
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI 
 
 
 
 

 

“PLAN DE CONTINXENCIA DO 

CEIP PLURILINGÜE 

MONTEMOGOS” 



 

 

Segundo o PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS 

CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 

2020-2021 VERSION 04-11-2020 publicado pola Consellería de Educación. O Plan de 

Continxencia do CEIP PLURILINGÜE MONTEMOGOS ten por finalidade establecer 

os procesos para o reinicio da actividade académica presencial no caso de que se teña 

interrompido a suspensión da actividade lectiva como consecuencia da aparición dun 

gromo que supoña o cese da actividade presencial nun aula/etapa educativa/centro. 
 

ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN GROMO 
 

1. Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que teñan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que se atopen en illamento 

por diagnóstico de COVID-19, ou en período de corentena domiciliaria por ter 

contacto estreito con algunha persoa con síntomas ou diagnosticada de COVID-19.É 

compromiso individual e particular de toda a Comunidade Educativa do CEIP 

Plurilingüe Montemogos a realización previa da autoenquisa (Anexo Plan de 

Adaptación) antes de asistir ao centro educativo, así como de poñer en coñecemento 

do Equipo COVID de tal circunstancia. 
 

2. Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo 

da COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan coa persoa positiva 

non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados contactos estreitos. 
 

3. Os convivintes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumnado ou 

profesional) que se encontre á espera do resultado, evitarán as interaccións sociais 

que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero non será necesario que 

garden corentena no domicilio, podendo acudir tanto á escola como ao seu posto de 

traballo. 
 

4. No caso de que se detectase sintomatoloxía compatible na casa, o alumnado non 

acudirá ao centro e el/ela ou a súa familia contactará co centro de saúde de referencia 

do alumno/a dentro das seguintes 24 horas e con algunha das persoas membros do 

equipo Covid á maior brevidade posible. Para a xustificación da ausencia, non será 

necesaria ningún xustificante médico, abondará co comprobante dos/as pais/nais ou 

titores/as legais. As ausencias derivadas desta causa terán a consideración de 

xustificadas aos efectos do protocolo de prevención de absentismo escolar. 
 

5. No  suposto  no  que  unha  persoa  ou  alumno  da  que  se  sospeita  que  comeza  a 

desenvolver síntomas compatibles con COVID-19, no centro educativo seguirase o 

presente plan de continxencia e levarase a un espazo separado de uso individual, 

colocaráselle unha máscara cirúrxica (tanto ao que iniciou síntomas como á persoa 

que  quede  ao  seu  coidado),  e  contactarase  coa  familia,  no  caso  de  afectar  a 

alumnado. Seguindo o apartado do Plan de Adaptación do Centro que corresponde a 

Xestión de gromos. 
 

6. Débese  chamar  ao  centro  de  saúde  de  Atención  Primaria  de  referencia,  ou  ao 

teléfono de referencia do SERGAS e seguiranse as súas instrucións. En caso de 

presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061. O/A 

traballador/a que inicie síntomas debe abandonar o seu posto de traballo protexido 

por máscara,  e logo  de  seguir  as  instrucións  do  centro  de saúde ata  que a súa 

situación médica sexa valorada por un profesional sanitario. 



 

 

7. No suposto da aparición dun caso, ou dunha sospeita, de coronavirus nun centro 

educativo tanto sexa do alumnado, profesorado ou persoal do centro, a persoa 

coordinadora do equipo formado na COVID-19 contactará coa Xefatura Territorial 

de Sanidade para comunicarllo. Será a propia Xefatura Territorial de Sanidade quen 

investigará os contactos que existan dentro do centro e os identificará, enviando a 

listaxe de contactos á Central de Seguimento de Contactos (CSC) quen se encargará 

da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos. Estas terán a 

consideración de contactos estreitos dun caso de Covid-19 e deberán estar en 

corentena no seu domicilio durante o período que sinale a xefatura de sanidade. 
 

8. A familia dun neno ou nena con sospeita de contaxio, deberá solicitar unha consulta 

telefónica co seu pediatra para que este avalíe a necesidade de solicitude dun test 

diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo día, acudirá ao PAC para a 

valoración polo médico de atención primaria. 
 

9. Tras a aparición dun caso diagnóstico da COVID-19 seguíranse as recomendacións 

da Xefatura Territorial de Sanidade, sendo posible que nun centro teña que estar 

illada unha parte dun centro educativo (aula ou grupo de aulas) mantendo o 

funcionamento do resto da forma habitual en función do número de contactos 

identificados en cada gromo. Seguirase o apartado de Xestión dos gromos do Plan de 

Adaptación do Centro a disposición de toda a Comunidade Educativa na web: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmontemogos/ 
 

10. Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as 

instrucións da Autoridade Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das 

persoas identificadas como contactos. A autoridade sanitaria, en coordinación coa 

Consellería de Educación determinará en cada caso o número de persoal e alumnado 

afectado e a duración das medidas de corentena o que se comunicará ao equipo 

COVID do centro para a súa comunicación á comunidade educativa, sen prexuízo da 

información que sexa facilitada pola autoridade sanitaria. 
 

