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1. XUSTIFICACIÓN. 

No presente documento exponse unha proposta de Plan de ensino virtual do CEIP Eusebio da Guarda xa 

que, ante a evolución da pandemia, debemos dar  resposta  aos  últimos  protocolos  publicados  pola 

Consellería de Educación.  

Aínda que o Plan de Ensino Virtual ante a COVID-19 está dirixido a alumnado de 3º de 

Primaria en adiante, a formulación seguinte é de todos os niveis cos que conta o Centro (desde 4º de 

Ed. Infantil a 6º de E. Primaria) 

Cada nivel, tanto de educación Infantil como de Primaria, fixo as súas aportacións presentando o 

modelo a seguir en función das características do alumnado. Previamente levouse a cabo unha 

enquisa para coñecer a dispoñibilidade de dispositivos tecnolóxicos do alumnado. Así mesmo o 

profesorado do Centro estase a formar nos curso ofertados polo CFR relacionados coas ferramentas 

tecnolóxicas no ensino mixto. 

Cada nivel de infantil e primaria especifica,  as ferramentas tecnolóxicas necesarias que vai empregar 

en caso de confinamento/corentena para levar a cabo o ensino telemático. 

A modo xeral serán as seguintes: 

 

 

 

Abalarmóbil: 

 

Para contactos ou comunicación tanto individuais como grupais coas familias. 

 

 

 

 

 

 

Cisco WebEx Meeting. 

 

● Aplicación que deberá estar instalada nos difrentes dispositivos 

para realizar posibles videoconferencias en tempo real. Será 

válido tanto para as clases on-line como para as titorías. 

A continuación tedes unha ligazón cun tutorial do seu funcionamento: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUp6_7ZfcDk&feature=emb_logo&ab_cha

nnel=espazoAbalar 

 

 

 

Aula virtual CEIP Eusebio da Guarda. 

 

Será a canle de transmisión e /ou intercambio de contidos entre o 

profesorado e o alumnado de 2º a 6º niveis. 

 

 

 

Correo electrónico. 

Canle habitual de comunicación entre familias e profesorado. 

Vía telefónica. 

titorías e outros casos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUp6_7ZfcDk&amp;feature=emb_logo&amp;ab_channel=espazoAbalar
https://www.youtube.com/watch?v=BUp6_7ZfcDk&amp;feature=emb_logo&amp;ab_channel=espazoAbalar
https://www.youtube.com/watch?v=BUp6_7ZfcDk&amp;feature=emb_logo&amp;ab_channel=espazoAbalar
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Libros dixitais Anaya. 

O alumnado xa dispón das licenzas correspondentes par ao seu uso. 

 

 

 

Blogues de diferentes niveis e especialidades anclados na páxina web do 

Centro: 

“Medrando no Eusebio” 

“Otientaeusebio”, “PTs Eusebio” e “Aulas AL Eusebio” 
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2. PLANIFICACIÓN POR NIVEIS. 

 

2.1. PLANIFICACIÓN DA ENSINANZA NON PRESENCIAL EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

As ferramentas que imos empregar en caso de confinamento  para poder levar a cabo de xeito 

correcto o ensino telemático serán as seguintes:  

- 3 ANOS A, B e C: Abalarmobil e correo electrónico 

- 4 ANOS A, B e C: Abalarmobil e grupo de difusión  

- 5 ANOS A: Abalarmobil e Remind 

- 5 ANOS B: Abalarmobil e correo electrónico 

- 5 ANOS C: Abalarmobil 

Todos os niveis empregaran o blogue “Medrando no Eusebio” no que se publicará a proposta xeral 

para todo infantil. Estará baseada nun proxecto titulado:  “As cidades do mundo”, no que se incluirán 

bailes, comidas, música, arte… e moitas cousas máis. 

Individualmente cada nivel poderá facer as súas achegas para poder continuar avanzando na súa 

programación de aula. Así mesmo, tamén as farán as especialistas de Música, Psicomotricidade,  Obradoiro 

de Expresión Oral e Inglés.  

En canto aos alumnos/as con NEAE, cada titor, en coordinación co Departamento de Orientación, 

deixará establecida as intervencións das especialistas de PT e AL para o envío de propostas ou orientacións 

ás familias e o seu seguimento.  

Os libros do 2º e 3º trimestre (agora no centro), enviarémolos para ás casas. Os do 1º só se enviarán 

no caso de confinamento.  

