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1. INTRODUCIÓN

O Plan de Continxencia do CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar 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 abrocho que supoña o cese da presencial nunha aula/etapa educativa/centro.
Trátase dun plan adaptable e modificable en función da situación epidemiolóxica.
Seguindo as directrices marcadas pola Consellería

de Cultura, Educación e

Universidade xunto coa Consellería de Sanidade, foi elaborado polo Equipo Directivo
coas aportacións do profesorado do centro.

2. ACTUACIÓNS PREVIAS DIANTE DA APARICIÓN DUN ABROCHO

Non asistirán ao centro aqueles estudantes, docentes e outros profesionais que
teñan síntomas compatibles con COVID-19, así como aqueles que así lle lo indique
a CSC de acordo co Protocolo de Vixilancia e Control Epidemiolóxico fronte ao
virus SARS-CoV-2 (COVID 19) ámbito educativo non universitario de Galicia
(http://coronavirus.sergas.gal).
Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con Covid-19 no centro
educativo seguirase o protocolo de actuación do centro previamente elaborado:
o

Colocaráselle unha máscara cirúrxica, levaráselle á sala de Covid destinada ao
efecto ata a recollida por parte da familia. Esta disporá de adecuada ventilación,
xel hidroalcohólico e papeleira con tapa de pedal. Será necesario contactar coa
persoa responsable do manexo da Covid-19 no centro educativo e cos familiares
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ou titores legais.
o

A persoa que acompañe ao caso sospeitoso deberá levar o material de
protección adecuado:
 Máscara cirúrxica, se a persoa con síntomas a leva.
 De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha
exención para o uso da máscara por xustificación médica ou é menor de 6
anos e non usa máscara, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen
válvula (KN95), ademais dunha pantalla facial e unha bata desbotable. Na
eventualidade de que non houbese dispoñibilidade de máscaras KN95,
poderá utilizarse unha máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da
utilización da pantalla.

Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os
restantes casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro
educativo de preferencia nun lugar cuberto exterior ao edificio ou noutro lugar interior coa
ventilación adecuada. A persoa que utilice a FFP2 deberá estar formada na utilización dos
equipos de protección individual e no seu refugallo.
O centro contará cun stock deste material para as situacións nas que se requira para a
atención dun caso sospeitoso.
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.
No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do alumnado,
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profesorado ou persoal do centro, a persoa coordinadora do equipo formado na Covid-19,
a petición dos servizos de saúde a través de EduCovid, incluirá na aplicación informática
a información prevista do eventual afectado/a relativa aos contactos estreitos, dos
compañeiros/as afectados/as e do seu profesorado, así como de quen sexa persoa
próxima vencellada ao centro educativo.
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.
Tras a aparición dun caso diagnóstico da Covid-19 seguiranse as recomendacións da
CSC e,no caso de gromos, 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.
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.
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.
A aparición dun caso sospeitoso con posterior confirmación é un suposto de declaración
obrigatoria.
A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas
no presente protocolo, na resolución que se dite aos efectos do Plan de Continxencia ante
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peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensino
non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para
o curso 2021-2022 así como para a elaboración de horarios nos centros docentes
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 20212022 para o desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou
centros como consecuencia da pandemia da Covid-19, relativas ao ensino a distancia.

3.ACTUACIÓN PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado
preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. O profesorado realizará o
seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia de xeito virtual a
través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado ou ben os que poña a
disposición a Consellería. Igualmente o/a profesor/a poderá poñer tarefas ao alumnado
que reforcen co contido da materia ou a avaliación continua da mesma.
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.
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.
Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten
previstas as seguintes medidas:
a) Uso da aula virtual nos cursos de Educación Infantil e de Educación Primaria.
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b) A aula virtual estará complementada con videochamadas, chamadas telefónicas e
correo electrónico.
c) Como recursos alternativos a empregar na aula virtual están os elaborados por
profesorado do centro e aloxados na nosa propia web segundo áreas educativas e
niveis educativos, os contidos Abalar na web da Consellería, os contidos dixitais do
Ministerio de Educación e aqueles outros existentes na rede e considerados axeitados
para

o

nivel

educativo

no

que

se

vaia

a

empregar.

4.MEDIDAS PARA O REINICIO 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.
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FASE

DURACIÓN

ALUMNADO

OBXECTIVOS
Desinfección de todos
os espazos.

1 semana

FASE 1:
Adecuación
dos espazos

FASE 2:

O equipo COVID
do centro
establecerá as
actuacións
a
desenvolver, en
colaboración coas
autoridades sanitarias
e educativas.