11. A autoridade sanitaria, en función do número de contaxios, poderá ordenar o peche 

dunha ou varias aulas, dun nivel educativo ou do centro educativo na súa totalidade 

de conformidade cos seguintes supostos: 
 

• A aparición dun único caso confirmado nunha aula poderá supoñer a entrada en 

corentena da totalidade do grupo que conforma a aula e do profesorado asignado 

a ese grupo. 
 

• Cando exista unha detección de 3 casos positivos confirmados nos últimos 7 

días poderase acordar a medida do peche do nivel educativo completo onde 

xurdirá o gromo ou, de ser o caso, da totalidade do centro educativo. 
 

12. As persoas que teñan diagnóstico confirmado terán obriga de illamento durante 10 

días. As persoas que teñan a consideración de contactos estreitos da persoa cun 

diagnóstico confirmado deberán entrar en corentena, estando illados nos seus 

domicilios e suspenderán, mentres dure esta, a asistencia ao centro por un período de 

10 días, e sempre de acordo coas indicacións das autoridades sanitarias. O restante 

alumnado da aula que non teña a consideración de contacto estreito poderá continuar 

coa asistencia presencial á aula. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmontemogos/


 

 

13. A  suspensión  da  actividade  lectiva  presencial  suporá  a  aplicación  das  normas 

previstas no presente protocolo relativas ao ensino a distancia. Aos efectos de 

determinación do nivel de risco a autoridade sanitaria poderá volver a avaliar o pase 

ao nivel de riscos NR 2 para os supostos de consideración de vulnerabilidade e de 

cualificación de persoal sensible. 
 

 
 
 

ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE 

LECTIVA NON PRESENCIAL 
 

1.A actividade lectiva  non  presencial  será impartida polo  profesorado  ordinario  do 

alumnado a través das ferramentas institucionais tales como as aulas virtuais, Webex, 

etc..  O  profesorado  realizará  o  seguimento  do  alumnado,  impartirá  os  contidos  da 

materia de xeito virtual e poderá poñer tarefas ao alumnado que reforcen o contido da 

materia ou a avaliación continua da mesma. 
 

2.Na web do centro estará accesible para as familias un “horario espello” que recollerá 

unha planificación horaria de traballo mentres dure a actividade lectiva non presencial 

(ver anexo I). As tarefas para o alumnado asemellaranse o máis posible ao sistema 

presencial respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso. 
 

3. O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non presencial, e, polo 

tanto, está obrigado participar nas clases non presenciais con aproveitamento e sometido 

ás mesmas normas de convivencia independentemente da situación de peche ou 

confinamento. Diariamente o profesorado controlará a asistencia do alumnado a través 

dos medios habituais. 
 

4. Durante o peche ou confinamento, sempre de acordo coas indicacións sanitarias 

derivadas  da  evolución  epidemiolóxica,  o  profesorado  poderá  seguir  o  proceso 

educativo no seu centro educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios 

adecuados para realizar o servizo. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. O mesmo día do peche: 
 

a.   A dirección do centro enviará unha comunicación a través de abalarMóbil e 

publicará unha nova na web do centro. 
 

b.  O profesorado habilitará na aula virtual do centro os recursos e as actividades 

iniciais e trasladará orientación ás familias, especialmente para o alumando 

menor idade, a través da aplicación abalarMóbil ou a través da aula virtual. 
 

7. Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten 

previstas as seguintes medidas: 



 

 

a) Manter o contacto permanente co alumnado e as súas familias, tanto para 

coñecer a evolución do estado de saúde como para continuar co ensino a 

distancia. 
 

b) Actualizar a aula virtual dos niveis afectados para garantir a continuidade no 

proceso de ensino-aprendizaxe. 
 

c) Realizar tarefas de desinfección profundas no centro a través da empresa de 

limpeza dependente do Concello. 
 

d) Revisar o protocolo para buscar posibles erros e facer as modificacións que se 

estimen oportunas. 
 

e) Coordinar co profesorado implicado as quendas de organización das fases. 
 

f) Trasladar con carácter de urxencia por correo electrónico á inspección 

educativa as necesidades do alumnado sen equipamento e/ou conexión. A 

inspección dará traslado destas necesidades aos servizos centrais para facilitar a 

súa cobertura inmediata. Todas as familias que reciban equipamento público 

deberán asinar un compromiso de cesión responsabilizándose do dito material. 

