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1. Introdución 
 Este plan de continxencia ten por finalidade: 

o Establecer as directrices para a xestión da aparición de gromos 

no Centro. 

o Determinar as liñas de actuación a seguir durante a actividade 

académica telemática. 

o Desenvolver as pautas para o reinicio da actividade académica 

presencial no caso de que esta se vexa interrompida, total ou 

parcialmente, como consecuencia da aparición dun gromo.  

2. Xestión dos gromos 
 

 O persoal docente e non docente e alumnado  deberá realizar cada mañá, 

antes de acudir ao centro, unha autoenquisa diaria de síntomas para 

comprobar síntomas compatibles coa COVID-19 (anexo I), que debe 

realizarse antes da chegada ao centro. A enquisa non ten que comunicarse 

ao centro educativo, senón que se deberán adoptar polo persoal dos centros 

educativos as medidas oportunas en función do resultado da auto avaliación 

e comunicar ao centro a ausencia. 

 No caso de alumnado menor de idade, cada día, antes de acudir ao centro, 

os pais,/nais/titores legais realizarán unha valoración dos síntomas recollidos 

no Anexo I ao alumnado a fin de comprobar se estes son compatibles cunha 

infección por SARS-CoV.2. Ante a aparición de, polo menos, un dos síntomas 

que describe a enquisa de autoavaliación, os titores non enviarán ao alumno/a 

a clase e solicitarán consulta co seu médico ou pediatra. 

 No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado 

non acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde 

de referencia do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con algunha das 

persoas membros do equipo Covid á maior brevidade posible. 

 No suposto de alumnado que poida ter a condición de vulnerable, como 

consecuencia de patoloxías (agudas ou crónicas) que provoquen 
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dependencia, os criterios sanitarios -que rexerán asistencia a clase ou, de ser 

o caso, a escolarización domiciliaria- serán os que recomenden médico ou 

pediatra de acordo co establecido na resolución que se dite instrucións para 

a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes 

vulnerables durante o curso 2021/22 como consecuencia da pandemia da 

Covid-19. 

 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 diagnosticada de 

COVID-19. Tampouco acudirán aos centros as persoas en espera de 

resultado de PCR por sospeita clínica. 

 Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico 

positivo da COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa 

persoa positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados 

contactos estreitos. 

 Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID 

(alumno/a ou profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as 

interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, 

pero non será necesario que garden corentena no domicilio, podendo acudir 

tanto á escola como ao seu posto de traballo. 

 Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno/a da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro 
educativo seguirase un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PREVISTO con 

antelación: 

 
Alumnado menor de idade  

o O/A alumno/a abandonará a aula con máscara en compañía do/a 

profesor/a que nese momento estea e impartir docencia no grupo. 

o O/A profesor/a avisará ao profesor de garda e deixará ao/á alumno/a 

baixo a súa custodia. 
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o Este/a profesor/a do/a alumno/a implicado comunicará o feito a un/ha 

membro do equipo COVID ou, no seu defecto, a un/ha membro do 

equipo directivo. 

o O/A profesor/a de garda pedirá en conserxería a chave do espazo 

separado de uso individual COVID e acompañará ata alí ao alumno/a, 

permanecendo alí ata que o/a alumno/a sexa recollido pola persoa que 

teña a súa custodia legal. 

o Levarán máscara cirúrxica tanto a que iniciou síntomas como a persoa 

que quede ao seu coidado. 

o Un membro de equipo COVID (ou no seu defecto un membro do equipo 

directivo) contactará coa familia ou persoa de referencia que deberá 

presentarse no centro á maior brevidade. 

o Unha persoa da familia solicitará consulta telefónica co seu pediatra ou 

o seu facultativo que valorará a solicitude dun test diagnóstico. 

o En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria 

chamarase ao 061. 

o A dirección procederá a comunicación da incidencia mediante a canle 

informática EduCovid, aberta ao respecto. Incluirá na aplicación 

informática a información prevista do eventual afectado/a; os que teñan 

a consideración de contactos estreitos, os dos compañeiros/as 

afectados/as. Esta información facilitarase sempre por petición de 

sanidade a través de EduCovid. 

o Tras a aparición dun caso diagnóstico Covid 19 seguiranse as 

recomendacións da Xefatura Territorial de Sanidade 

 

Traballadores do centro e alumnado maior de idade 
o O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de 

traballo protexido por máscara. Se é un/ha alumno/a abandonará a 

aula protexido por máscara. 

o Poñerá a súa situación en coñecemento do equipo directivo do centro 

de forma inmediata. 
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o Dirixirase do centro directamente ao seu domicilio procurando evitar, 

na medida do posible, o uso de transporte público. 

o A dirección procederá a comunicación da incidencia mediante a canle 

informática EduCovid, aberta ao respecto. 

o Tras a aparición dun caso diagnóstico COVID- 19 seguíranse as 

recomendacións da autoridade sanitaria. 

 As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento 

durante 10 días. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos 

da persoa cun diagnóstico confirmado deberán permanecer en corentena ata 

que obteñan o resultado negativo da PCR que se solicitará transcorridos 10 

días do último contacto co caso confirmado. Se, polo motivo que fose, pasan 

14 días do último contacto co caso confirmado e non se realiza a PCR, a 

corentena finalizará igualmente. O restante alumnado da aula que non teña a 

consideración de contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial 

á aula.  