1 semana

Formación de
pequenos grupos

Análise da situación
dos espazos e as súas
necesidades.
Revisión do plan de
adaptación buscando
posibles erros
redacción ou na
execución. (Se fora
preciso reorganización
de entradas, saídas,
recreos, espazos…)
Formar ao alumnado
na importancia das
medidas
de
distanciamento físico,
utilización de máscara
e de hixiene de mans.
Informar
á
A porcentaxe do comunidade educativa
dos cambios nos
alumnado na
protocolos
de
aula de
entradas,
saídas…
se
forma
os
houbera.
simultánea
será
Formar ao alumnado
do 30 %.
nestes cambios.
Combinar o ensino
presencial e
a
distancia.

FASE 3:
Reforzo das
medidas
aprendidas
en pequenos
grupos.

1 semana

Avaliación desa etapa.
Continuar
coas
actuacións
A porcentaxe do
desenvolvidas na fase
alumnado na
2 con maior número
aula de
de alumnos/as.
forma
simultánea
Combinar o ensino
será
presencial e
a
do 60%.
distancia.
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Continuar
coas
actuacións
desenvolvidas nas
fases anteriores con
maior número de
alumnado.
FASE 4:
Reactivación.

1 semana

Regreso do
100%
do alumnado.

Revisión
das
actividades realizadas
no período de ensino
telemático.
Avaliar os contidos
adquiridos neste
período.

5.PLAN DE ENSINO VIRTUAL E HORARIO ESPELLO

5.1. ORGANIZACIÓN E HORARIOS ESPELLO

Os centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o curso 2021-22, elaboran o seguinte Plan de ensino virtual
xunto coa creación dos horarios espello, que regularán a actividade lectiva non presencial
en caso de peche das aulas presenciais.
Este plan será de aplicación para todo o alumnado de educación infantil e primaria.
O ensino telemático levarase a cabo coa realización de videoconferencias mediante o
servizo Cisco Webex ou Falemos, a realización de actividades colgadas na aula virtual,
chamadas telefónicas ou correo electrónico, adaptándonos en todos momento ás
necesidades do noso alumnado.
Para as notificación coas familias usarase AbalarMóbil.
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Respectarase a carga lectiva de cada área. Esta repartirase de tal xeito que, como
mínimo, o 60% do tempo destinarase á docencia virtual e o outro 40% a tarefas a realizar
por parte do alumnado.
Terán un período de 10 minutos para conectarse a través de Cisco Webex que deberá
realizarse coa antelación suficiente. Establecerase o horario de conexión ás 9.35h. para o
inicio da primeira sesión ás 9.45h co cal estaríamos aproveitando o período lectivo
establecido no horario.
O alumnado é titular dos mesmos dereitos e deberes no ensino non presencial e, polo
tanto, está obrigado a participar nas clases non presenciais con aproveitamento e
sometido ás mesmas normas de convivencia independentemente da situación de peche
ou confinamento.
O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do alumnado
preferentemente a través da aula virtual de cada grupo.
O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da
materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo profesorado
ou ben os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o profesorado poderá poñer
tarefas ao alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da
mesma.
A atención ao alumnado que deba permanecer en illamento, mesmo cando non se
produza o peche ou confinamento da aula ou centro, responderá ao previsto con carácter
xeral no artigo 25 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención
á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación así como no apartado 3 do Protocolo de atención educativa domiciliaria.
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Pretenderemos en todo momento propoñer medidas educativas, organizativas e de
xestión, que favorezan a mellor resposta posible desde criterios de inclusión, equidade e
calidade, tendo en conta as particularidades e especificidades do noso centro.
A través do horario para a docencia a distancia explicaranse os conceptos, realizaranse
as tarefas pertinentes, resolución de dúbidas, atención individualizada, avaliacións… Este
horario é de obrigado cumprimento para o alumnado e o profesorado, e referencia para as
familias, deberá establecer unha orde no proceso formativo similar ao ensino presencial,
que permita avanzar nas programacións das áreas, pero sen obrigar ao alumnado e ao
profesorado a unha conexión continua, para conseguir que o proceso ensino-aprendizaxe
sexa o máis efectivo posible. A avaliación, sempre que sexa posible, seguirá os mesmos
criterios expostos na PXA e nas programacións.
A orientadora do centro velará polo cumprimento do Plan Xeral de Atención á
Diversidade, coordinará a atención ao alumnado NEAE por parte do persoal adscrito ao
departamento de orientación, realizará as correspondentes reunións telemáticas, colgará
material na aula virtual dentro do blogue de orientación: http://dpt-orientaciondn.blogspot.com/ ou realizará chamadas telefónicas para o desenvolvemento e
seguimento do Plan de Acción Titorial, atendendo ás demandas dos titores/as ou dos
pais/nais ou titores legais do alumnado e axustando a súa actuación ás características do
alumnado do centro.
Garantirase en todo momento a atención á diversidade do alumnado.
O titor/a de cada grupo de alumnado será o encargado de proporcionarlle información aos
pais/nais ou titores legais sobre o uso dos medios de comunicación telemática, así como
da aula virtual, para poder axudar ao alumnado no caso de ter que desenvolverse un
proceso de ensino-aprendizaxe a distancia. A información aos pais/nais ou titores legais
realizarase polo procedemento que se estime máis efectivo e preferentemente de xeito
telemático.
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A administración educativa garantirá o dereito á educación e a súa equidade. A tal fin
disporá os medios informáticos necesarios para o seguimento do ensino virtual por parte
do alumnado que o precise.
As medidas previstas deben ser obxecto de seguimento e avaliación continua co fin de
garantir a súa adecuación á evolución da situación epidemiolóxica e sanitaria.
A continuación faise unha proposta de horarios espello a levar a cabo durante un
posible período de confinamento:
Esta proposta estará suxeita a modificacións e posibles cambios que garantan a mellor
atención ao alumnado, en primeiro lugar, e en segundo, o cumprimento das normativas e
lexislacións vixentes.
Estes horarios espello realizaranse seguindo as instrucións recibidas, que nos indican que
a carga lectiva de cada área deberá respectarse nun mínimo do 60% para a docencia
virtual e un 40% para o traballo autónomo. Deste xeito, o centro ten autonomía para
elaborar ditos horarios aínda que se nos aconsella que se respecte o horario presencial.
Na organización destes horarios temos estipulada