Cada titora se responsabilizará de asegurarse que todas as familias teñan as ferramentas axeitadas 

para recibir as propostas. De non ser así, haberá que informar ao Equipo Directivo. Segundo a enquisa 

tecnolóxica que se lle pasou ás familias, cada titor debe ter rexistrado os medios dos que dispón todo o 

alumando.  

Respecto á avaliación, aínda que Educación Infantil non é unha etapa obrigatoria, insistiremos na 

implicación das familias e na súa participación nas propostas educativas para poder facer un seguimento 

dos alumnos e alumnas.  

 

O Equipo de Infantil 
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NIVEL 4º EDUCACIÓN INFANTIL 

Debido a situación de incertidumbre na que nos atopamos, en caso dun confinamento inminente, os nosos 

alumnos e alumnas levarán para casa o libro co que temos pensado traballar o segundo e o terceiro 

trimestre. 

-Lecto + ( caderno de lectoescritura) 

A proposta de nivel do primeiro trimestre sería: una secuenciación semanal de contidos relacionados coas 

Unidades Didácticas que estamos levando a cabo neste momento (Outono e O corpo). 

En coordinación coas compañeiras do ciclo de Infantil, estableceremos ademais una proposta, tamén 

semanal, baseada nun proxecto común “ As cidades do mundo”. Nel coñeceremos diferentes cidades e 

países e as súas principais características, dunha forma lúdica e atractiva para os nenos e nenas(música, 

baile, cociña, tradicións, festas, etc.) de forma que traballaremos os contidos e competencias establecidas 

na nosa programación. 

Destacar que pretendemos que a comunicación coas familias sexa fluída e constante, a través de Abalar e 

correo electrónico. 

 

NIVEL 5º EDUCACIÓN INFANTIL 

Dada a situación actual de incetidumbre na que nos atopamos, en caso dun confinamento 

inminente, os nosos alumnos e alumnas levarían para casa o material co que estamos traballando 

neste momento: 

 Caderno de lectoescritura “O monstruo Comeletras” 

 Caderno nº1 de lóxica matemática “Pensar pensar” 

 Libro de Inglés 

Continuaríamos tamén co proxecto que estamos levando a cabo (Os sentidos e O Corpo) 

A secuenciación dos contidos sería semanal e a comunicaríamos tanto no blogue como no grupo 

de difusión de cada titoría. 

En coordinación coas compañeiras do ciclo de Infantil, estableceremos ademais unha proposta, 

tamén semanal, baseada nun proxecto común chamado “As cidades do mundo”. Nel coñeceremos 

diferentes cidades e países e as súas principais características dunha forma lúdica e atractiva para os 

nenos e nenas (música, baile, cociña, tradicións, festas, etc.) de forma que traballemos os contidos e 

competencias establecidas na nosa programación. 

A comunicación coas familias será fluída e constante a través de Abalar e o grupo de difusión. 

Destacar,  por  último,  que  os  cadernos  do  2º  e  3º  trimestre  que  temos actualmente nas aulas, serán 

enviados esta semana para a casa do alumnado. 
  



 
6 

 

NIVEL 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Que levarían as nenas e nenos para casa en caso de confinamento inminente? 

- LIBRO NÚMEROS Y OPERACIONES 

- LIBRO PALABRAS Y TEXTOS 3 

- LAS LETRAS DIVERTIDAS  

- LIBRO DE INGLÉS 

Continuaríamos tamén co noso proxecto actual, “Madlenka”, realizando publicacións con actividades no 

apartado PROM 2018 do noso blogue. 

TEMPORALIZACIÓN EN CASO DE CONFINAMENTO: 

En relación ao proxecto: 

- Realizaríamos unha proposta de actividades, cada semana. Estarían relacionadas cun país dos que 

aparecen no conto de Madlenka. 

- Ao longo desta semana trataríamos: 1 comida tradicional/ 1 canción ou baile/ traxes rexionais/ 

coñecemento de palabras básicas no idioma do país/ coñecemento de principais cidades/ 

recoñecemento das bandeiras... 

