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O Plan de Continxencia do Colexio Plurilingüe NS Esperanza 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 abrocho que supoña o cese da actividade presencial nun aula, nunha 

etapa educativa ou en todo o centro. 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO 

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 deCOVID-19. 

2- Diante dun suposto no que unha persoa ou alumno da que se sospeita que 

comeza a desenvolver síntomas compatibles con COVID-19 no centro educativo 

seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado: 

 

o presente plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso individual, 

colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa que 

quede ao seu coidado), e contactarase coa familia, no caso de afectar a alumnado. 

 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. 

3- Chamarase 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. 

4- No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus 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. Estas terán a consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e 

deberán estar en corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura 

de sanidade. 

5-  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.  

6-  Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid 19 seguiranse as recomendacións 

da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que no centro teña que estar illada 

unha parte do centro (aula ou grupo de aulas) mantendo o funcionamento o resto da 

forma habitual en función do número de contactos identificados en 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 

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 próximo. 

10-  A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas 

previstas no protocolo, na Resolución conxunta, do 2 de novembro de 2020, da 

Secretaría Xeral Técnica e da Secretaría 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 e na Resolución 

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, 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 PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

11- O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado 

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. 

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-  Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo 

ten previstas as seguintes medidas: 

 

 En caso de confinamento, o mesmo día do peche a dirección do centro enviará 

unha comunicación a través da aplicación Tokapp e publicará unha nova na web do 

centro informando as familias do protocolo de funcionamento para o traballo na casa 

que se detalla  a continuación segundo o curso ou etapa educativa: 

 

a) EDUCACIÓN INFANTIL 1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 

A educación non presencial será pautada e dirixida xa que nestes cursos a súa  

autonomía e as súas competencias dixitais non están suficientemente desenvolvidas. 

A titora enviará cunha periodicidade de dúas veces á semana a información sobre o  

desempeño das tarefas a través de CLASSROOM, solución integrada na plataforma      

G Suite For Education que Google ofrece aos centros educativos. 

Traballarán a través do libro dixital utilizando os recursos dispoñibles nel. Enviaranse  

enlaces a páxinas con actividades máis lúdicas que reforcen o aprendizaxe. Reforzarase  

o  vocabulario de Inglés mediante audición de cancións. Establecerase  unha sesión 

semanal de titoría telemática a través da ferramenta Google Meet, programada con 

antelación sufiente. 

 



 
 

 

 

 

 

Mediante a aplicación Tokapp e a páxina web, informarase ás familias do protocolo de 

funcionamento para o traballo na casa: horarios, programas a utilizar, comunicacións 

etc. Manterase unha comunicación periódica individual cos pais, nais  na que se 

valorará o traballo e as incidencias, farase a través da chamada telefónica, 

videochamada ou o correo electrónico. 

 

b) 3º, 4º, 5º y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA E EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

A partir do 3º curso de primaria enviarase un “horario espello” para a docencia 

a distancia, de obrigado cumprimento  e referencia para as familias, que establecerá 

un proceso formativo similar ao do ensino presencial, avanzando nas programacións 

das áreas, ámbitos, materias ou módulos a través da solución integrada de 

comunicación e colaboración G Suite For Education que Google ofrece aos centros 

educativos e especificamente empregando a aplicación Classroom. 

Este horario terá como obxectivo continuar, no caso de peche da aula por 

decisión das autoridades sanitarias, co desenvolvemento dun ensino a distancia coa 

debida interacción entre os alumnos do grupo e o profesorado. Respectarase a carga 

lectiva de cada área. Esta repartirase de xeito que o 60% do tempo se destinará á 

docencia virtual a través da ferramenta Google Meet e o outro 40% a tarefas a realizar 

por parte do alumnado.  

