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PLAN DE CONTINXENCIA DO CEIP ROSALÍA DE CASTRO DE BÓVEDA

COMUNICACIÓNS CO CENTRO EN CASO DE CONFINAMENTO
Teléfono: 982870095 (en caso de non poder ser atendido presencialmente permne-

cerá desviado).
Correo electrónico: ceip.rosalia.boveda@edu.xunta.gal
Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprosaliaboveda/
Aulas virtuais: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprosaliaboveda/aulavirtual/my/

ACCIÓNS PREVIAS

Previamente a unha situación de confinamento, débense acometer as seguintes tarefas:

•O profesorado con necesidades de formación en TICs realizará os cursos de actuali-

zación que a consellería, a través dos centros, porá a súa disposición.

•Profesorado e alumnado traballarán cos recursos de docencia online, tales coma o 

Moodle e o espazo Abalar, aulas virtuais, EDIXGAL nos primeiros días de clase co ob-

xectivo de se familiarizaren co seu uso. 

•O alumnado cubrirá a Enquisa de Recursos TIC realizada polo centro. O titor de cada 

grupo verificará que a enquisa fora cuberta por tódolos seus titorandos.

•O profesorado realizará as adaptacións que considere oportunas nas programa-

cións. Deberanse ter identificados os contidos de carácter máis teórico que sexan 

susceptibles de desenvolverse mediante teledocencia e aqueles que necesariamente 

se deban impartir presencialmente.

INSTRUCIÓNS PARA O ALUMNADO (E AS SÚAS FAMILIAS, DE SER O CASO) SO-

BRE COMUNICACIÓNS

Os foros para consultas xerais dentro de cada unidade didáctica, indicando o título na 

entrada para que non pregunten o mesmo senón que lean as respostas a cada entrada.

1.Os mensaxes se a comunicación é persoal sobre unha situación de cada persoa que 

non afecta ao grupo.

1.Profesor-alumno, profesor familias: A través da mensaxería da aula virtual e/ou do 

servizo de mensaxería de Abalar Móbil, espazo Abalar.
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2.Alumno-profesor: A través da mensaxería da aula virtual
Aclaracións: o correo corporativo empregarase en casos excepcionais

Axuntamos cadro de normas a ter en conta nas comunicacións.

MENSAXERÍA INS-

TANTÁNEA

FOROS CORREO ELEC-

TRÓNICO

CANDO Cando se queira fa-

lar co profesorado 

en privado dun tema

persoal

Cando se queira fa-

cer unha consulta 

xeral ao alumnado e

ao profesorado

Non se recomenda 

nunca

COMO Enviando unha 

mensaxe coa dúbi-

da persoal e lendo 

as mensaxes no 

propio perfil

Escollendo o foro 

que se precisa e en-

viando a mensaxe. 

Tamén se pode con-

testar á mensaxe de

compañeiras e pro-

fesorado.

O correo emprega-

rase de xeito exce-

pcional cando o pro-

fesorado así o solici-

te

ONDE No apartado mensa-

xes do perfil

Foro de novas: coa 

información xeral.

Foro de cada unida-

de didáctica

Foro de debate so-

bre algún aspecto 

concreto

Non procede

ACCIÓN TITORIAL

Distinguimos dous aspectos:

1.Titoría coas familias

2.Titoría da materia

1. Titoría coas familias
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Continuar co mesmo horario que está establecido (1 hora/semana). Atención empregando
videoconferencia, espazo abalar ou vía teléfono. É importante ter un horario claro de aten-
ción ás familias para que non se exceda a carga de traballo do profesorado.

3. Titoría da materia
Atención nunha sesión de clase semanal a cuestións que non estarán relacionadas direc-
tamente cos contidos curriculares da materia, senón con outro tipo de dúbidas ou cues-
tións como poden ser: funcionamento da aula virtual, realización e presentación de activi-
dades, cualificacións destas etc.