En relación aos libros: 

- Levaríamos a cabo un horario semanal. Neste aparecerían o número das páxinas do caderniño a 

facer cada día da semana e unha actividade previa manipulativa que introduza o traballo escrito e 

axude á interiorización do contido a tratar 

En xeral, as actividades que proporíamos serían tanto manipulativas (cociña, baile, contar obxectos, xogos 

atención...) como a través de fichas (tanto dos caderniños, como fichas elaboradas por nós e relacionadas co 

proxecto e cos contidos que aparecen na nosa programación). 
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2.2. PLANIFICACIÓN DA ENSINANZA NON PRESENCIAL EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

Os horarios espello que a continuación se expoñen pretenden axustarse as instrucións do “PLAN 

DE ENSINO VIRTUAL ANTE A COVID-19” no que o 60% do tempo empregado será a través de 

DOCENCIA VIRTUAL (videoconferencias, libros dixitais, traballo na aula virtual  do Centro a través 

de documentos, videotitoriais, vídeos, lecturas …) e o 40% queda destinado á realización de tarefas 

por parte do alumnado (enténdase traballo individual/”autónomo” baseado na docencia previa). Así 

mesmo pretende respectar a carga lectiva de cada área repartida ao longo da semana. 

Deste xeito inténtase garantir a interacción entre alumnado é profesorado, a realización de tarefas 

e a avaliación do progreso. O procedemento a seguir será o seguinte: 

 A actividade non presencial será impartida polo profesorado ordinario a través das 

ferramentas especificadas. 

 O profesorado e alumnado deberán conectarse coa antelación suficiente para o 

aproveitamento do período lectivo. 

 As tarefas asemellaranse o máximo posible ao sistema presencial, respectando lecer e 

descanso. 

 

En caso de confinamento/corentena informarase ás familias das instrucións a seguir a través de 

Abalar e publicarase na páxina web o presente documento. 

A día de hoxe e de maneira progresiva, estase a traballar co alumnado nas ferramentas 

tecnolóxicas susceptibles de empregar en caso de confinamento/corentena . 
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NIVEL 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Debido a situación epidemiolóxica actual, as aulas do 1º nivel de Educación Primaria do CEIP Eusebio 

da Guarda establecen de forma consensuada as seguintes medidas para a organización da actividade lectiva 

non presencial, atendendo as últimas Instrucións publicadas pola Consellería de Educación. Polo tanto a 

continuación se expoñerán as ferramentas necesarias para levar a cabo a actividade de ensinanza 

aprendizaxe telemática en caso de confinamento. 

- Abalarmóbil: útil para a comunicación directa vía mensaxe entre mestras e familias. 

- Correo electrónico: outra das canles de comunicación. 

- Cisco Webex Meetings: nesta aplicación realizaranse videoconferencias e titorías a tempo real. A 

seguinte ligazón mostra un titorial para utilizar dita ferramenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0Dx3Dy12rg 

- Falemos Edu: https://falemos.edu.xunta.gal nesta aplicación realizaranse videoconferencias e 

titorías a tempo real. A seguinte ligazón mostra un titorial para utilizar dita ferramenta: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/falemos-2020_.pdf 

- Blog “Os Primeiros da Guarda”: onde se realizará a principal tarefa de ensino aprendizaxe, a través 

da exposicións de tarefas, vídeos tutoriais das mestras, así como  actividades interactivas, 

correccións de traballo, ligazóns de interese, etc... Para a entrega das actividades utilizarase o 

correo electrónico. https://osprimeirosdaguarda1.blogspot.com/ 

- A carga lectiva non presencial será enviada pola titora ás familias a través do Abalarmóbil.  

Este plantexamento inicial pode ser modificado para a súa mellora ou para adaptalo a evolución da 

pandemia cando sexa necesario en función das circunstancias que se vaian observando. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=W0Dx3Dy12rg
https://falemos.edu.xunta.gal/
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/falemos-2020_.pdf
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NIVEL 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

As titoras de 2ºA, 2ºB e 2ºC acordamos empregar , de ser necesario, as seguintes ferramentas 

tecnolóxicas en caso de confinamento da aula o dalgún alumno e ou alumna: 

- Abalar 

- Cisco Webex 

- Correo electrónico @edu.xunta.gal 

- Aulas virtuais 

 

As comunicación serán diarias , no caso de ter algún neno ou nena confinados. A titora informará á 

familia das tarefas realizadas na aula e indicará os traballos a realizar na casa, os cais van depender das 

necesidades de cada neno ou nena e da dispoñibilidade da familia. 