O profesorado de cada área ou  materia realizará o seguimento do alumnado 

impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos 

dispoñibles, xa sexa o libro de texto ou os achegados polo profesorado como fichas 

específicas ou actividades en liña,  así mesmo poderá poñer tarefas que reforcen o 

contido da materia ou a avaliación continua da mesma.  Utilizaranse  contornas virtuais 

de aprendizaxe, tales como Classroom, Google Forms, Quizz, Edubook, Edpuzzle e 

Kahoot. Enviaranse vídeos titoriais para repasar contidos ou incorporar novas 

aprendizaxes. Terán correo electrónico corporativo para a comunicación profesor-

alumno. 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.  

O profesorado e o alumnado do grupo deberán conectarse á hora que se establece no 

cadro horario. O momento da conexión debe establecerse coa antelación suficiente 



 
 

 

 

para o aproveitamento do período lectivo. As tarefas para o alumnado asemellaranse 

o máis posible ao sistema presencial respectando seu dereito ao lecer e ao descanso. A 

dirección do centro, a través da xefatura de estudos, requerirá ao final de cada 

semana, unha relación daquelas actividades que realizou o profesorado co alumnado 

no horario establecido 

O profesorado informará 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. Estas faltas de 

asistencia    serán remitidas ao titor ou titora que  as comunicará  ás familias. 

O titor ou titora manterá unha comunicación periódica cós pais ou nais do alumnado 

na que se valorará o traballo e as incidencias que xurdan, farase a través da chamada 

telefónica,  videochamada ou o correo electrónico.  

 

O orientador 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,  

empregando as distintas ferramentas dixitais. 

  



 
 

 

 

 

 

MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

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

realizarase un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. 

 

O Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia da Xunta de Galicia determinará 

o  momento a partir do cal comezará o retorno e as medidas concretas que deberán 

tomarse e lo comunicará ao centro, quén a súa vez o comunicará á comunidade 

educativa. 

Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas 

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

reincorporación: 

 PREPARACIÓN PARA O REINICIO. 

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. 

- Adecuaranse  os espazos para a incorporación dos nenos. 

- Comprobaranse as medidas de protección individual e limpeza así como a de 

protección colectiva no centro. 

- Comprobarase os subministro dos materiais do punto anterior, para a 

incorporación dos nenos. 

 

 INCORPORACIÓN GRADUAL DO ALUMNADO  

Formación de pequenos grupos 

- Incorporación de forma semipresencial en días alternos.  

- Formar ao alumnado na importancia das medidas de distanciamento físico, 

utilización de máscara e de hixiene de mans. 

-  Información das novas normas do centro, se as houbera. 

 

 REACTIVACIÓN, VOLTA A NORMALIDADE.  

Retorno a actividade presencial da totalidade do alumnado 

- Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos. 

- Impartición normal de clases. 



 
 

 

 

 

 

HORARIOS ESPELLO NO CASO DE ENSINANZA NON PRESENCIAL 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 3º, 4º, 5º, 6º 

 

 

 

 

 

3º PRIMARIA LUNES MARTES MIERCO JUEVES VIERNES 

9:00 Matemáticas Matemáticas Inglés  Lengua Sociais 

9.45 Lengua Lengua Lingua Inglés Matemáticas 

10.30 LECER 

11.00 Lingua Lingua Lengua E.F. Artística 

11.45 Naturais Sociais Valores Titoría Inglés 

4º PRIMARIA LUNES MARTES MIERCO JUEVES VIERNES 

9:00 Matemáticas Matemáticas Lengua Inglés Inglés 

9.45 Lengua Lengua Lingua Matemáticas Matemáticas 

10.30 LECER 

11.00 Sociais Lingua Naturais Lengua E.F. 

11.45 Inglés Atística Valores Lingua Titoría 

5º PRIMARIA LUNES  MARTES MIERCO JUEVES VIERNES 

9:00 Lengua Inglés Naturais Sociais E.F. 