Solicitarase a colaboración do departamento de orientación nos casos de alumnos con 
mais dificultades. 

DESENVOLVEMENTO DA DOCENCIA MIXTA

Para un correcto desenvolvemento precísase contar coa tecnoloxía axeitada, por iso:

•o titor de cada grupo verificará que todo o alumnado conta cos recursos axeitados 

para seguir a teledocencia.

•o alumnado con necesidades de recursos TIC deberá recibir o material solicitado no 

seu momento na Enquisa de Recursos TIC realizada polo centro.

Prestarase especial atención ao alumnado que, aínda que conte co material, non dispoña 
deste nas horas de clase, buscando opcións para completar esas carencias con materiais 
complementarios como a gravación dalgunha explicación ou apoio con titorías.

O punto de encontro base para o desenvolvemento da docencia online serán as aulas 
virtuais do centro.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprosaliaboveda/aulavirtual/my/

https://eva.edu.xunta.gal

Para realizar videoconferencias utilizaranse CISCO WEBEX MEETING.
A persoa encargada de dar de alta a profesorado e alumnado, e da administración da pla-
taforma é a coordinadora EDIXGAL.
Calquera incidencia relacionada coa autenticación ou as cuestións anteriores debe trans-
mitirse mediante mensaxe á súa conta de correo.

INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS

Informarase ás familias da necesidade de asumir novos roles, como son:

•colaborar para que o seu fillo/a siga o ensino virtual na casa, nas horas indicadas, e 

coas normas establecidas.

•comunicar as incidencias que xurdan, ou as carencias que impidan desenvolver as 

actividades lectivas.
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•responsabilizarse, se é o caso, dos materiais que se lle cedan con esta finalidade e 

vixiar que se empreguen para uso educativo.

•revisar (no caso dos mais novos), que están a facer as tarefas encomendadas e con-

trolar os accesos a sitos non desexados.

Tamén se lles informará sobre os horarios de titoría e as canles de comunicación.

NORMAS PARA AS SESIÓNS DE CLASE ONLINE 

As clases online terán un horario similar ás clases presenciais, e son igual de ofi-
ciais que as anteriores, polo tanto

•Son de obrigada asistencia, que debe facerse na hora indicada.

•A non asistencia debe ser xustificada polos titores legais do alumno/a.

•As normas de educación e respecto son as mesmas que na clase presencial, hai 

que estar con boa presencia, non se pode comer nin beber, e o material de estudo 

debe estar a carón do alumno/a.

•O acceso é propio e privado do usuario, e non pode compartilo con outras persoas

(agás os titores legais).

•A participación nas clases é exclusiva do alumnado e o profesor, noutro caso so-

licitarase permiso de asistencia á sesión (hai que ter en conta a necesidade de apoio 

por parte das familias para o alumnado de infantil e primeiros cursos de primaria).

•Durante as sesións non está permitida a gravación de conversas nin a captura de 

imaxes, tal como ocorre coas clases presenciais.

•Lembrar que todos os participantes, (tamén os externos), deben preservar a confi-

dencialidade do que suceda durante a sesión.

No caso de incumprirse algunha destas premisas deberán aplicarse as normas que xa fi-
guran no NOFC (actualizar).
Lémbrase que a suplantación de identidade e a difusión de imaxes poden ter penas le-
gais.

NORMAS DE USO DA AULA VIRTUAL

A aula virtual é o novo espazo de docencia, polo tanto

•Todos os usuarios
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•deben responsabilizarse das claves de acceso, que non deben compartir con nin-

guén.

•deben saber o seu funcionamento básico e formarse para desenvolverse no rol 

que teñan asignado.

•deben aceptar nas entregas de actividades a confirmación de autoría.

•Recomendacións

•compre ter actividades modelo ou estandarizadas que faciliten a entrega de tare-

fas ao alumnado.

•traballar en grupo

•facer un seguimento de tarefas por cursos (mediante o calendario, ou similar) para

que no se exceda a carga de traballo.