As comunicacións poden ser diarias ou semanais se o confinamento afecta á aula  enteira. As 

comunicacións cos nenos será semanal, diaria ou inclusive quincenal dependendo do neno ou nena e da 

dispoñibilidade familiar. Utilizaremos os medios arriba indicados  para comunicarnos con  todo a 

alumnado, atender e resolver dúbidas, propoñer actividades alternativas integradas, comunicar as 

correspondentes correccións, dar pautas de ensino e aprendizaxe ..... e sen esquecer a importancia de  

coordinarnos  co resto do profesorado, incluído o DO, e facer fincapé na importancia de atender ao 

alumnado máis desfavorecido (NEAE,NEE, outros). 

Os libros do segundo e tercer trimestre deixáronos na casa e non virán ao centro ata que os 

necesitemos. En caso de aviso de confinamento, estando no Centro como pasou no curso 2019/ 2020 , 

mandaremos todo o material da aula para casa. Se non estamos no Centro e non temos posibilidade de 

entregar o material, mandaremos os libros e as fichas escaneados, tamén solicitaremos os libros dixitais á 

correspondente  editorial. 

 

O horario “ espello” será flexible coa finalidade de adaptarnos ás necesidades das nosas familias e 

non perder contacto con ningún neno ou nena. 

A avaliación será realizada a través das ferramentas tecnolóxicas indicadas, 

fundamentalmente Webex, sempre que non haxa regreso ás aulas. 

Indicamos, a continuación, o material que levarían para casa, de ser o caso: 

 

- Libros de: lingua galega, lingua castelá, lecturas, matemáticas, ciencias da natureza e ciencias 

sociais. 

- Libro e caderno de inglés. 

- Estoxo co material funxible 

- Cadernos 
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NIVEL 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Ante a evolución da pandemia nas últimas semanas, desde o CEIP Eusebio da Guarda estamos a 

planificar a organización da actividade lectiva non presencial atendendo aos últimos protocolos publicados 

pola Consellería de Educación. As ferramentas necesarias corporativas en caso de confinamento para poder 

levar a cabo de xeito correcto o ensino telemático serían as seguintes:  

- Abalarmóbil: contactos ou comunicación tanto individuais como grupais (xa tod@s coñecedes a 

aplicación e a tedes dispoñible nos vosos dispositivos).  

- Cisco Webex Meetings: nesta aplicación que debedes instalar nos vosos dispositivos, realizaremos 

videoconferencias a tempo real. A continuación enviamos ligazón do procedemento: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUp6_7ZfcDk&feature=emb_logo 

- Correo electrónico que vos facilitará o profesorado (seguirá sendo a canle habitual de 

comunicación entre familias e profesorado) 

- Libros dixitais: xa tedes disponibles tod@s as contrasinais.  

- Aula virtual do CEIP Eusebio da Guarda: a través dela, canalizaremos todo o envío de tarefas 

que o alumnado realizará diariamente, así como a recepción das tarefas realizadas por parte do 

profesorado, é dicir, será unha ferramente bidireccional de entrega e recollida de traballo realizado. 

 

 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
 

 

09:00 

09:30 

Entrega da tarefa 

diaria ao 

alumnado. 

Revisión do Foro 

e do Chat na 

Aula Virtual. 

Entrega da tarefa 

diaria ao 

alumnado. 

Revisión do Foro 

e do Chat na 

Aula Virtual. 

Entrega da tarefa 

diaria ao 

alumnado. 

Revisión do Foro 

e do Chat na 

Aula Virtual. 

Entrega da tarefa 

diaria ao 

alumnado. 

Revisión do Foro 

e do Chat na 

Aula Virtual. 

Entrega da tarefa 

diaria ao 

alumnado. 

Revisión do Foro 

e do Chat na 

Aula Virtual. 

 

 

 

09:30 

11:30 

Clases Webex de 

Matemáticas por 

grupos. 

___________ 

Traballo persoal 

de matemáticas 

dos grupos que 

non están 

conectados coa 

docente. 

Clases Webex de 

Lingua Galega 

por grupos. 

___________ 

Traballo persoal 

de Lingua 

Galega dos 

grupos que non 

están conectados 

coa docente. 

Clases Webex de 

Lingua  

Castelá por 

grupos. 

___________ 

Traballo persoal 

de Lingua 

Castelá dos 

grupos que non 

están conectados 

coa docente. 

Clases Webex de 

Ciencias Socias 

ou Ciencias 

Naturais por 

grupos. 

Clases Webex de 

Música. 

