HORARIOS EN CASO DE CONFINAMENTO
Estes horarios están recollidos no
Plan de Continxencia do CEIP Canosa-Rus na súa versión do 17 de novembro de 2020.
Cumprindo co establecido na publicación da Resolución conxunta 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 2020.21, e seguindo as
instrucións que se recollen 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 do ensino a
distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da COVID-19, no
CEIP Canosa-Rus comunicamos ás familias os seguintes horarios para cada grupo de alumnos/as do
centro, a fin de continuar o desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe a distancia coa debida
interacción entre os alumnos/as do grupo e o profesorado, tal e como se obriga nas Resolucións nomeadas.
Compre salientar que nas Programacións Didácticas de cada mestre/a tamén está establecido o modo de
intervención no caso de cese do ensino presencial, que será comunicado ás familias no caso de que se
produza un cerre de grupo/aula, confinamento de un pequeno grupo de nenos/as ou de todo o centro.
Especificamos a continuación o horario que se propón para cada grupo e as propostas de actuación para
Educación Infantil, 1º e 2º de EP. Matizar que o horario dos mestres/as especialistas poden sufrir algunha
modificación puntual para axustar a intervención de tódolos nenos/as aos que imparten clase no centro, no
caso de ter que combinar ensino presencial e a distancia.

EDUCACIÓN INFANTIL
Todos os LUNS subiranse as tarefas semanais das titoras e da mestra de apoio de infantil. Contarán cun pack
de material que nos asegura que todo o alumnado ten todo o preciso para facer as tarefas.
Os Luns, Martes, Mércores, Xoves e Venres as mestras de infantil estaremos dispoñibles en horario de mañá
para calquera dúbida que teñan as familias a través da aula virtual e da mensaxería de abalar ou do correo.
A maiores, estableceremos un horario de titorías para os luns de 13.30 a 14:30 h.
Dado que a etapa de Educación Infantil se caracteriza pola importancia das rutinas e asentamento de hábitos,
tamén lles facilitamos un panel de rutinas para a casa. Se lles é posible poderán traballar todos os días
calendario, días da semana, meses do ano, letras, conteo de números...
Empregaremos videoconferencias co programa Webex ou falemos en caso de confinamento longo,
quedando por determinar o día en cada titoría de infantil dependendo da dispoñibilidade das
familias.Faríamos agrupamentos dado que é moi difícil que nos poidan seguir se están todos xuntos.

1º EP
LUNS
09:30

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

10:00- 12:00

Subida de todas tarefas
semanais (actividades,
retos, xogos..), as cales
estarán recollidas en
Horario de
varios PDF das diferentes dispoñibilidade para
materias e concretadas titorías tanto para falar
para cada día da semana.
sobre o estado e
Colgaranse na aula
progreso do alumnado
virtual nas materias
como sobre dúbidas que
correspondentes.
poidan ter os
proxenitores arredor do
10:00 – 11:00
modelo de ensinanza
non presencial. O
Vídeo conferencia con contacto será a través de
todo o grupo aula para
Abalar e se é preciso
realizar actividades
mediante chamada
variadas empregando o
telefónica.
servizo falemos edu.

10:00- 12:00
12:00- 13:00
11:00- 12:00
Dispoñibilidade na aula
virtual para atallar
Vídeo conferencia co
calquera dúbida que
grupo aula para realizar
poidan ter o alumnado
Dispoñibilidade na aula un repaso da semana e
en relación ás tarefas
virtual para solucionar das tarefas realizadas,
semanais. Se é necesario
dúbidas do alumnado.
mostrar algunha
poderíase realizar unha
creación do alumnado,
videoconferencia
realizar algún xogo…
mediante o servizo
falemos edu.

2º EP
LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

09:30
Subida de todas as
tarefas semanais:
actividades de
lectura-escritura, cálculo,
retos, xogos... que
disporanse en PDF nas
distintas áreas e
explicarase a súa
secuencia ao longo dos
días da
semana.Colgarase, o
devandito PDF, na aula
virtuaL

10:30- 12:30

Horario utilizado para
titorías:
1-Estado e progreso do
alumnado.
2-Dúbidas que poidan
xurdir na dinámica do
proceso de
ensino-aprendizaxe non
presencial.

10:00 – 11:00Vídeo
conferencia con todo o
O contacto será a través
grupo aula para realizar
de Abalar e se é preciso
actividades variadas,
mediante chamada
tendo como horizonte
telefónica , con número
curricular a comprensión,
oculto, se é fóra do
expresión e a lectura.
centro.
Realizarémola polo
servizo falemos.edu

10:30- 12:30

12:00- 13:00

09:30- 10:30
Vídeo conferencia co
Dispoñibilidade na aula
grupo aula para realizar
virtual para solventar
un repaso da semana e
calquera dúbida que
das tarefas realizadas:
poidan ter os alumnos/as
Dispoñibilidade na aula
mostrar algunha
en relación coas tarefas
virtual para solucionar creación do alumnado,
propostas. Se fora
dúbidas do alumnado. realizar algún xogo, así
necesario, poderíase
como detectar algún
realizar unha
problema na realización
videoconferencia polo
ou comprensión das
servizo falemos edu.
tarefas

Especificamos a continuación os horarios de 3º a 6º de EP. As letras (VC) significa que a clase será por
videoconferencia e (AV) por medio da aula virtual. As que non están especificadas, serán explicadas polo
mestre/a correspondente no momento do cese da actividade lectiva presencial.