9.45 Inglés Lengua Lingua Lengua Lengua 

10.30 LECER 

11.00 Lingua Lingua Matemáticas Valores Matemáticas 

11.45 Matemáticas Matemáticas Artística Inglés Titoría 

6º PRIMARIA LUNES  MARTES MIERCO JUEVES VIERNES 

9:00 Inglés Matemáticas Matemáticas Lengua Lengua 

9.45 Lengua Lengua Naturis Matemáticas Sociais 

10.30 LECER 

11.00 Matemáticas Lingua Artística Inglés Valores 

11.45 E.F Inglés Lingua Sociais Titoría 



 
 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CASO DE PECHE DUNHA AULA. 

 

 

 

1º ESO     

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:15 - 9:05 8:30 – 9:25 8:15 - 9:05 8:30 – 9:25 8:30 – 9:25 

 
 LENGUA  LENGUA 

9:05 - 9:55 9:25 – 10:20 9:05 - 9:55 9:25 – 10:20 9:25 – 10:20 

 E.F. FRANCÉS  MATEMÁTICAS 

9:55 - 10:45 10:20 – 11:15 9:55 - 10:45 10:20 – 11:15 10:20 – 11:15 

MATEMÁTICAS PLÁSTICA MATEMÁTICAS BIOLOXÍA SOCIAIS 

11:10 - 12:00 11:45 – 12:40 11:10 - 12:00 11:45 – 12:40 11:45 – 12:40 

GALEGO LENGUA SOCIAIS VALORES GALEGO 

12:00 - 12:50 12:40 – 13:35 12:00 - 12:50 12:40 – 13:35 12:40 – 13:35 

TITORÍA GALEGO BIOLOXÍA INGLÉS  

13:05 - 13:55 13:35 – 14:30 13:05 - 13:55 13:35 – 14:30 13:35 – 14:30 

BIOLOXÍA MATEMÁTICAS INGLÉS/ORAL  HÁBITOS 

2ºESO     

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:15 - 9:05 8:30 – 9:25 8:15 - 9:05 8:30 – 9:25 8:30 – 9:25 

 OBRADOIRO INGLÉS FRANCÉS SOCIAIS  

9:05 - 9:55 9:25 – 10:20 9:05 - 9:55 9:25 – 10:20 9:25 – 10:20 

MATEMÁTICAS INGLÉS/ ORAL 
 

 
MATEMÁTICAS GALEGO 

9:55 - 10:45 10:20 – 11:15 9:55 - 10:45 10:20 – 11:15 10:20 – 11:15 

INGLÉS  MATEMÁTICAS GALEGO LENGUA 

11:10 - 12:00 11:45 – 12:40 11:10 - 12:00 11:45 – 12:40 11:45 – 12:40 

FÍSICA-QUÍMICA MÚSICA FÍSICA-QUÍMICA  E.F. 

12:00 - 12:50 12:40 – 13:35 12:00 - 12:50 12:40 – 13:35 12:40 – 13:35 

SOCIAIS  LENGUA   

13:05 - 13:55 13:35 – 14:30 13:05 - 13:55 13:35 – 14:30 13:35 – 14:30 

TECNOLOXÍA VALORES  TECNOLOXÍA TITORÍA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4º ESO     

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:15 - 9:05 8:30 – 9:25 8:15 - 9:05 8:30 – 9:25 8:30 – 9:25 

        MATEMÁTICAS   MATEMÁTICAS         MATEMÁTICAS 

9:05 - 9:55 9:25 – 10:20 9:05 - 9:55 9:25 – 10:20 9:25 – 10:20 

PLÁSTICA           SOCIAIS   LENGUA 

9:55 - 10:45 10:20 – 11:15 9:55 - 10:45 10:20 – 11:15 10:20 – 11:15 

 GALEGO SOCIAIS  TITORÍA 

11:10 - 12:00 11:45 – 12:40 11:10 - 12:00 11:45 – 12:40 11:45 – 12:40 

VALORES E.F. INGLÉS GALEGO INGLÉS /ORAL 

12:00 - 12:50 12:40 – 13:35 12:00 - 12:50 12:40 – 13:35 12:40 – 13:35 

FQ / LATÍN  FQ / LATÍN BIOLOXÍA T.I.C. 