___________ 

Traballo persoal 

de Música e de  

Ciencias Socias 

ou Ciencias 

Naturais  dos 

grupos que non 

están conectados 

coa docente. 

Clases Webex de 

Plástica por 

grupos. 

Resto de 

especialistas. 

___________ 

Traballo persoal 

de Plástica e de 

Valores/Relixión 

dos grupos que 

non están 

conectados coa 

docente. 

 

11:30 

12:00 

 

DESCANSO 

 

DESCANSO 

 

DESCANSO 

 

DESCANSO 

 

DESCANSO 

https://www.youtube.com/watch?v=BUp6_7ZfcDk&feature=emb_logo
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12:00 

13:00 

 

 

Traballo persoal 

de Matemáticas. 

Traballo persoal 

de Lingua 

Galega. 

Traballo persoal 

de Lingua 

Castelá. 

Traballo persoal 

de CC/SS ou 

CC/NN. 

Traballo persoal 

de Inglés e 

Educación 

Física. 

13:00 

14:00 

Traballo persoal 

de Matemáticas. 

Traballo persoal 

de Lingua 

Galega. 

Traballo persoal 

de Lingua 

Castelá. 

Traballo persoal 

de CC/SS ou 

CC/NN. 

Traballo persoal 

de Inglés e 

Educación Física 

 

Tanto a asistencia ás reunións virtuais como a realización de tarefas por parte do alumnado será obxecto de 

rexistro diario atendendo ao protocolo. 

* Este horario pode ser modificado coa fin de melloralo segundo as circunstancias que se vaian 

observando. 

HORA EXEMPLO DUN DÍA TIPO 

09:00 - 09:30 Entrega de tarefas diarias ao alumnado e resolución de dúbidas a través do Chat e do 

Foro. 

09:30 - 10:00 Webex co Grupo 1. Traballo persoal da área correspondente por parte dos grupos que 

nos están conectados. 

10:00 - 10:30 Webex co Grupo 2. Traballo persoal da área correspondente por parte dos grupos que 

nos están conectados. 

10:30 - 11:00 Webex co Grupo 3. Traballo persoal da área correspondente por parte dos grupos que 

nos están conectados. 

11:00 - 11:30 Webex co Grupo 4. Traballo persoal da área correspondente por parte dos grupos que 

nos están conectados. 

11:30 - 12:00 DESCANSO 

12:00 - 13:00 Traballo persoal da área impartida. 

13:00 - 14:00 Traballo persoal da área impartida. 

13:30 - 13:45 Hora límite de entrega das tarefas ao profesorado. 

13:50 - 14:00 Entrega das correccións das tarefas ao alumnado. 
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NIVEL 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Ante a evolución da pandemia nas últimas semanas, desde o CEIP Eusebio da Guarda estamos a 

planificar a organización da actividade lectiva non presencial atendendo aos últimos protocolos publicados 

pola Consellería de Educación. As ferramentas necesarias corporativas en caso de confinamento para poder 

levar a cabo de xeito correcto o ensino telemático serían as seguintes:  

- Abalarmóbil: contactos ou comunicación tanto individuais como grupais (xa tod@s coñecedes a 

aplicación e a tedes dispoñible nos vosos dispositivos).  

- Cisco Webex Meetings: nesta aplicación que debedes instalar nos vosos dispositivos, realizaremos 

videoconferencias a tempo real. A continuación enviamos ligazón do procedemento: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUp6_7ZfcDk&feature=emb_logo 

- Correo electrónico que vos facilitará o profesorado (seguirá sendo a canle habitual de 

comunicación entre familias e profesorado) 

- Libros dixitais: xa tedes disponibles tod@s as contrasinais.  

- Aula virtual do CEIP Eusebio da Guarda: a través dela, canalizaremos todo o envío de tarefas 

que o alumnado realizará diariamente, así como a recepción das tarefas realizadas por parte do 

profesorado, é dicir, será unha ferramente bidireccional de entrega e recollida de traballo realizado. 

Ademais, colgaránse aquí as correccións, ligazóns de interese, actividades interactivas, etc.  

