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PLAN DE ENSINO VIRTUAL 

CEIP ANTÍA CAL VÁZQUEZ 

CURSO 2020-2021 

DIRIXIDO Á ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CURSOS: 3º e 6º 

 

 

 

NORMATIVA: 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 



 

 Estratexia de traballo:  

 

O equipo docente realizará o seguimento do alumando impartindo os coñecementos de cada materia de xeito virtual, a través dos contidos 

dispoñibles achegados polo profesorado. Igualmente cada docente poderá poñer aos alumnos todas aquelas tarefas que reforcen os contidos das 

materias, así como a avaliación continua das mesmas. Xunto a isto, cada profesor entregará á dirección do centro unha relación das actividades 

propostas e realizadas ao longo da semana, coa finalidade de deixar constancia do traballo desenvolto.  

 

 Horario de traballo semanal: 

 

O horario será semellante ao que se está desenvolvendo na actualidade, coa carga horaria que se estime pertinente para cada área. Con todo, 

respectarase un mínimo do 60% da carga lectiva de cada materia, tal e como establece a normativa vixente.  

 

 Alumnado:  

 

Os alumnos e alumnas deberán conectarse ás horas establecidas no horario do grupo, empregando para elo os servicios dixitais educativos 

corporativos, que serán a Aula Virtual do centro e a plataforma de videoconferencia WEBEX e FALAMOS, xa que no caso dos centros públicos 

son os mecanismos que garanten o tratamento seguro dos datos de carácter persoal.  

Neste sentido, é de obrigado cumprimento que o alumando se conecte tanto á aula virtual como ás sesións de videoconferencia no horario 

que se establece neste plan, xa que do contrario implicaría actuar de acordo ao Plan de Absentismo Escolar.  

 



 

 Comunicación ás familias:  

 

Cada docente que imparta unha materia enviará un aviso ás familias mediante ABALAR para que estas queden informadas de cando e como 

se van a desenvolver as videoconferencias nas horas que están destinadas a medios telemáticos, así como das labores que teñan que desempeñar os 

alumnos. Neste sentido, é preciso recordar que tal e como recolle o artigo 7 do Decreto 105/2014 polo que se establece o currículo da Educación 

Primaria para a comunidade autónoma de Galicia, as familias deben implicarse e colaborar activamente no proceso educativo dos seus fillos e 

fillas.  

A maiores, cada mestre ou titor/a informará aos pais, nais ou titores legais do alumnado menor de idade das normas que estableza o centro 

para esta modalidade de ensino-aprendizaxe, así como do control de asistencia e participación a través dos medios telemáticos que se realizarán 

diariamente mediante a Aula Virtual e as plataformas mencionadas; e das consecuencias no proceso de avaliación que o equipo docente ten 

establecido na súa programación didáctica.  

 

 Titorías:  

Levaranse a cabo os martes de 16:15 a 18:15 por medios telefónicos ou polo medio que mellor conveña a ambas partes.  

 

 

              

 

Raquel Blanco López  

En Muras, a 15 de novembro de 2020 



 

HORARIO: 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

10:00/11:00 MATEMÁTICAS 

 

LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 

 

LENGUA 

 

MATEMÁTICAS  

11:00/12:00 LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 

 

LENGUA 

 

INGLÉS SOCIAIS 

RECREO 
12:00/12:30 

     

12:30/13:15 E.F 

12:30/13:00 

SOCIAIS 

12:30/13:00 

LINGUA LINGUA 

12:30/13:00 

NATURAIS 

12:30/13:00  

13:15/14:00 NATURAIS 

13:15/13:45 

LINGUA 

13:15/13:45 

PLÁSTICA 

13:15/13:45 

INGLÉS E.F 

13:15/13:45 

COMEDOR 
14:00/15:00 

     

15:00/16:00 LINGUA 

 

INGLÉS 

 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 

15:00/15:30 

SOCIAIS MÚSICA 

15:00/15:30 

 

As materias que aparecen en amarelo son as sesións por medios telemáticos 



 

HORARIO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

10:00/11:00 MATEMÁTICAS 

 

LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 

 

LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 

11:00/12:00 LENGUA 

 

MATEMÁTICAS 

 

LENGUA 

 

INGLÉS 

 

SOCIAIS 

RECREO 
12:00/12:30 

     

12:30/13:15 E.F 

12:30/13:00 

SOCIAIS 

12:30/13:00 

INGLÉS LINGUA 

12:30/13:00 

NATURAIS  

12:30/13:00 

13:15/14:00 NATURAIS 

13:15/13:45 

LINGUA 

13:15/13:45 

PLÁSTICA 

13:15/13:45 

MATEMÁTICAS E.F 

13:15/13:45 

COMEDOR 
14:00/15:00 

     

15:00/16:00 LINGUA 

 

INGLÉS 

 

RELIXIÓN 

CATÓLICA 

15:00/15:30 

SOCIAIS MÚSICA 

15:00/15:30 

 

As materias que aparecen en amarelo son as sesións por medios telemáticos 