•enviar, ademais de tarefas escritas, en audio, e en vídeo, (estes soportes axudan 

a verificar autorías).

DESENVOLVEMENTO DAS SESIÓNS ONLINE

•Cómpre ter un modelo de sesión por "tramos", no que se alternen explicacións "ma-

xistrais" con tarefas participativas ou nas que o alumnado estea activo.

•Para sesións de máis dunha hora buscaranse alternativas para amenizar o traballo, 

con descansos se fose preciso.

Modelos de sesións

PT

Instrucións para o alumnado sobre o desenvolvemento das clases de PT.

As clases desenvolveranse a través de videoconferencia coa aplicación “Cisco Webex 

Meetings”.

A videoconferencia a través de “Cisco Webex Meetings” será a canle para o desenvolve-

mento das sesións. Ademáis disto empregaranse, para o desenvolvemento das mesmas, 

a aula virtual.
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En canto ao horario de estudo, seguirase a mesma distribución horaria que na docencia 

presencial.

En cada unha das sesións dedicarase un 60% da mesma á explicación de contidos por vi-

deoconferencia ou desenvolvemento de actividades ;e o 40% restante ao desenvolvemen-

to de actividades de carácter individual propostas polo docente.

Nesta segunda parte de traballo individual o docente estará a disposición do alumnado 

para aclarar posibles dúbidas.

En canto as tarefas serán fundamentalmente actividades de carácter interactivo.

Titoría de 5º e 6º de primaria

Redactado pola substituta por atoparse de baixa a titular.

Estrutura dunha clase online

Duración da clase: 50 minutos

Os 10 primeiros minutos están adicados a realizar unha charla coloquio có alumnado. No 

caso de que sexa o inicio dun tema novo, dita charla tería como obxectivo coñecer o que 

os alumnos e alumnas coñecen ou saben xa sobre o tema. No caso de ser a continuidade

do tema, este tempo está adicado a aclara dúbidas do explicado na sesión anterior.

Os 15 minutos seguintes dedicaranse a explicación dos novos contidos correspondentes 

por parte da mestra. O tempo dedicado a esta parte da sesión é orientativa, xa que de-

pende de factores como a complexidade do tema a explicar, se o alumnado comprende as

explicacións, etc.

Os seguintes 15 minutos, o alumnado realizará as tarefas correspondentes, relacionadas 

co tema explicado.
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E finalmente, os derradeiros 10 minutos estarán dedicados a facer a corrección das tare-

fas feitas anteriormente, podendo ser a mestra a que faga as correccións dos exercicios 

ou ben un alumno ou alumna (supervisado pola mestra).

Cabe mencionar que os tempos expostos para a realización desta sesión online son 

orientativos e flexibles, xa que no proceso de ensinanza – aprendizaxe existen moitos fac-

tores que poden facer variar os tempos previstos polo mestre ou mestra.

Relixión

En un suposto confinamento as  clases de Relixión  seguirán a seguinte distribución de 

tempos.

Un 60% do tempo adicado a lectura,vocabulario,e explicación do tema.

Un 40% do tempo dedicarase a relización de traballo individual mediante fichas,exercicios

do libro,aclaración de dúbidas.

Realización de pequenos traballos a nivel individual ou en grupo.

Colorear fichas relativas o tema que estmos tratando.

As tarefas presentaranse pola aula virtual.

As clases farémolas  mediante cisco webex.

Titoría de 1º e 2º

Nestes cursos iniciais o fundamental é a lectura e a escritura, polo que este será o enfo-

que principal. Terán os libros na casa e a posibilidade, os país, de conectar ó alumno coa 

súa titora ou profesor, usando ciscowebex. 