Unha vez superada a situación de confinamento ou peche o centro educativo, as 

familias terán un prazo máximo de 3 días para devolver os equipos cedidos. 
 
 

 

MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE 

LECTIVA PRESENCIAL 
 

Finalizado o período de peche presencial da aula, nivel educativo ou centro realizarase 

un proceso de reactivación por fases para o reinicio da actividade lectiva. As fases 

establecidas para a reactivación son orientadoras, existindo a posibilidade de modificar 

tanto a súa duración como a porcentaxe do alumnado incluído en cada fase. O modelo a 

aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de 

Sanidade. Sen prexuízo das medidas xenéricas establecidas no protocolo aprobado polas 

consellerías de Educación e Sanidade o centro ten previsto as seguintes fases de 

reincorporación: 
 

Fase 1: Os espazos se adecuarán o número de alumnado por aula e a o tamaño de cada 

aula. Todo os cursos de educación infantil e primaria permanecerán na aula, excepto 3º 

de Educación Primaria que se traslada ao Salón de actos, debido ao número de 

alumnado. 
 

Duración: Aínda que pode ter unha duración variable, aconséllase que sexa dunha 

semana. Nesta primeira fase, previa ao reinicio da actividade, será o equipo COVID do 

centro quen estableza as actuacións a desenvolver, en colaboración coas autoridades 

sanitarias e educativas. Obxectivos: 
 

 Análise da situación dos espazos e as súas necesidades. 
 

 Desinfección de todos os espazos 
 

 Redefinición dos circuítos de circulación interna. 



 

 

 Revisión do plan de adaptación buscando posibles erros na redacción ou na 

execución. 
 

Fase 2 (Formación de pequenos grupos) 
 

Duración: 1 semana A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 

33 % en grupos de máis de 20 alumnos e do 50% en grupos de menos de 20 alumnos 
 

Obxectivos: 
 

  Formar  ao  alumnado  na  importancia  das  medidas  de  distanciamento  físico, 

utilización de máscara e de hixiene de mans. 
 

  Combinar o ensino presencial e a distancia. 
 

  Revisión das actividades realizadas no período de ensino telemático. 
 

  Avaliación desa etapa. 
 

Fase 3 (Reforzo das medidas aprendidas en pequenos grupos) 
 

Duración: (3 xornadas lectivas) 
 

A porcentaxe do alumnado na aula de forma simultánea será do 50 % en grupos de máis 

de 20 alumnos e do 100% en grupos de menos de 20 alumnos 
 

Obxectivos: 
 

 Comprobar a adquisición das medidas adquiridas en pequeno grupo 
 

 Empregar  o  ensino  presencial  para  resolver  dúbidas  e  poñer  en  práctica  os 

contidos expostos na aula virtual. 
 

Fase 4 (Fase de reactivación) 
 

Duración:  (2  xornadas  lectivas)  Retorno  a  actividade  presencial  da  totalidade  do 

alumnado 
 

Obxectivos: 
 

 Realizar unha avaliación do desenvolvemento das fases 
 

 Comprobar o grao de adquisición do traballado. 
 

 Realizar unha avaliación sobre os contidos adquiridos neste período. 
 

 Volver á dinámica de clases presenciais, pero sen abandonar o emprego da aula 

virtual para as tarefas e para complementar as aprendizaxes na casa. 



 

 
 

 
 

1º de Educación Primaria 

ANEXO I – Horarios Espello 

 

 

1º E.P, LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00–9:50 E. Física Aula 

virtual (vídeo ou 

tarefa) 

Matemáticas 

Tarefas 

Relix./Valores 

Videoconf. ou 

tarefas 

Arts 

Videoconf. ou 

tarefa 

L. Galega 

Tarefas 

9:50–10:40 L. Castelá 

Videoconf. 

Matemáticas 

Videoconf. 

C. Natureza 

Videoconf. 

C. Sociais 

Videoconf. 

Música 

Videoconf. ou 

tarefa 

Aula virtual 

10:40–11:30 L. Galega 

Aula virtual ou 

outros medios 

Matemáticas 

Aula virtual ou 

outros medios 

Inglés 

Videoconf. 

C. Sociais 

Aula virtual ou 

outros medios 

L. Galega 

Tarefa 

Aula Virtual ou 

outros medios 

11:30–12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00–12:20 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler 

12:20–13:10 L. Galega 

Tarefa 

Aula virtual ou 

outros medios 

Matemáticas 

Tarefas 

Aula virtual ou 

outros medios 

E. Física Aula 

virtual (vídeo ou 

tarefa) 

Inglés 

Tarefa 

L. Galega 

Videoconf. 