a dedicación de dúas sesións á

docencia por vídeo conferencia, unha a resolución de dúbidas mediante foros de consulta,
correo electrónico ou chamadas telefónicas, e dúas de traballo autónomo por parte do
alumnado.
A conexión por vídeo conferencia do profesorado especialista farase mediante convite do
correspondente titor ou titora, e simultaneamente á das titoras ou titores para evitar que o
alumnado teña que andar conectándose e desconectándose para as diferentes materias.
Deste xeito a mestra titora e máis a mestra especialista acordarán as súas quendas de
teledocencia para cada sesión.
As sesións das materias optativas de Valores sociais e cívicos (E. Primaria), Atención
educativa (E. Infantil) e Relixión son as únicas que precisan de conexións diferenciadas
cunha sesión simultánea para cada materia.
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O profesorado de PT e de AL contará tamén cun horario personalizado de atención ao
seu alumnado.
Evidentemente, pode haber casos nos que unha mesma familia teña dous ou máis fillos,
non só no mesmo centro, senón en centros distintos, e que teña un único equipo no
domicilio. Isto non pode ser un impedimento para facer os horarios.
Nos horarios espello recóllense as quendas de conexión para cada curso por parte do
profesorado especialista. Tamén se recollen as materias que se traballarán ao longo de
cada día. O traballo estará colgado na aula virtual do centro e utilizaranse as ferramentas
institucionais para realizar a teledocencia.
Durante o horario lectivo o profesorado dará resposta ás dúbidas que poida ter o
alumnado mediante os foros, correo electrónico ou chamada telefónica.
Para desenvolver as tarefas na ensinanza non presencial o alumnado precisará:


Ordenador ou dispositivo que permita a conexión a internet para recibir o material e

envialo.


Material funxible como folios, lapis, bolígrafo...



Conexión a internet.



Dispositivo para gravar vídeo ou escanear ou fotografar a tarefa xa rematada (con

un teléfono con cámara sería suficiente)
A continuación exponse o plan a levar a cabo no caso dos posibles confinamentos
parciais ou totais, que previsiblemente, poidan acontecer ao longo do curso académico.
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5.1.1 HORARIO ESPELLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

1º primaria

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:30-9:45

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

L. Galega

Matemáticas

9:45-10:35

10:35-11:25

Video conferencia Video conferencia Video conferencia Video conferencia Video conferencia
L. Castelá

L. Galega

Arts & Crafts

CCSS

Traballo individual Traballo individual Traballo individual Traballo individual Traballo individual
CCNN

11:25-12:15

L. Castelá

English

Rel / Val

Foros de consulta, Foros de consulta, Foros de consulta,

English

L. Castelá

Foros de

Foros de consulta,

correos,

correos,

correos,

consulta, correos,

correos,

chamadas

chamadas

chamadas

chamadas

chamadas

Plan lector

Plan lector

Plan lector

Plan lector

Plan lector

E.F.