 

DISTRIBUCIÓN DE TEMPOS:  

 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:30 TRABALLO PERSOAL 

9:30 – 11:30 Ensino virtual: WEBEX POR GRUPOS/TRABALLO PERSOAL 

11:30 – 11:55 DESCANSO 

11:55 – 12:50 TRABALLO PERSOAL 

12:50 – 13:45 TRABALLO PERSOAL 

13:45 – 14:00 Recepción por parte do alumnado das correccións do día e as tarefas do día seguinte 

16:00 – 17:00  Titoría pais/nais 

con cita previa 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BUp6_7ZfcDk&feature=emb_logo
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A proposta inicial, respectando a carga lectiva de cada área, susceptible de revisión e mellora 

constante, sería a que segue a continuación:  

 

 

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 

9:30 

Traballo 

persoal Mate 

Traballo 

persoal  

Lingua 

Castelá 

Traballo persoal 

Lingua Galega 

Traballo persoal 

CN/CS por 

quendas 

Titoría alumnado 

9:30 – 

11:30 

Reunións 

virtuais por 

grupos/Traba

llo Persoal 

Reunións 

virtuais por 

grupos/Traball

o Persoal 

Reunións 

virtuais por 

grupos/Traballo 

Persoal 

Reunións 

virtuais por 

grupos/Traballo 

Persoal 

Reunións virtuais 

por grupos/Traballo 

Persoal 

11:30 – 

11:55 

 

DESCANSO 

11:55 – 

12:50   

Traballo 

persoal 

Inglés 

Traballo 

persoal 

Música 

Traballo persoal 

Inglés 

Traballo persoal 

EF 

Traballo persoal 

Inglés 

12:50 – 

13:45 

Traballo 

persoal Mate 

Traballo 

persoal  

L.Castelá 

Traballo persoal 

Lingua Galega 

Traballo persoal 

CN/CS por 

quendas  

Traballo persoal 

Plástica - REL/VAL 

O horario límite de recepción diaria por parte dos Mestres de tarefas serán as 13:30 h. a través da aula 

virtual.  

Entre as 13:45 e as 14:00 h. de cada día colgaremos na aula virtual as tarefas do día seguinte xunto 

coas correccións das tarefas entregadas ese mesmo día.   

Tanto a asistencia ás reunión virtuais como a realización de tarefas será obxecto de rexistro diario 

atendendo ao protocolo.  

Entre as 9:30 e as 11:30 o alumnado que non estea conectado na xuntanza virtual estará realizando 

traballo persoal das áreas asignadas ese día.  

 

*Este  plantexamento inicial pode ser modificado ou mellorado en función das circunstancias que se vaian 

observando.  
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HORA EXEMPLO DUN DÍA TIPO  

9:00 – 9:30 Traballo persoal da área asignada 

9:30 – 10:00 Reunión WEBEX – GRUPO 1 

10:00 – 10:30 Reunión WEBEX – GRUPO 2 

10:30 – 11: 00 Reunión WEBEX – GRUPO 3 

11:00 – 11: 30 Reunión WEBEX – GRUPO 4  

11:30 – 11: 55 DESCANSO 

11:55 – 12:50 Traballo persoal da área asignada 

12:50 – 13:45  Traballo persoal da área asignada 

13:30  Hora límite na que o alumnado enviará o traballo  

13:45 – 14:00 O alumnado recibe do profesorado as correccións e tarefas do día seguinte  
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NIVEL 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Ante a evolución da pandemia nas últimas semanas, as mestras e os mestres de quinto de primaria 

do CEIP Eusebio da Guarda estamos a planificar a organización lectiva non presencial, atendendo aos 

últimos protocolos publicados pola Consellería de Educación.  

As ferramentas corporativas para poder levar de xeito correcto o ensino telemético serían as 

seguintes: 

1) Abalarmóbil. Contactos ou comunicación tanto individuais como grupais. 

2) Cisco Webex Meeting.  Nesta aplicación, que deben instalar os país nos seus dispositivos, 

poderíamos realizar videoconferencias, ou titorías. 

eduxunta.webex.com 

3) Correo electrónico. 

4) Libros dixitais.   

5) Aula virtual do CEIP Eusebio da Guarda. Será unha ferramenta bidireccional de entrega e 

recollida de traballo realizado. Ademais, publicaranse aquí as correccións, ligazóns de interese, actividades 

interactivas, etc.  Cada neno ou nena ten o seu propio contrasinal para o acceso. 