P.T. 

13:10–14:00 L. Castelá 

Tarefas 

Matemáticas 

Tarefas 

C. Natureza 

Tarefa 

Aula virtual ou 

outros medios 

C. Sociais 

Tarefas 

L. Galega 

Aula virtual ou 

outros medios 

 
 

     Ademais se atenderase ao alumnado mediante correo electrónico de aula e servizo de 

conferencia, e para o alumnado que non lle sexa posible o seu uso, arbitrase un modo 

alternativo para a comunicación coas familias e o mantemento da actividade lectiva. 

     En E. Física valorarase a posibilidade de facer algunha videoconferencia en función 

das necesidades e posibilidades das familias. 



 

 

2º de Educación Primaria 
 

 

2º E.P. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES  

9:00–9:50 L. Castelá 

Videoconf. para o 

asesoramento as 

familias 

Aula virtual ou 

tarefas. 

L. Galega 

Videoconf. para o 

asesoramento as 

familias 

Aula virtual ou 

tarefas. 

Inglés 

Tarefa 

Relixión 

Videoconf./tarefa 

Valores 

Videoconf. para o 

asesoramento as 

familias 

A. virtual/tarefa 

L. Galega 

Videoconf. para o 

asesoramento as 

familias 

Aula virtual ou 

tarefas. 

9:50–10:40 Matemáticas 

Videoconf. ou 

vídeo explicativo 

Rutinas: saúdo, 

propostas, tarefas, 

dúbidas... 

L. Galega 

Videoconf. ou 

vídeo explicativo 

Rutinas: saúdo, 

propostas, tarefas, 

dúbidas... 

L. Castelá 

Videoconf. ou 

vídeo explicativo 

Rutinas: saúdo, 

propostas, tarefas, 

dúbidas... 

L. Galega 

Videoconf. ou 

vídeo explicativo 

Rutinas: saúdo, 

propostas, tarefas, 

dúbidas... 

Matemáticas 

Videoconf. ou 

vídeo explicativo 

Rutinas: saúdo, 

propostas, tarefas, 

dúbidas... 

10:40–11:30 Ed. Física 

Aula virtual 

(vídeo ou tarefa) 

Matemáticas 

Videoconf. ou 

vídeo explicativo 

Rutinas: saúdo, 

propostas, tarefas, 

dúbidas... 

Matemáticas 

Videoconf. ou 

vídeo explicativo 

Rutinas: saúdo, 

propostas, tarefas, 

dúbidas... 

Inglés 

Videoconf. 

Música 

Videoconf. ou 

tarefa 

Aula virtual 

11:30–12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00–12:20 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler 

12:20–13:10 Relixión 

Videoconf./tarefa 

Valores 

Videoconf. para o 

asesoramento as 

familias 

A. virtual/tarefa 

L. Castelá 

Aula virtual ou 

outras tarefas 

Arts 

Videoconf. ou 

tarefa 

Matemáticas 

Aula virtual ou 

outras tarefas 

Ed. Física 

Aula virtual 

(vídeo ou tarefa) 

13:10–14:00 C. Sociais 

Tarefas na aula 

virtual ou outros 

medios 

C. Naturais 

Tarefas na aula 

virtual ou outros 

medios 

C. Sociais 

Tarefas na aula 

virtual ou outros 

medios 

C. Naturais 

Tarefas na aula 

virtual ou outros 

medios 

L. Castelá 

Tarefas na aula 

virtual ou outros 

medios 

14:00 Peche da sala de conversa. 

A sala de conversa estará aberta desde as 9.00 para asesoramento tanto das familias 

coma do alumnado, respectando os momentos establecidos para a conexión conxunta 

do alumnado. 

     En E. Física valorarase a posibilidade de facer algunha videoconferencia en función 
 

das necesidades e posibilidades das familias. 



 

 

3º de Educación Primaria 
 

3º E.P. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00–9:50 C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

E. Física 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

9:50–10:40 Relix. / Valores 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

10:40–11:30 C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

C. Naturais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

11:30–12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00–12:20 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler 

12:20–13:10 Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

C. Naturais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Arts & Craft 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

13:10–14:00 C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Música 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

E. Física 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. 

virtual 20´ 

 
 
 

En E. Física as tarefas de docencia virtual que se sinalan no protocolo poderán 

consistir tanto en videoconferencias como en gravacións, en función das necesidades 

detectadas. De todos xeitos, a comunicación co alumnado/familias será o máis fluída 

posible utilizando non só a posibilidade da videoconferencia, senón tamén o correo 

electrónico ou abalar móbil que permiten adaptarse ao horario e á necesidade de 

conciliación de todas as familias. 



