, será o equipo COVID do centro quen estableza as actuacións a
desenvolver, en colaboración coas autoridades sanitarias e educativas.
Obxectivos: (por determinar)
- Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.
- ............................
Fase 2 (Formación de pequenos grupos)
Duración: 1 semana
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do xxxx %..
Obxectivos: (por determinar)
- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento
físico, utilización de máscara e de hixiene de mans.
- ......
Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos)
Duración: (por determinar)
A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do xxxx %.
Obxectivos: (por determinar)
- ........
Fase 4 (Fase de reactivación)
Duración: (por determinar)
Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado
Obxectivos: (por determinar)
-..........

