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O Plan de Continxencia do CPR Plurilingüe Losada ten por finalidade establecer
os procesos para o seguimento da actividade académica no caso de suspensión
da actividade lectiva nunhas das clases, dos cursos, das etapas ou do centro.
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1. INSTRUCIÓNS A SEGUIR EN CASO DE PECHE OU CONFINAMENTO
O mesmo día do peche a dirección do centro enviará unha comunicación a través da Plataforma
do centro ás familias, ademais da publicación da nova na web 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.
A dirección do centro educativo, en coordinación co equipo docente do grupo de alumnos,
establece un horario semellante ao que se está desenvolvendo na actualidade en réxime de
presencialidade ou semipresencialidade, 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 e materia 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.
O profesorado e o alumnado do grupo deberán conectarse á hora que se establece no cadro
horario. O momento da conexión establecerase coa antelación suficiente para o aproveitamento
do período lectivo.
As tarefas para o alumado asemellaranse o máximo posible ao sistema presencial, respectando o
seu dereito ao lecer e ao descanso.
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, de acordo
co modelo que se achega.
A plataforma do Centro servirá de canle de comunicación para notificacións de tipo administrativo
xeral, para notificacións e mensaxería a nivel de aula/ grupo ou individual dependendo do caso.
Como soporte dixital para a impartición das clases a distancia utilizarase a plataforma Google
Classroom; cada curso e materia terá o seu espazo “classroom”.

2. PLANIFICACIÓN HORARIA
O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado. O profesorado
realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a
través dos contidos dispoñibles e os achegados polo profesorado. Igualmente o/a profesor/a
poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua
da mesma.
Impartiranse as clases a distancia a través da plataforma Google classroom; cada curso e materia
ten o seu espazo “classroom” e o alumnado ten acceso ao mesmo cunha conta de correo
corporativa “colexio losada”. Cada profesor/a ten a responsabilidade de ter activos os contidos,
tarefas e comunicacións para garantir a continuidade no proceso de ensino-aprendizaxe. Este
entorno dixital empregarase para realizar videoconferencias entre os docentes e o alumnado no
proceso de ensino e tamén para as sesións de titorías.
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.
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.
O equipo directivo e o profesorado manterá contacto de forma permanente coas familias e o
alumnado, para coñecer a evolución do estado de saúde e garantir o ensino a distancia.
Adxúntase anexo con distribución horaria das clases telemáticas.

3. MECANISMOS DE AVALIACIÓN E ASISTENCIA
O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de
xeito virtual a través dos contidos dispoñibles, xa sexa o libro de texto, os achegados polo
profesorado ou ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o profesorado poderá
poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma.
Todo esto será avaliado polo profesorado tanto nas tareas presentadas, como nas probas feitas a
través da plataforma dixital “Google classroom”.
Asistencia: o alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non presencial, e, polo
tanto, está obrigado a participar nas clases non presenciais con aproveitamento e sometido ás
mesmas normas de convivencia independentemente da situación de peche ou confinamento. O
profesorado asimesmo continuará controlando e informando mediante as canles apropiadas a
inasistencia ás clases virtuais ou sobre a desconexión do alumnado.

4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN
O Centro a través dos titores informará aos pais nais ou titores legais do alumnado das normas
establecidas polo centro para o ensino-aprendizaxe non presencial. Tamén informarán de como se
fará o control de asistencia e participación a través dos medios telemáticos. Este control farao
diariamente o profesorado coa comprobación de cada un dos alumnos nas horas de clases virtuais.
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 e realizará as súas
funcións, establecidas no artigo 6 do Decreto 120/1998, do 29 de abril, empregando as distintas
ferramentas dixitais, vía telefónica ou ben vía telemática de contacto cos titores/as ou dos pais/nais
ou titores legais do alumnado.
O profesorado de cada área traballa no centro cos alumnos o uso dos medios de comunicación
telemática, así como o uso da aula virtual a empregar no caso de ter que desenvolver un proceso
de ensino-aprendizaxe a distancia.
O titor de cada grupo de alumnado proporcionaralle información aos pais/nais ou representantes
legais sobre o uso dos medios de comunicación telemática, así como da aula virtual, para poder
axudar ao alumnado no caso de ter que desenvolverse un proceso de ensino-aprendizaxe a
distancia.
Cando foran repartidos todos os equipamentos necesarios e dispoñibles ás familias, organizaranse
reunións virtuais con aquelas familias que o necesiten. Faranse nun horario que facilite a asistencia
das familias e resolveránse as dúbidas.
En canto o alumnado de 2º EP e cursos inferiores, a atención non se basa na aula virtual senón no
traballo a través da plataforma propia do centro. Esta plataforma xa foi utilizada durante o
confinamento de marzo, polo que as reunións virtuais serán específicas con aquelas familias novas
no centro que non coñezan o funcionamento.

5. DISTRIBUCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS

O equipo COVID do centro ten identificado ao alumnado que ten ou poder ter dificultades de
conexión e falla de equipamento. Esta información poñerase en coñecemento da Consellería para
que adopte as medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación realizada
por medios telemáticos.
O mesmo día da corentena ou do peche, o equipo directivo afrontará cos seus propios recursos
tecnolóxicos as necesidades TIC máis perentorias do centro.
Unha vez atendidas as necesidades iniciais a dirección do Centro trasladará 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.
Os equipamentos entregaranse no centro educativo que será o responsable da organización da
entrega ás familias e posterior recollida.
Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar un compromiso de cesión
responsabilizándose do dito material segundo o modelo que se atopa dispoñible como Anexo II e
que se atopa dispoñible no 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 material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima celeridade por AMTEGA.
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.

ANEXO I: CADRO DE DISTRIBUCIÓN HORARIA

ANEXO II: CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

Eu, D./Dna.__________________________________________ con DNI _______________ pai/nai/titor/a legal do/a
alumno/a
_______________________________________________
do
centro
educativo
______________________________________________________ recibín en réxime de préstamo o equipamento
identificado máis abaixo para continuar o proceso formativo durante a vixencia das circunstancias excepcionais
derivadas da pandemia por Covid-19.
Comprométome a usalo de forma responsable, a mantelo baixo a miña responsabilidade e coidado, a cumprir coas
medidas de seguridade apropiadas e a devolvelo nas mesmas condicións en que me foi entregado.

EQUIPO MODELO N.o DE SERIE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Centro educativo ao que se refire este documento

Finalidade do tratamento Rexistro e acta de entrega de equipamento

Lexitimación do tratamento O cumprimento dunha misión de interese público, o exercicio de poderes públicos, o
cumprimento dunha obriga legal, segundo a normativa xeral e
sectorial referida en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion- datos e demais regulación concordante

Destinatarios do datos Non se prevén comunicacións a terceiras persoas

Exercicio dos dereitos As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos, a través da sede electrónica da
Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común
segundo se recolle enhttps://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contactodelegado/adeprotecciónde https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos datos e información
adicional

E para que así conste, asino este documento
En
____________________________,
a
_____
de
__________de
.........................................................................................................................................................
Entregado ao centro educativo con data ___/_____/_____

_____