 

 

4º de Educación Primaria 
 

4º E.P. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00–9:50 Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

E. Física 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemática
s 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 20´ 

9:50–10:40 Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

C. Naturais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. 

virtual 20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

10:40–11:30 Relix./Valores 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

C. Naturais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

E. Física 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

11:30–12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00–12:20 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler 

12:20–13:10 L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

13:10–14:00 Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

Música 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Plástica 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

 

 

     En E. Física as tarefas de docencia virtual que se sinalan no protocolo poderán 

consistir tanto en videoconferencias como en gravacións, en función das necesidades 

detectadas. De todos xeitos, a comunicación co alumnado/familias será o máis fluída 

posible utilizando non só a posibilidade da videoconferencia, senón tamén o correo 

electrónico ou abalar móbil que permiten adaptarse ao horario e á necesidade de 

conciliación de todas as familias. 



 

 

5º de Educación Primaria 
 

 

5º E.P. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00–9:50 Relixión/Valores 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Arts 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

9:50–10:40 Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemáticas  

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Castelán  

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

C. da Natureza 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

10:40–11:30 L. Galega  

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemáticas  

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Castelán 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L.Castelán 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

11:30–12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00–12:20 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler 

12:20–13:10 L. Castelán  

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

C. Natureza  

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega  

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. 

virtual 20´ 

Matemáticas  

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

13:10–14:00 C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Ed. Física 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Música 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Ed. Física 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´. 

C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

 

     En E. Física as tarefas de docencia virtual que se sinalan no protocolo poderán 

consistir tanto en videoconferencias como en gravacións, en función das necesidades 

detectadas. De todos xeitos, a comunicación co alumnado/familias será o máis fluída 

posible utilizando non só a posibilidade da videoconferencia, senón tamén o correo 

electrónico ou abalar móbil que permiten adaptarse ao horario e á necesidade de 

conciliación de todas as familias. 



 

 

6º de Educación Primaria 
 

 

6º E.P. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00–9:50 C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

C. Sociais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

C. Naturais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

C. Naturais 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

E. Física 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

9:50–10:40 Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Relix./Valores 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. 

virtual 20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

10:40–11:30 L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Música 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

11:30–12:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00–12:20 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler 

12:20–13:10 Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

L. Castelá 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

Matemáticas 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Arts $ Craft 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

13:10–14:00 L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

E. Física 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

L. Galega 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 

20´ 

Inglés 

Videoconf. 30´ 

Traballo A. virtual 
20´ 

 

 

 Nas sesións seguidas de videoconferencia e  tarefas  pautadas, a conexión no  se 

interrompe, e o alumnado fai as tarefas conectado, para resolver posibles dúbidas. 

Se algunha parte do alumnado non pode asistir as videoconferencias, se colgarán 

tamén as tarefas na aula virtual, e/ou se enviarán ao e-mail. 

 Nas sesións de aula virtual, as tarefas para ese día estarán colgadas na aula virtual e 

serán, na súa meirande parte, da plataforma EVA, e indicarán a data e hora límite de 

entrega. 

 En E. Física as tarefas de docencia virtual que se sinalan no protocolo poderán 

consistir   tanto   en   videoconferencias   como   en   gravacións,   en   función   das 

necesidades detectadas. De todos xeitos, a comunicación co alumnado/familias será 

o máis fluída posible utilizando non só a posibilidade da videoconferencia, senón 

tamén o correo electrónico ou abalar móbil que permiten adaptarse ao horario e á 

necesidade de conciliación de todas as familias. 



 

 

Educación Infantil 

ACTUACIÓNS PREVISTAS PARA ADAPTACIÓN AO ENSINO NON 

PRESENCIAL 
 

1. Comúns. 
 

Análise da situación das familias para identificar necesidades e tentar non deixar a 

ninguén atrás. 

Alentar as familias a que participen na formación que o colexio proporciona no manexo 

da aula virtual e ampliala a nivel de titoría se fose necesario (Nos vindeiros cursos será 

o que utilicen). 

Consensuar   as ferramentas a usar, priorizando sempre que sexa posible as 

proporcionadas pola consellería: Abalar móbil para as comunicacións, Aula virtual para 

as  tarefas,  e  Webex  ou  falemos  como  plataforma  de  videoconferencia.  En  caso 

necesario utilizaremos calquera outra que fose necesaria: correo electrónico, drive, 

whatsapp…). 

Organizar e coordinar as tarefas de xeito que non supoñan unha sobrecarga para as 

familias. O máis importante é manter o contacto e proporcionar soporte emocional para 

os nenos e nenas. 

Enviar corrección de tarefas para que o alumnado sinta que o que fan é importante e tido 

en conta. 

