
 

 

ANEXO II 

Adaptación destas NOF para o desenvolvemento do ensino-aprendizaxe no ensino a distancia por 
casusa da situación COVID 

1. Equipo Aula Virtual 
Créase un equipo de Aula virtual integrado por unha coordinadora, dirección, un representante de 
cada Ciclo (ou asimilado) e unha representante do D.O.. coas seguintes funcións recollidas na PXA 
do curso 20/21: 

a. Colaborar coa posta en funcionamento e o mantemento da aula virtual   
b. Colaborar na elaboración dun plan de utilización das aulas virtuais do cole así como das 

accións que sexan necesarias (difusión, información, formación)  
c.  Comunicar decisións e informacións entre equipo aula virtual e equipos docentes en 

ámbalas dúas direccións.  
d.  Aportar, revisar e consensuar criterios de uso e ferramentas dixitais adecuadas para cada 

nivel e momento educativo.  

e. Axudar ás familias, alumnado e titorías na adaptación no proceso de uso e coñecemento da 
aula virtual e familiarización coa contorna e metodoloxía* 

2. Adaptación das normas de convivencia aprobadas nestas NOF á situación de ensino a 

distancia 

NORMAS DE CONVIVENCIA adaptadas 

Todos os membros da comunidade educativa procurarán un bo clima de convivencia 

respectando dereitos e deberes de todos os sectores, priorizando a prevención  e potenciando a 

resolución pacífica dos conflitos. Mesmo no caso de incumplimento das medidas de convivencia 

teranse en conta a situación e condición persoais dos alumnos e alumnas e se valorará o 

recoñecemento do dano causado, o diálogo e a petición espontánea de excusas usando a 

mediación e a conciliación como métodos prioritarios. 

 Normas básicas de convivencia que seguen estando vixentes no ensino a distancia. 

1. Respecto mutuo entre todas as persoas que conviven no Centro: profesores/as, alumnos/as, 

pais/nais. 

2. A asistencia ás sesión programadas no calendario de cada grupo clase e incluídas no Plan de 

Continxencia é obrigatoria. 

3. Puntualidade á hora de entrada das sesións. 

4. Corrección no modo de falar, xestos, etc.durantes as sesuións de videoconferencia. 

6. Non usar xogos ou aparatos electrónicos que impidan o normal desenvolvemento das sesións. 

7. Vestir coa corrección que corresponde. 

 

 

3. Modificación do apartado 7 destas NOF: Funcionamento durante as actividades lectivas  

a. Videoconferencias 

-O alumnado deberá estar preparado para iniciar a reunión telemática coa antelación necesaria para que 

en canto se inicie non haxa esperas innecesarias ou entradas que interrompan o desenvolvemento da 

mesma. 

- Salvo imposibilidade técnica (ou outra causa xustificada, se é posible previamente), deberá ter activado 

o vídeo e, con carácter xeral, silenciado o micrófono ata que a persoa conductora da sesión llo active ou 

lle permita a súa activación. 

No caso de permitir a todos os participantes ter activado simultáneamente o micrófono será de vital 

importancia o respeto do turno de palabra. 

- É obrigatorio e especialmente importante a petición de turno de palabra, a cal farase levantando un 

boli/lapis cunha man diante da cámara e quedando á espera de que o profesorado  lle dea paso para 

intervir para o cal, activaralle o micro ou lle ordenará que o faga persoalmente. 

- Está terminantemente prohibido compartir o enlace ou credencias de inicio de sesión con ninguna outra 

persoa, especialmente se é allea á comunidade educativa, pero tampouco con alumnado de cursos ou 

grupos diferentes ao propio. 

- Durante a sesión gardarase a compostura debida amosando atención as explicacións para poder 

intervir ou respostar se así o require o profesorado que dirixa a sesión lectiva. 

- Non se poderá estar comendo ou utlizando xoguetes ou outros elementos de distracción. 



 

 

- Queda prohibido utilizar calquera recurso non autorizado expresamente polo profesorado convocante 

(chat, compartir documentos, etc) 

-  A non asistencia ás reunións convocadas no horario establecido será debidamente xustificada polas 

familias pola canle de comunicación establecida por cada ciclo (correo, class dojo…) 

- Non se poderá abandonar a videoconferencia (salvo causa xustificada) antes de que o profesorado a 

dea por rematada e o autorice. 

- Non está permitido permanecer nunha reunión online unha vez que o profesorado que a dirixiu a deu 

por rematada. 

b. Aula virtual e outras ferramentas para a realización de tarefas 

-  Para a realización de tarefas que complementen o proceso de ensino-aprendizaxe estarase ao 

acordado e aprobado no Plan de continxencia do centro 

- No caso de uso de ferramentas de comunicación por escrito  (chat ou outros) estarase igualmente ao 

que  se entende como normas básicas de educación (evitar o uso de palabras inapropiadas, 

malsonantes ou intervencións fóra do tema educativo que se está a tratar)  

- A participación na AV e outras ferramentas como snappet, Edixgal etc estará suxeita as mesmas 

normas que as indicadas para as reunión telemáticas no referido á preservar credenciais, contrasinais, 

etc 

- Queda terminantemente prohibido participar en ningún curso para o que non se está expresamente 

autorizado. 

c. Faltas de asistencia e puntualidade 

-O profesorado levará un rexistro de asistencia do seu alumnado. A xustificación das faltas por parte 

dos/das pais/nais ou titores farase con carácter xeral polo procedemento de comunicación acordado no 

seu ciclo. Chegado o caso, as faltas serán consignadas no correspondente  boletín informativo de 

avaliación.  

-Cando as faltas inxustificadas, faltas de puntualidade ou os incumplimentos destas NOF   teñan carácter 

reiterado comunicarase aos pais ou titores en primeiro lugar a través do titor/a e en segunda instancia, 

de ser necesario,  mediante comunicación da Xefatura de Estudos co obxecto de averiguar a causa das 

inasistencias ou faltas de puntualidade ou de corrixir os comportamentos inadecuados. 

d. Condutas levemente contrarias á convivencia 

- As condutas  que poidan ter esta consideración por incumprimento dalgún aspecto desta adaptación 

das NOF do centro serán corrixidas con algunha das seguintes medidas: 

a) Amoestación privada ou por escrito.  

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo.  

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das 

actividades do centro.  

e) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres días lectivos. 

Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado haberá de realizar os deberes ou os traballos que 

se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.  

e. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

 

- A reiteración de faltas leves pode chegar a constituir unha conduta gravemente contraria a 

convivencia  como tamén o son estas outras que xa figuran no redactado orixinal destas NOF: 

- a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa.  

- b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón de 

nacemento, raza, sexo, orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, 



 

 

conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou psíquicas, ou 

calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social.  

- c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal de 

administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave.  

- d) A gravación, manipulación ou difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que 

atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e familiar e a 

propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa.  

- e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da Lei 

4/2011.  

- f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

substracción de documentos académicos.  

Para a corrección dalgunha destas condutas estarase ao disposto con carácter xeral na normativa, 

mediante o procedemento conciliado ou o procedemento común  substituindo, de ser necesario,  as 

reunións presenciais por virtuais co envío da documentación e actas correspondentes para ser asinadas 

así como calquera outra adaptación que fose precisa como consecuencia dunha situación de 

confinamento total ou restriccións graves que impedisen o funcionamento ordinario destes 

procedementos. 

 


