
PLAN DE CONTINXENCIA.

O Plan  de  Continxencia  do  IES  Concepción  Arenal  ten  por  finalidade  establecer  os  procesos  para  o  reinicio  da

actividade  académica  presencial  no  caso  de  que  se  teña  interrompido  a  actividade  lectiva  como consecuencia  da

aparición dun gromo que supoña o cese da actividade presencial nunha  aula/etapa educativa/centro. 

Este  Plan  foi obxecto  de  revisión  coa  actualización  da  normativa  do  2  de  novembro  de  2020,  establecéndose as

seguintes actuacións no caso de peche da actividade presencial.

ACTUACIÓNS PARA O PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

1. 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.

2. Para garantir a continuidade, o Centro realiza 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.

3. O  Centro realizará periodicamente simulacións que permitan ter establecidos os protocolos de actuación no

caso de peche. 

4. O Centro comunicará as familias a concreción do protocolo en caso de peche para que sexa coñecido e podan

contribuír ao proceso educativo.

5. Para garantir o proceso, o profesorado  recibiu formación facilitada polo propio  Centro educativo ou polos

servizos da Rede de Formación Permanente do Profesorado.

6. As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema presencial respectando seu dereito ao

lecer e ao descanso.

7. 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. 

8. 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.

9. A actividade  lectiva  non presencial  será  impartida  polo  profesorado  ordinario  do  alumnado  a  través  das

ferramentas institucionais tales como as aulas virtuais, Webex, etc.. O profesorado realizará o seguimento do

alumnado, impartirá os contidos da materia de xeito virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o

contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 



10. 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. Poderá contarse, para este labor, co apoio das asesorías do Centros de Formación e Recursos

(CFR) correspondente.

11. O mesmo día do peche:

a. A dirección do Centro enviará unha comunicación a través de abalarMóbil e publicará unha nova na web do

centro. 

b.  O profesorado  habilitará  na  aula  virtual  do  Centro  os  recursos  e  as  actividades  iniciais  e  trasladará

orientación ás familias, especialmente para o alumando menor idade, a través da aplicación abalarMóbil, a

través da aula virtual e/ou do correo electrónico do Centro (@iesconcepcionarenal.es). 

Para calquera dúbida ou consulta sobre a comunicación coas familias a través de abalarMóbil ou da aula virtual

pode contactar coa asesoría Abalar de zona. Estes recursos poderán remitirse aos libros de texto, a fichas

específicas e a actividades en liña, entre outros. 

12. Durante o peche ou confinamento o profesorado continuará co seu labor docente de acordo co previsto no

apartado 30 do Protocolo de Adaptacion ao Contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de

Galicia para o curso 2020-2021. (Normas específicas relativas a metodoloxías na aula e programacións) e no

apartado 3 das Instrucions do 30 de xullo 2020, da Direccion Xeral de Educacion, Formacion Profesional e

Innovacion Educativa, en relacion as medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2020/2021,

nos centros docentes da Comunidade Autonoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educacion

infantil,  da  educacion  primaria,  da  educacion  secundaria  obrigatoria  e  do  bacharelato  (Programacións

didácticas).

13. 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 educación así como no apartado 3 do Protocolo de atención educativa domiciliaria.

14. 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 Educacion na Comunidade Autonoma de

Galicia, e a súa normativa de desenvolvemento, especialmente no relativo ao previsto nas liñas 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.

15. Garantirase  en  todo  momento  a  atención  a  diversidade  do  alumnado  para  o  cal  se  disporán  os  recursos

organizativos e didácticos necesarios que, con carácter individualizado, respondan ás súas necesidades, con

especial atención ás adaptacións curriculares e aos protocolos de atención á diversidade, de ser o caso

16. 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.



17. O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a

través  dos  contidos  dispoñibles  ben  achegados  polo  profesorado  ou 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.

18. 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.

19. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as seguintes medidas

específicas.

a. Establecerase como canle de comunicación para a achega de información de información de tipo xeneral ao

alumnado e as súas familias a páxina web do Centro http://www.iesconcepcionarenal.es/ e a aplicación

Abalar móbil.

b. Como canle de comunicación co alumnado para achegas específicas relativas á materia impartida utilizarase

preferentemente a aula virtual.

Para  comunicacións  relacionados  con  titorías  ou outros  avisos  usarase  a  aplicación  Abalar  móbil  e/ou  os

seguintes correos electrónicos: @edu.xunta.gal, @iesconcepcionarenal.es 

c.  Os contidos de cada materia serán impartidos por cada profesor/a do xeito indicado nas programacións

didácticas de cada Departamento. 

Utilizarase a aula virtual do Centro para achegar estes contidos ao alumnado, no caso de material que exceda a

capacidade da aula virtual usarase o correo electrónico do Centro (@iesconcepcionarenal.es).

d. O profesorado realizará conexións semanais co alumnado que se atope en situación de confinamento a través

da plataforma Webex e/ou Falemos Edu. Estas conexións terán como fin a explicación de contidos, resolución

de dúbidas así como titorización das alumnas e alumnos.

Seguirase para as conferencias as horas establecidas nos horarios espello anexos a este Plan.

e. Identificase a aquel alumnado en situación de vulnerabilidade ou con problemas de conexión. Realizarase un

plan específico para facer chegar a información e contidos didácticos a este alumnado, en función das súas

necesidades.

Anexos.

−Anexo I.  Horarios espellos.

http://www.iesconcepcionarenal.es/