Ter en conta na organización do ensino non presencial o feito de ter irmáns que se 

deban conectar. 

Coordinar cos diferentes especialistas o horario de videoconferencia. O tempo de 

exposición as pantallas pensamos non debe ser longo. 

 
 

2. 4º de Educación Infantil 
 

O que propoñemos e que dende primeira hora da mañá a Webex ou Falemos permaneza 

aberta ata finalizar a xornada escolar. No só para facer videoconferencias, senón tamén 

para resolver dúbidas, orientar e dar apoio emocional. Poderán conectarse as familias 

cando precisen. Se os especialistas consideran, tamén aproveitarían para as súas sesión. 

Durante as primeiras semanas, xunto coa profesora de Apoio (así non se alongaría no 

tempo),  faríamos  videoconferencias  individuais.  Permitirían  recadar  información  da 

situación familiar: 

-traballo dos pais(presencial ou non) 



 

 

-horarios dos irmáns maiores (aos que darán prioridade). Sobre todo os que están en 

ensino obrigatorio. 

Con toda a información faríamos grupos pequenos cos que conectarnos por 

videoconferencia en diferentes horarios, para realizar pequenas actividades. O TEMPO 

QUE  AGUANTA  O  ALUMNADO  DE  3  ANOS.  O  obxectivo  é  que  non  perdan 

contacto cos compañeiros. 

Cada  día  enviaranse  tarefas,  axeitadas  para  a  idade.  Avisando  as  familias  por 
 

AbalarMóbil cando as teñan dispoñibles. 
 

Estas tarefas irán acompañadas de vídeos, audios …motivadores que servirán de 

preparación para a tarefa-ficha. Estas actividades sexan xogos, desprazamentos, 

búsquedas… O que se recolla en papel será o que as familias deberán enviar para ser 

“corrixidos”. 

Para conseguir que sexa un ensino GLOBALIZADO e non sobrecargar as familias 

acordaremos cos especialistas a repartición de actividades que selles van propoñer. 

Outra das premisas deste horario para o traballo online será acordar coas titoras dos 

irmáns, para non coincidir nas xuntanzas por videoconferencia. 

SE O CONFINAMENTO É SÓ POR 15 DÍAS 
 

Para un curto período de confinamento o planteamento ten que ser necesariamente 

diferente. 

A dispoñibilidade das mestras sería a mesma (horario completo) pero as 

videoconferencias serían 1 ou 2 nese período, en gran grupo. 

As tarefas serían o prioritario. 



 

 

3. 5º de Educación Infantil 

 
5º E.I. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00–9:50 Apertura de 

videoconf. ás 

familias 

Apertura de 

videoconf. ás 

familias 

Apertura de 

videoconf. ás 

familias 

Apertura de 

videoconf. ás 

familias 

Apertura de 

videoconf. as 

familias 

9:50–10:40 Tarefa Música 

Videoconf. cada 

15 días 

Tarefa Tarefa Tarefa ou 

videoconf. 

10:40–11:30 Videoconf. Tarefa Vídeoconf. Tarefa Tarefa ou 

videoconf. 

11:30–12:00 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de ler 

12:00–12:20 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:20–13:10 Tarefa 

12:45 –  13:10 

A.L. 

Tarefa 
 

Tarefa 
 

12:45 –  13:10 

P.E.L.O. 

Psicomotricid. 

Vídeo ou tarefa 

Tarefa 

13:10–14:00 Relixión 

Videoconf. e 

tarefas 

Apertura de 

videoconf. ás 

familias 

Apertura de 

videoconf. ás 

familias 

Inglés 

Videoconf. ou tarefa 

Apertura de 

videoconf. ás 

familias 

 
 

     Ademais se atenderase ao alumnado mediante correo electrónico de aula, e para o 

alumnado que non lle sexa posible o seu uso, arbitrase un modo alternativo para a 

comunicación coas familias e o mantemento da actividade lectiva. 

     En E. Física valorarase a posibilidade de facer algunha videoconferencia en función 

das necesidades e posibilidades das familias. 



 

 

4. 6ª Infantilde Educación Infantil 
 

Tendo en conta a idade e características do grupo, o horario de 6º de infantil é máis 

estruturado pero respecta as premisas comúns. 

6º E.I. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00– 

9:45 

Apertura videoconf. 

(se alguén o 

necesita xa se pode 

conectar. 

Asesoramento 

familias. 

Apertura 

videoconf. (se 

alguén o necesita 

xa se pode 

conectar. 

Asesoramento 

familias. 

Apertura 

videoconf. (se 

alguén o necesita 

xa se pode 

conectar. 

Asesoramento 

familias. 

Apertura 

videoconf. (se 

alguén o necesita 

xa se pode 

conectar. 