3º EP
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

LUNS
Lingua Castelá

MARTES
Lingua Galega

MÉRCORES
XOVES
VENRES
Lingua Castelá Lingua Galega (VC) Lingua Castelá

(VC)

(VC)

(VC)

Matemáticas

Matemáticas

Música

(AV)

Ciencias Naturais

(VC)

Matemáticas

Matemáticas

(AV)

(AV)

(AV)

Inglés

Ciencias Sociais Ciencias Naturais Ciencias Sociais

(AV)

Descanso
Descanso
Educación Física Educación Física

(AV)

(AV)

(AV)

Descanso
Inglés

Descanso
Valores / Relixión

Descanso
Inglés

(AV-VC)

Lingua Galega

Ciencias Sociais

Lingua Galega

Lingua Castelá

Plástica

(VC)

(VC)

(VC)

(VC)

(VC)

TITORÍAS: LUNS 13:00-14:00 // XOVES: 13:00-14:00

4º A EP
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

LUNS
Matemáticas

MARTES
Matemáticas

MÉRCORES
Lingua Galega

XOVES
Lingua Castelá

VENRES
Lingua Galega

(VC)

(VC)

(VC)

(VC)

(VC)

Matemáticas

Matemáticas

Lingua Galega

Lingua Castelá

Lingua Galega

(AV)

(AV)

(AV)

(AV)

(AV)

Descanso
Inglés
Lingua Castelá

Descanso
Descanso
Valores Sociais / Educación Física
Relixión (AV-VC)
Ciencias Naturais Música (AV-VC)

(VC)

(VC)

Lingua Castelá

Ciencias Naturais

(AV)

(AV)

Descanso
Plástica (AV-VC)

Descanso
Expresión na
Radio (AV-VC)
Ciencias Sociais Educación Física
(VC)

Inglés

Ciencias Sociais
(AV)

TITORÍAS: LUNS 13:00-14:00 // MARTES: 13:00-14:00

Inglés

4º B EP
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

LUNS
Lingua Castelá
Lingua Castelá
Música
Descanso
Inglés
Matemáticas

MARTES
MÉRCORES
XOVES
VENRES
Matemáticas
Lingua Galega
Lingua Castelá Lingua Galega
Matemáticas
Inglés
Lingua Castelá Lingua Galega
Valores Sociais / Ciencias Naturais Ciencias Sociais Educación Física
Relixión
Descanso
Ciencias Naturais Ciencias Sociais
Descanso
Lingua Galega
Descanso
Descanso
Matemáticas
Expresión na
Educación Física
Inglés
Plástica
Radio
TITORÍAS: LUNS 13:00-15:00

5º EP
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

LUNS
Inglés

MARTES
Inglés

MÉRCORES
XOVES
Ciencias Naturais Ciencias Sociais
(VC)

(VC)

(VC)

Educación Física

Matemáticas

Lingua Galega

(VC)

(VC)

Música

Inglés

Descanso
Lingua Galega

Descanso
Lingua Galega

Descanso
Ciencias Naturais

(AV)

(AV)

(AV)

Matemáticas

Lingua Castelá

Plástica

(AV)

(AV)

(AV)

Matemáticas

Matemáticas

(VC)

(VC)

Lingua Castelá

Lingua Galega

Lingua Castelá

(VC)

(VC)

(VC)

Descanso
Descanso
Valores Sociais / Lingua Castelá
(AV)
Relixión (AV)
Educación Física Ciencias Sociais

VENRES
Matemáticas

(AV)

TITORÍAS: LUNS 13:00-14:00 // MÉRCORES: 13:00-14:00

6º EP
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00

LUNS
Matemáticas

MARTES
Matemáticas

MÉRCORES
Lingua Galega

(VC)

(VC)

(VC)

Educación Física

Matemáticas

Ciencias Sociais

(AV)

(VC)

Lingua Castelá

Matemáticas (AV)

Descanso

XOVES
Inglés

(VC)

Inglés

Descanso

Ciencias Sociais

Inglés

Descanso

Música

Lingua Galega
(AV)

Descanso

Ciencias Naturais
Descanso
(VC)
Educación Física Lingua Castelá Ciencias Naturais

(AV)

Valores Sociais /
Relixión (AV)

Lingua Castelá
(VC)

(VC)

Lingua Galega (AV)

VENRES
Matemáticas

Expresión na
Radio (AV)

(VC)

(AV)

Ciencias Sociais

Plástica (AV)

(AV)

TITORÍAS: LUNS 09:00-10:00 // VENRES: 9:00-10:00