Horario 

 LUNS MARTES MERCORES XOVES  VENRES 

9:00 - 9:30 Presentación da xornada - conexión Webex cos alumnos 

9:30 - 10:40 Matemat Lingua Lengua Matemat C. Naturais 

10:40 - 11:10  Obradoiro de lectura / Posible conexión webex 

11:10 -12:15 Lengua C. Sociais Música/Plástica Lingua Inglés 

12:15-12:40 Descanso (recreo) 

12:40 - 13:30 Inglés Relixión/Val Inglés Ed. Física Ed. Física 

13: 30- 14:00                             Revisión da xornada / correccións / posible conexión Webex 

16:00-17:00 Reunión Traballo persoal do mestre 

17:00-18:00 Titoría pais Traballo persoal do mestre 

18:00-19:00 Reunión Reunión de nivel (titoras) 

Observacións: 

E necesario entregar os traballos na data ou na hora proposta. 

A realización de tarefas serán obxecto de rexistro, atendendo aos protocolos. 
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NIVEL 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ante a evolución da situación actual, desde o CEIP Eusebio da Guarda estamos planificando a 

organización da actividade lectiva non presencial atendendo aos últimos protocolos publicados pola 

Consellería de Educación. As ferramentas necesarias corporativas en caso de confinamento ou cuarentena, 

para poder levar a cabo de xeito correcto o ensino telemático son as seguintes : 

 Abalarmóbil: Para contactos ou comunicación tanto individuais como grupais coas 

familias. 

 Cisco WebEx Meeting:  Para poder ter posibles videoconferencias para levar a cabo as 

titorías. 

 Vía telefónica: Ao igual que no Cisco WebEx Meeting, para titorías e outros casos. 

 Correo electrónico dos/as titores/as. 

 Libros dixitais Anaya. 

Aula Virtual do CEIP Eusebio da Guarda: Para levar a cabo as actividades diarias (tanto envío 

como recibo), chats, foros e forma de contacto Mestres-alummnos/as.  

A proposta inicial, respectando a carga lectiva de cada área, susceptible de revisión e mellora 

constante é a que segue a continuación:  

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9:00 – 9:30 Presentación da xornada ( contacto virtual cos alumnos/as) 
9:30 – 10:30 Matemáticas Lingua castelá Matemáticas Lingua 

Galega 
-Matemáticas (9:30 a 

10:00)o 
-Música  
(10:00 a 10:30) 

10:30 – 11:00 Lingua 

Castelá 
CCSS Lingua 

Galega 
CCNN CCSS 

11:00 – 11:30  DESCANSO 
11:30 – 12:00 Inglés CCSS EF CCNN Plástica 
12:00 -12:30 Titoría 

alumnado 
Relixión/ 

Valores 
EF Inglés Inglés 

12:30 – 13:00 LECTURA 
13:00 – 14:00 Revisión do día/ Correccións / 

17:00 – 18:00 Titoría familias con cita previa 

 
O traballo virtual consistirá en contactar co alumnado coa finalidade de organizar o traballo diario, 

explicar os contidos novos e solucionar dúbidas que xurdan. 

De todos os xeitos, ao longo da mañá o titor/a estará a disposición do alumnado para calquera 

dificultade que teñan na realización das tarefas do día. 

Tódolos días respectarase  os momentos de descanso, así como o horario de Plan Lector e merenda, 

quedando da seguinte maneira: 

Lectura: 30 minutos 

Recreo: 30 minutos. 

O traballo virtual realizárase a través da Aula Virtual e a Plataforma WebEx.  Os contactos poderán 

realizarse con todo o grupo, en pequenos grupos ou de xeito individual. 
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2.3. PLANIFICACIÓN DA ENSINANZA NON PRESENCIAL DESDE O 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Segundo o artigo 4 da 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 COVID-19, a Xefatura do 

Departamento de Orientación e o resto de docentes que o forman, velaremos polo cumprimento do Plan 

Xeral de Atención á Diversidade. Porén, establecemos as seguintes premisas:    

A forma de intervención do DO e dos especialistas que o compoñen, é a de programar  “tarefas 

semanais”. Todos os compoñentes do mesmo coordinámonos para establecer unha serie de actividades que 

se van a transmitir directamente ás familias, previo coordinación cos titores. Utilizaremos os medios de 

comunicación establecidos polo Centro. Deste xeito, utilizaremos tanto as plataformas que nos permiten 

depositar contidos (Aula Virtual,  Blogues do Centro e o correo electrónico), como as que nos permiten 

facer videoconferencias (CISCO WEBEX). 