Asesoramento 

familias. 

Apertura 

videoconf. (se 

alguén o necesita 

xa se pode 

conectar. 

Asesoramento 

familias. 

9:45– 

10:30 
Videoconf. Saúdos, 

rutinas e 

explicación tarefas 

do día. Duración 

prevista 30´. 

Videoconf. 

Saúdos, rutinas e 

explicación 

tarefas do día. 

Duración prevista 

30´. 

Música 

Videoconf. cada 

15 días 

Videoconf. 

Saúdos, rutinas e 

explicación tarefas 

do día. Duración 

prevista 30´. 

Videoconf. Saúdos, 

rutinas e 

explicación tarefas 

do día. Duración 

prevista 30´. 

10:30– 

11:30 
Traballo persoal. A 

sala de conversa 

non se pecha e 

calquera familia 

pode interactuar coa 

titora cando o 

necesite. 

Traballo persoal. 

A sala de 

conversa non se 

pecha e calquera 

familia pode 

interactuar coa 

titora cando o 

necesite. 

Traballo persoal. 

A sala de 

conversa non se 

pecha e calquera 

familia pode 

interactuar coa 

titora cando o 

necesite. 

At. Educativa 

Vídeo ou tarefa 

Traballo persoal. A 

sala de conversa 

non se pecha e 

calquera familia 

pode interactuar 

coa titora cando o 

necesite. 

11:30– 

12:00 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:00– 

12:20 
Tempo de lecer 

Recomendase un 

tempo de descanso 

ao rematar as 

tarefas 

Tempo de lecer 

Recomendase un 

tempo de 

descanso ao 

rematar as tarefas 

Tempo de lecer 

Recomendase un 

tempo de 

descanso ao 

rematar as tarefas 

Tempo de lecer 

Recomendase un 

tempo de descanso 

ao rematar as 

tarefas 

Tempo de lecer 

Recomendase un 

tempo de descanso 

ao rematar as 

tarefas 

12:20– 

13:10 
Videoconf. Hora de 

ler un conto, poesía, 

canción... Proposta 

de actividades 

lúdicas para a 

última hora. 

Despedida. 

Duración prevista 

30´. 

Psicomotric. 

Vídeo ou tarefa 

Videoconf. 

ACNEAE 

Traballo persoal. 

Videoconf. Hora 

de ler un conto, 

poesía, canción... 

Proposta de 

actividades 

lúdicas para a 

última hora. 

Despedida. 

Duración prevista 

30´. 

Videoconf. Hora de 

ler un conto, poesía, 

canción... Proposta 

de 

actividades lúdicas 

para a última hora. 

Despedida. 

Duración prevista 

30´. 

13:10– 

14:00 

Traballo persoal. 

14:00 Peche da sala 

de conversa 

Traballo persoal. 

14:00 Peche da 

sala de conversa 

Inglés 

Videoconf. ou 

tarefa 

Traballo persoal. 

14:00 Peche da 

sala de conversa 

Traballo persoal. 

14:00 Peche da sala 

de conversa 



 

 

     En E. Física valorarase a posibilidade de facer algunha videoconferencia en función 

das necesidades e posibilidades das familias. 

 
 

4. APOIO. 
 

Priorizaranse os apoio na aula de 4º de Infantil por dúas razóns: a idade do alumno e o 

número. 

A labor do profesor de apoio será determinante á hora para poder organizar conversas 

con todos os nenos e nenas sen que ninguén quede atrás. A coordinación cos titores e 

especialistas que imparten clase nesta aula será totalmente imprescindible para lograr 

unha adecuada adaptación dos nenos e nenas ao ensino non presencial. 

Na aula de 6º de infantil os apoios permitirán facer grupos reducidos de conversa que 

mellorarán a interacción co alumnado. 

Seguirá desempeñando os poios previstos para 5º de infantil en coordinación coa titora. 

Asimesmo seguirá cubrindo á horas que corresponden á xefatura de estudos. 

Respectarase a súa función como coordinadora da Biblioteca escolar e as horas adicadas 

ao  funcionamento  da  mesma.  No  confinamento  anterior  o  papel  da  Biblioteca  foi 

determinante para manter unida e en contacto á comunidade educativa. É un papel 

fundamental que chegado o momento, queremos manter. 



 

 
 

 

Orientación. 

Horario do departamento de orientación 

 
OR. LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00– 

9:50 

Creación e 
adaptación de 

recursos e contidos 
para alumnado, 

familias e 
profesorado. 

Aula virtual e blog 

do D. de 

orientación 

Creación e 
adaptación de 

recursos e 
contidos para 

alumnado, 
familias e 

profesorado. 