Marcarase, a través dos medios telemáticos, un traballo diario a cada alumno de 1ºEP e 

2ºEP de xeito individual, tenendo en conta as características de cada un. Por exemplo: 

con  un vídeo da profesora, explicala tarefa a facer, enviarlla ó alumno e unha vez remata-

da, a titora recibe fotografía o vídeo da mesma e si o considera oportuno fai unha chama-
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da ou videochamada ao alumno para profundizar nela ou para correxir algo incorrecto. De

tódoslos xeitos, a titora falará persoalmente co alumno cada día.

Dado que imos ter o mesmo horario todo o curso escolar, é importante que non perda va-

lor a “Hora de ler” e a parte adicada as preguntas sobre o texto lido nese tempo. O 60% 

do tempo adicarase a explicar a tarea e o 40% sería para traballar nela, si ven nestes cur-

sos ben pode darse a situación de estar toda a clase alternando a explicación e a resolu-

ción da tarefa.

As titorías poden ser levadas a cabo por teléfono ou por ciscowebex.

Titoría de 3º e 4º de Primaria

Na aula multinivel de 3º e 4º de primaria, as sesións de lingua galega e lingua castelá se-

guirían estes pasos:

    • En primeiro lugar os alumnos accederían a sala de video conferencia para poñerse en

contacto coa titora pulsando o marcador que teñen preinstalado no navegador.

    • O 60% da sesión iría adicado: primeiro e de maneira oral recordar e repasar os conti-

dos das sesións anteriores poñendo exemplos ilustrativos; seguidamente se expoñerían 

os novos contidos relacionados coas seccións de gramática e literatura, para conseguir 

unha mellor asimilación dos novos contidos realizaríanse a nivel grupal actividades esco-

llidas do repositorio abalar ou actividades on line escollidas previamente polo docente.

    • O 40% da sesión restante, o alumnado de maneira individual, resolvería as activida-

des que terían colgadas na aula virtual, podendo consultar as distintas dúbidas que se lle 

presentasen en calquera momento.

En matemáticas:

O alumnado accede a sala de video conferencia pulsando o marcador que teñen preinsta-

lado no navegador.

 Respecto ó horario, o alumnado tería o mesmo horario que tiña no centro, e as sesións 

serían distribuídas da seguinte maneira: o 60% estaría adicada a explicacións de contidos
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e realización de actividades  en grupo, o 40% restante da sesión estaría adicada a que os 

alumnos realicen as actividades individuais recomendadas. Neste tempo o docente estará

a disposición do alumnado para aclarar posibles dúbidas. As tarefas presentaranse ao 

alumnado a través da Aula Virtual e da páxina web do centro, sendo en moitos casos inte-

ractivas. A entrega das tarefas será usando medios telemáticos. 

Infantil

1. Acción titorial en liña:

O centro conta coa aplicación “Abalar” e as familias teñen instalado, na súa totalidade 

“Abalar móbil”.

O horario de titoría coas familias, tal e como está establecido na Normativa de organiza-

ción e Funcionamento  do Centro (N.O.F.C), é os martes de 16:30 h. a 17:30 h.

As familias que así o desexen poderán solicitar unha titoría a través de “Abalar móbil” que 

será celebrada a través de “Cisco Webex Meetings” ou, vía telefónica.

2. Instrucións para as familias do alumnado sobre a comunicación en caso de confina-

mento.

As familias poderá acceder á  “Aula Virtual” do centro onde estará á planificación semanal

do traballo así como os enlaces a diferentes xogos e cancións.

3. Instrucións para o alumnado sobre o desenvolvemento das clases.

As clases desenvolveranse a través de videoconferencia coa aplicación “Cisco Webex 

Meetings”

3.1. Acceso.

O acceso á sala de videoconferencias levarase a cabo a través dun acceso directo colo-

cado na Aula Virtual do centro.

3.2. Ferramentas.

A videoconferencia a través de “Cisco Webex Meetings” será a canle para o desenvolve-

mento das sesións. Ademáis disto empregaranse, para o desenvolvemento das mesmas, 

as aulas virtuais e diferentes contidos web.
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3.3. Horario de estudo.