13:05 - 13:55 13:35 – 14:30 13:05 - 13:55 13:35 – 14:30 13:35 – 14:30 

LENGUA BIOLOXÍA T.I.C.   

3ºESO     

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:15 - 9:05 8:30 – 9:25 8:15 - 9:05 8:30 – 9:25 8:30 – 9:25 

BIOLOXÍA   BIOLOXÍA LENGUA 

9:05 - 9:55 9:25 – 10:20 9:05 - 9:55 9:25 – 10:20 9:25 – 10:20 

SOCIAIS PLÁSTICA MATEMÁTICAS  SOCIAIS 

9:55 - 10:45 10:20 – 11:15 9:55 - 10:45 10:20 – 11:15 10:20 – 11:15 

CULTURA TITORIA LENGUA   

11:10 - 12:00 11:45 – 12:40 11:10 - 12:00 11:45 – 12:40 11:45 – 12:40 

  E.F. MATEMÁTICAS TECNOLOXÍA 

12:00 - 12:50 12:40 – 13:35 12:00 - 12:50 12:40 – 13:35 12:40 – 13:35 

MATEMÁTICAS INGLÉS  FÍSICA-QUÍMICA INGLÉS / ORAL 

13:05 - 13:55 13:35 – 14:30 13:05 - 13:55 13:35 – 14:30 13:35 – 14:30 

GALEGO MÚSICA VALORES  GALEGO 



 
 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN CASO DE PECHE TOTAL DO CENTRO. 

1º ESO LUNES MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30  MATEMÁTICAS E.F. LENGUA MATEMÁTICAS LENGUA 

9:30  LENGUA BIOLOXÍA FRANCÉS BIOLOXÍA INGLÉS 

10:20    LECER   

11:00 SOCIAIS GALEGO MATEMÁTICAS SOCIAIS BIOLOXÍA 

12:00 PLÁSTICA INGLES ORAL VALORES GALEGO GALEGO 

13:00 TITORÍA     
HORARIO TITORÍA FAMILIAS 1º ESO: LUNES DE 11:00 A 11:50  

 

HORARIO TITORÍA FAMILIAS 2º ESO: MARTES DE 11 A 11:50  

 

3º  ESO LUNES MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30  BIOLOXÍA FISICA-QUÍMICA MATEMÁTICAS LENGUA LENGUA 

9:30  GALEGO SOCIAIS GALEGO SOCIAIS BIOLOXÍA 

10:20    LECER   

11:00 PLÁSTICA MÚSICA INGLÉS TECNOLOXÍA CULTURA 

12:00 MATEMÁTICAS VALORES E.F. MATEMÁTICAS INGLÉS ORAL 

13:00 TITORÍA     

HORARIO TITORÍA FAMILIAS 3º ESO: MARTES DE 11 A 11:50  

 

4º  ESO LUNES MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30  PLÁSTICA LENGUA MATEMÁTICAS SOCIAIS MATEMÁTICAS 

9:30  MATEMÁTICAS FQ/LATÍN BIOLOXÍA GALEGO FQ/LATÍN 

10:20    LECER   

11:00 GALEGO INGLÉS ORAL SOCIAIS LENGUA TIC 

12:00 VALORES TIC INGLÉS E.F. BIOLOXÍA 

13:00 TITORÍA     
HORARIO TITORÍA FAMILIAS 4º ESO: LUNES DE 11 A 11:50  

 

2º  ESO LUNES MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30  SOCIAIS LENGUA FRANCÉS MATEMÁTICAS SOCIAIS 

9:30  MATEMÁTICAS INGLÉS ORAL INGLÉS TECNOLOXÍA OBRADOIRO 

10:20    LECER   

11:00 TECNOLOXÍA FISICA-QUÍMICA MATEMÁTICAS FÍSICA-QUÍMICA LENGUA 

12:00 GALEGO MÚSICA GALEGO VALORES E.F. 

13:00 TITORÍA     


