
 
 

PLAN DE ENSINO VIRTUAL ANTE A COVID-19. CONSIDERACIÓNS 
 

 
1. Concrecións dos horarios 

a. no caso de confinamento total 
Os horarios serán os mesmos en canto a distribución das sesións de docencia e de lecer, só variará 
a duración das mesmas. As sesións serán de 30 min. de conexión virtual e 10 min. de descanso 
entre sesións. O período de lecer(recreo) será igualmente de 30 min. 

A xornada virtual comezará as 9,30h e será así: 
 

1ª sesión 9:30 – 10:00h 

2ª sesión 10:10 – 10:40h 

3ª sesión 10:50 – 11:20h 

Descanso   11:20 – 11:50h 

4ª sesión 11:50 – 12:20h 

5ª sesión 12:30 – 13:00h 

titoría 13:10 – 13:30h 

 
b. no caso de confinamento parcial 

As duración das sesións correspóndense totalmente co horario presencial. As sesións serán de 30 
min. de conexión virtual e 20 min. de traballo individual (T.I.), con 5 min. de descanso entre 
sesións. O período de descanso (recreo) será iguamente de 30 min. 
 

 conexión virtual  T.I. 

1ª sesión 9:40 – 10:10 10:10 - 10:30  

2ª sesión 10:35 – 11:05 11:05 - 11:25 

3ª sesión 11:30 – 12:00 12:00 - 12:20 

recreo 11:25 – 12:55 

4ª sesión 12:55 – 13:25 13:25 - 13:45 

5ª sesión 13:50 – 14:20 14:20 - 14:40 

 
2. horarios sinalados 

Cada mestre/a seguirá o seu horario co grupo de clase correspondente e no caso dos apoios, PT e 
AL farán a súa sesión co alumnado co que traballan, coordinados cos titores/as. 

3. entrega das tarefas 
Para o envío de tarefas feitas, cada mestre proporá ás familias os posibles medios de envío (a 
través da aula virtual, edixgal, correo electrónico, mensaxería, …) e adoitará os máis convintes en 
cada caso. 

4. titorías con pais e alumnado 
A normativa indica que haberá unha sesión semanal de titoría con pais/nais/titores legais e outra 
que será co alumnado. A titoría con pais manterase no horario semanal establecido, martes de 15,30 
a 16,30h. No caso da titoría para o alumnado, establécese ao final de cada xornada, cun tempo para 
posibles consultas, dúbidas, aclaracións,… no caso de confinamento total. E no caso de 
confinamento parcial o titor/a da aula ou curso que estea nesa situación, establecerá esa titoría 
tendo en conta as necesidades do seu alumnado. 



 
5. control do proceso 

Cada mestre/a levará o control diario das actividades levadas a cabo en cada sesión, do envío e 
recepción das tarefas dos alumnos/as, da asistencia do alumnado,... nunha táboa que se facilitará 
ao profesorado. Remitirase cuberta ao final de cada semana á xefatura de estudos. 
 
 

1. NO CASO DE CONFINAMENTO PARCIAL 
As duración das sesións correspóndense totalmente co horario presencial. As sesións serán de 30 
min. de conexión virtual e 20 min. de traballo individual (T.I.), con 5 min. de descanso entre 
sesións. O período de descanso (recreo) será iguamente de 30 min. 
 
 

 conexión virtual  T.I. 

1ª sesión 9:40 – 10:10 10:10 - 10:30  

2ª sesión 10:35 – 11:05 11:05 - 11:25 

3ª sesión 11:30 – 12:00 12:00 - 12:20 

recreo 11:25 – 12:55 

4ª sesión 12:55 – 13:25 13:25 - 13:45 

5ª sesión 13:50 – 14:20 14:20 - 14:40 

 