 As ausencias do alumnado derivadas da aplicación das anteriores medidas 

consideraranse sempre xustificadas e abondará co comprobante dos/as 

pais/nais ou titores/as legais. 

 O centro educativo informará, explicitamente e con confirmación de recepción 

da información, aos pais, nais e outras figuras parentais, ou ao alumnado 

maior de idade, de que o alumnado con calquera sintomatoloxía aguda non 

pode acceder ao centro educativo. 

 A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación do Plan de 

Continxencia ante peches aprobado pola resolución que dite para a regulación 

do 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 2021-

2022, que desenvolverá as medidas previstas relativas ao ensino a distancia. 

3. Actividades lectivas non presenciais 
 O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do 

alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O 
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profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os 

coñecementos da materia de xeito virtual a través das ferramentas de 

teledocencia 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. 

 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.  

 O desenvolvemento das actividades de docencia telemáticas 

desenvolveranse segundo as estratexias e ferramentas establecidas nas 

programacións correspondentes. 

 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.  

 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.  

 As probas de avaliación poderán facerse tamén de xeito telemático se a 

situación sanitaria así o require.  

 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 
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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: 

o Uso da páxina web do centro www.cifpcarballeira.es como canle 

preferente de comunicación coa comunidade educativa.  

o Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto 

para coñecer evolución do estado de saúde como para continuar co 

ensino a distancia. Velar polo alumnado con poucos recursos, zonas 

con mala conexión ou carencia de dispositivos para o seguimento da 

docencia telemática.  

o Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a 

continuidade no proceso de ensino-aprendizaxe.  

o Realizar tarefas de desinfección profundas no centro.  

o Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das 

fases de retorno. 

o Ferramentas de comunicación co alumnado (entre outras):  

 Aula virtual 

 Plataforma Webex, Teams ou similar 

 Correo electrónico 

 Aplicacións de mensaxería instantánea como Telegram  

 

 Durante o peche ou confinamento o profesorado continuará co seu labor 

docente de acordo co previsto no Protocolo de Adaptación ao Contexto da 

Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 

2021-2022. 

 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 
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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 Educación na Comunidade 

Autónoma de Galicia, e a súa normativa de desenvolvemento, especialmente 

no relativo ao previsto nas aliñas a), b) c) e d) do Artigo 6, podendo requirir 

acceso aos servizos de auditoría e rexistro das citadas ferramentas de acordo 

co previsto nesta normativa.  

 A administración educativa garantirá o dereito á educación e a súa equidade. 

A tal fin disporá os medios informáticos necesarios para o seguimento do 

ensino virtual por parte do alumnado que o precise de acordo co seguinte 

protocolo:  

o 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.  

o 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.  

o 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.  

o d. Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar 

un compromiso de cesión responsabilizándose do dito material 
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segundo o modelo que se atopa dispoñible como Anexo II e que se 

atopa dispoñible no  

o 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.  

o e. O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima 

celeridade por AMTEGA.  

o 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.  

o 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  

4. 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.  

O centro ten previsto as seguintes fases de reincorporación:  
 
Fase 1  
 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:  

o Análise da situación dos espazos e as súas necesidades.  
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o Desinfección de todos os espazos.  

o Revisión do plan de adaptación buscando posibles erros na redacción ou 

na execución.  
Fase 2  
 A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 33 % en 

grupos de máis de 20 alumnos e do 50% en grupos de menos de 20 alumnos.  

 Obxectivos: 

o Revisar co alumnado as medidas de distanciamento físico, utilización 

de máscara e de hixiene de mans. 

o Combinar o ensino presencial e a distancia. 

o Revisión das actividades realizadas no período de ensino telemático. 

o Avaliación desta etapa.  
Fase 3  

 A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50 % en 

grupos de máis de 20 alumnos e do 100% en grupos de menos de 20 alumnos. 

 Obxectivos: 

o Comprobar a adquisición das medidas preventivas adquiridas. 

o Empregar o ensino presencial para resolver dúbidas e poñer en 

práctica os contidos expostos na aula virtual.  
Fase 4  

 Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado  

 Obxectivos: 

o Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases  

o Comprobar o grao de adquisición do traballado.  

o Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período. 

o Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o 

emprego da aula virtual para as tarefas. 
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5. Anexos 
ANEXO I 

ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN CLÍNICA DA COVID-19 

Esta enquisa pretende ser útil para que a comunidade educativa poida identificar 
síntomas clínicos de sospeita de ter infección por coronavirus. De presentar calquera 
destes síntomas solicite consulta no seu centro de saúde. 

 
Presentou nos últimos días? SI NON 

 
 
Síntomas respiratorios 

Febre maior de 37,5ºC   

 

Tose seca   
  

 

Dificultade respiratoria   

 
 
 
 
Outros síntomas 

Fatiga severa (cansazo)   

 

Dor muscular   

 

Falta de olfacto   

 

Falta de gusto   

 

Diarrea   

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron. 
 

 SI NON 
    

 
 
CONVIVIU nos últimos 
10 días 

cunha persoa COVID-19 + 
confirmado? 

  

    

 

 

 

 