Aula virtual e blog 

do D. de 

orientación 

Creación e 
adaptación de 

recursos e contidos 
para alumnado, 

familias e 
profesorado. 

Aula virtual e blog 

do D. de 

orientación 

Creación e 
adaptación de 

recursos e 
contidos para 

alumnado, 
familias e 

profesorado. 

Aula virtual e blog 

do D. de 

orientación 

Creación e 
adaptación de 

recursos e 
contidos para 

alumnado, 
familias e 

profesorado. 

Aula virtual e blog 

do D. de 

orientación 

9:45– 

10:30 
Videoconferenc.* 

EI/EP 

Videoconferenc.* 

EI/EP 

Coordinación 
prof.**EI 

Webex/Falemos/Te 
lefónica 

Videoconferenc.* 

EI/EP 

Videoconferenc.* 

EI/EP 

10:30– 

11:30 
Videoconferenc.* 

EI/EP 

Coordinación 
prof.**EI 

Webex/Falemos/ 

Telefónica 

Videoconferenc.* 

4º/5º EI (semanas 

alternas) 

Coordinación 
prof.** 5º/6º E.P. 

Webex/Falemos/ 

Telefónica 

Videoconferenc.* 

EI/EP 

11:30– 

12:00 
Rexistro de 

información 
Rexistro de 

información 
Rexistro de 

información 
Rexistro de 

información 
Rexistro de 

información 

12:00– 

12:20 

Lectura con 1º EP 
(Grupos de lectura) 

Falemos/Webex 

Lectura con 1º EP 
(Grupos de 

lectura) 

Falemos/Webex 

Lectura con 1º EP 
(Grupos de lectura) 

Falemos/Webex 

Lectura con 1º EP 
(Grupos de 

lectura) 

Falemos/Webex 

Lectura con 1º EP 
(Grupos de 

lectura) 

Falemos/Webex 

12:20– 

13:10 

Coord. servizos 
externos 

Webex ou 

Telefónica 

Coord. Equipo 
BIBLIOTECA 

Webex 

Coordinación 
prof.** 5º/6º E.P. 

Webex/Falemos/ 

Telefónica 

Videoconferenc.* 

EI/EP 

Coordinación 
prof.** 2º E.P. 

Webex/Falemos/ 

Telefónica 

13:10– 

14:00 

Atención ás familias 

Falemos/Webex ou 

telefónica 

Atención ás 
familias 

Falemos/Webex 

ou telefónica 

Atención ás familias 

Falemos/Webex ou 
telefónica 

Coord. D.O. 

Falemos / Webex 

Coordinación 
prof.** 1º E.P. 

Webex/Falemos/ 

Telefónica 

 

 

*As videoconferencias con cada curso estarán supeditadas ao horario do profesorado 

titor, baixo demanda e co obxecto de recoller información sobre o alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. 
 

**A coordinación  co profesorado  titor supeditarase á súa dispoñibilidade horaria e 

baixo demanda. 



 

 

Audición e linguaxe. 

 

AL LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00-09:45 

45’ 

 

--- 
  3º EP 

L. Castelá 
 

 

09:45-10:15 

30’ 

P.E.L.O. 

6º EI 

Videoconferencia 

 

P.E.L.O. 4º EI 

Videoconferencia 

 

10:15-10:45 

30’ 

Elaboración de 

recursos para 
1º/2º EP 

 

Elaboración de 

recursos para EI 

10:45 - 

11:20 

35’ 

3º EP 

L. Castelá 

Videoconferencia 

 

1º EP 

Videoconferencia 

11:20-11:30 MERENDA 
11:30-11:55 RECREO ED. PRIMARIA – HORA DE LER ED. INFANTIL 
11:55-12:20 

HORA DE 

LER EP 

3º EP Tarefa: 

lecturas Aula 

virtual 

 
 

3º EP 

Videoconferencia 

6º EP Tarefa: 

lecturas Aula 

virtual 

 

 
12:20-12:45 

25’ 

4º EP 

L. Galega 

Videoconferencia 

acneae 

 

6º EI 

Videoconferencia 

acneae 

 

 
 

Elaboración de 

recursos para 

3º/4º EP  

12:45-13:10 

25’ 

5º EI 

Videoconferencia 
acneae 

P.E.L.O. 

5º EI 

Videoconferencia 
 

13:10-14:00 

50’ 

6º EP 

L. Galega 

Videoconferencia 

acneae 

2º EP 

C. Sociais 

Videoconferencia 

acneae 

 
COORD. DO 

Videoconferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER REVISADO SEGUNDO ÁS 

NECESIDADES DAS FAMILIAS E DO EQUIPO DOCENTE 

ASESORADOS POLO DEPARTEMENTO DE ORIENTACIÓN. 