Naqueles casos nos que as intervencións das necesidades específicas de apoio educativo requiren de 

materiais moi específicos e, coa idea de dar continuidade ás actuacións que se levan a cabo de xeito 

presencial, enviaremos materiais funxibles a través do correo ordinario.   

Convén sinalar que desde o departamento ofrécese a posibilidade, ás familias que así o demanden, de 

establecer sesións telemáticas de intervención. Serán sesións que cumpran co horario establecido polos 

titores e respectando o 60% da carga lectiva por vía telemática. 

Por último, é preciso recoller  que independentemente da casuística ou situación de cada discente,  

manteranse reunións telemáticas con todas as familias que así o demanden, tanto para avaliar o proceso de 

ensinanza -aprendizaxe como para establecer propostas de mellora. No caso de ser necesario, tamén se 

ofrecerá a posibilidade de recibir titorías cos especialistas. Serán os luns no horario habitual de 17:00 a 

18:00. 
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3. TITORIAL PARA O ACCESO DO ALUMNADO NA AULA VIRTUAL. 

O titor/a facilitará ao alumnado un USUARIO e unha CONTRASINAL. 

O USUARIO será o nome do alumno/a e os apelidos separados por 1 punto, por exemplo: 

maria.garciagarcia (non se pode cambiar) 

A CONTRASINAL será igual para todo o mundo (changeme) pero debemos cambiala no momento xusto 

no que accedemos a AULA VIRTUAL por primeira vez, xa que neste primeiro acceso levaranos 

directamente ao cambio de contrasinal. 

Seguimos os seguintes PASOS: 

1. Accedemos á AULA VIRTUAL desde a WEB do CENTRO. 

 
 

2. Pinchamos en ACCEDER na parte dereita/arriba da pantalla. 

 

3. Introducir na seguinte xanela o nome de usuario e a contrasinal que nos facilitou a nosa 

titora/titor. 

 

 

maria.garciagarcia 

changeme 



 
19 

4. Ao entrar, directamente nos leva ao cambio de contrasinal que debemos cumplimentar 

 

5. Unha vez cambiemos a contrasinal xa accedemos á AULA VIRTUAL. Aí podemos acceder ao noso 

curso para ver contidos e interactuar co profesorado (ESTES DÍAS RECIBIREDES INFORMACIÓN 

DIRECTA POR PARTE DO VOSO TITOR/A PARA APRENDER COMO HAI QUE FACER) e tamén 

accededes ao voso propio perfil onde poderedes facer modificacións (isto queda en mans de cada 

un/unha xa que non é obrigatorio). 
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4. INSTRUCIÓNS PARA A VIDEOCONFERENCIA A TRAVÉS DE WEBEX. 

1. Escribe na barra de enderezos do navegador: eduxunta.webex.com 

 2. Abrirase unha ventá para descargar a aplicación. Pulsar sobre ela para descargala. Se non a ves, podes 

atopala na carpeta de “Descargas”. Se xa a tes descargada doutras veces pasa directamente ao punto 3. 

 3. Na pantalla aparecerá un espazo para introducir o número da reunión (…………) e o contrasinal 

(……………) que vos facilita o profesor/a a través de AbalarMóbil. 

 4. Escribe o nome de usuario (o teu nome) e este correo electrónico: nonresponder@edu.xunta.gal  

5. Pulsa sobre “Unirse a la reunión”. 

 Podedes atopar máis información na canle de Youtube de EspazoAbalar: 

https://www.youtube.com/watch?=BUp6_7ZfcDk 

  

mailto:nonresponder@edu.xunta.gal
https://www.youtube.com/watch?=BUp6_7ZfcDk
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6. INSTRUCIÓNS PARA ABALAR MÓBIL. 

 

1. Descarga a aplicación móbil na “appstore” ou en “googleplay”. 

2. Introduce un número de teléfono (este número debe de ser o do pai/nai/titor 

lega). Este número debe de coincidir co número de teléfono de contacto principal 

facilitado ao centro. 

3. Unha vez introducido o número recibirase no teléfono un código 

numérico que deberedes introducir na aplicación. 

4. No último lugar, deberedes de teclear unha contrasinal que será a que se 

necesita cada vez que se utilice a aplicación. 

 

 

 

 

Toda a planificación deste Protocolo de ensino virtual será aberta e flexible a cambios, 

quedando supeditada a todas aquelas modificacións ou casuísticas que se puideran dar en 

calquera momento. 

 

 

 

 

Equipo Directivo. 

 

 

 