De darse o caso dun confinamento parcial do alumnado de Infantil, seguirase a mesma 

distribución horaria que na docencia presencial. 

Buscarase realizar, polo menos, unha conexión diaria por webex, para que o alumnado 

confinado poida participar dalgunha actividade realizada na aula. 

No caso dun confinamento total de todo o alumnado, levarase a cabo unha sesión de vi-

deoconferencia diaria cunha duración mínima  de unha hora. 

Dado que para a conexión co alumnado de Infantil, é imprescindible a presenza  dun adul-

to; o horario de conexión tratará de adaptarse, na medida do posible, á disponibilidade 

das familias. 

 A titora de Educación Infantil estará dispoñible durante toda a xornada escolar (de 10:00 

h a 16:30 h) e no horario de titoría (martes de 16:30 a 17:30 h), para atender ao alumnado

e ás súas familias.

3.4. As tarefas: tipoloxía, presentación e avaliación.

ACTIVIDADES EN LIÑA

ASEMBLEA: Rutinas diarias de aula (pasar lista, calendario, nome e debuxo do/a encar-

gado/a, recitado de números, recitado de letras, cálculo mental…)

Planificación e explicación das actividades previstas para o día.

EXPRESIÓN ORAL

“Piruletas das emocións” (expresamos as nosas emocións e sentimentos). Que fixemos 

na fin de semana? (libro dos luns), “Falamos sobre os contos” (biblioteca de aula).

EXPRESIÓN MUSICAL E PSICOMOTRICIDADE

Xogos de ritmo, movemento, equilibrio, coordinación, expresión corporal, mímica, danzas,

cancións...

ACTIVIDADES FÓRA DE LIÑA.

GRAFOMOTRICIDADE / LECTOESCRITURA / MATEMÁTICAS

Traballo individual centrado no material didáctico elaborado polas editoriais que as fami-

lias adquiriron ao comezo do curso.
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ACTIVIDADES MANIPULATIVAS.

“O meu caixón de material manipulativo” (tangram, regretas Cusinaire, ensartables, pivo-

tes…) Material de uso individual que o alumnado levará para a casa en caso de confina-

mento tanto parcial como total.

 

Unha sesión de clase a través de videoconferencia incluirá:

1. Desenvolvemento da Asemblea.

2. Actividade de expresión oral.

3. Actividade de expresión musical e/ou psicomotricidade.

4. Instrucións para o desenvolvemento fóra de liña dunha actividade de carácter individual

(manipulativa, grafomotricidade, lectoescritura ou matemáticas)

Realizarase un seguemento das actividades en liña  a través dun “diario de sesións”.

As tarefas fóra de liña, serán presentadas a través das aulas virtuais mediante fotos e/ou 

grabacións.

Para a avaliación das actividades teranse en conta os seguintes aspectos:

    • participación

    • esforzo

    • iniciativa

    • creatividade

    • entusiasmo

    • interese

Proposta de avaliación dunha sesión:

    • Asistencia: máximo 1 punto.

    • Participación activa no módulo de explicación e traballo en grupo: máximo 2 puntos.

    • Realización individual das actividades propostas: máximo 5 puntos.

    • Traballos de investigación e proxectos: máximo 3 puntos.
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ENTREGA DE TAREFAS E AVALIACIÓN

Horario recomendado:

As horas que corresponderían á materia dentro do horario semanal do grupo.

• Presentación de tarefas:

• As actividades realizaranse a través da aula virtual, cando sexa unha entrega de fi-

cheiros farase, a ser posible, en formato pdf, agás naqueles casos non que se tra-

ten de tarefas interactivas dixitais.

Avaliación:

• Farase a través da aula virtual e tamén coas ferramentas de videoconferencia. No 

caso de realizar gravacións compre acordar instrucións ao respecto. 

mailto:ceip.rosalia.boveda@edu.xunta.es