Música

E.F.

Matemáticas

Tics / CCSS

12:15-12:45
12:45-13.05

13:05-13:55

13:55-14:45

16:00-17:00
17.00-18:00

Video conferencia Video conferencia Video conferencia Video conferencia Video conferencia
Titor + E.F

Titor + Música

Titor + REL

Titor + Art

Titor + English

L. Galega

CCSS

L. Castelá

CCNN

L. Galega

Traballo individual Traballo individual Traballo individual Traballo individual Traballo individual
Atención ás
familias
Reunións
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2º primaria
9:30-9:45

9:45-10:35

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Matemáticas

Matemáticas

L. Castelá

Matemáticas

Matemáticas

Video conferencia Video conferencia

Rel / Val
10:35-11:25

English

Foros de consulta, Foros de consulta,

Traballo individual Video conferencia

Rel / Val

L. Castelá

Foros de consulta, Traballo individual

correos, chamadas correos, chamadas correos, chamadas L.

11:25-12:15

E.F.
Video conferencia

Tics

E.F.

Video conferencia

Video conferencia

Plan lector

Plan lector

Arts & Crafts

Video conferencia

Matemáticas
Video conferencia

L. Galega

Traballo individual Traballo individual L.

12:15-12:45
12:45-13.05

Plan lector

Plan lector

Plan lector

English

13:05-13:55

CCNN

Traballo individual Traballo individual

CCNN
13:55-14:45

L. Castelá

Foros de consulta,
correos, chamadas

L. Galega
Traballo individual

16:00-17:00

Atención ás familias

17.00-18:00

Reunións

CCSS
Traballo individual

CCSS

Foros de consulta,
correos,
chamadas

L. Galega

Traballo individual Traballo individual

L. Castelá
Traballo individual

Música
Foros de consulta,
correos, chamadas

En 1º e 2º de educación primaria a sesión dedicada a Foros de consulta, correos, chamadas
poderá servir de reforzo para aquel alumnado que precise unha atención máis
individualizada.
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3º primaria
9:30-9:45

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

English

9:45-10:35

10:35-11:25

Matemáticas

Video conferencia Video conferencia

L. Castelá

L. Castelá

Traballo individual Traballo individual

Rel / Val
11:25-12:15

Matemáticas

L. Galega

Foros de consulta, Traballo individual
correos, chamadas

Matemáticas
Video conferencia

E.F.

Foros de consulta,
correos,
chamadas

Matemáticas
Video conferencia

L. Galega

Video conferencia Traballo individual

Tics
Video conferencia

Música
L. Castelá

Foros de consulta,

Traballo individual

correos,

L. Castelá
Traballo individual

chamadas

12:15-12:45
12:45-13.05

Plan lector

English
13:05-13:55

Foros de consulta,
correos, chamadas

13:55-14:45

E.F.
Video conferencia

Plan lector
English
Foros de consulta,
correos, chamadas

CCSS

Plan lector

L. Galega
Traballo individual

CCNN

Traballo individual L. Foros de consulta,
correos, chamadas

16:00-17:00

Atención ás familias

17.00-18:00

Reunións

Plan lector

Plan lector

CCSS

CCSS

Traballo individual Traballo individual

CCNN
Foros de consulta,
correos,
chamadas

PLÁSTICA
Foros

de

consulta,

correos, chamadas
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4º primaria
9:30-9:45

9:45-10:35

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Video conferencia

Video conferencia

Video conferencia

Matemáticas
Video conferencia

L. Galega
10:35-11:25

Traballo individual

Rel / Val
Foros de consulta,
correos, chamadas

L. Castelá

Música

Traballo individual

Foros de consulta,

L. Galega
Traballo individual

L. Galega
Traballo individual

correos, chamadas

English
11:25-12:15

Foros de consulta,
correos, chamadas

E.F.
Video conferencia

L. Castelá

E.F.

Traballo individual Video conferencia

Plástica
Foros de consulta,
correos, chamadas

12:15-12:45
12:45-13.05

13:05-13:55

Plan lector

Plan lector

CCSS

L. Castelá

Traballo individual Traballo individual

Plan lector

Plan lector

English

CCNN

Foros de consulta, Foros de consulta,
correos, chamadas

correos,

Plan lector

L. Castelá
Traballo individual

chamadas
CCSS
13:55-14:45

Tics

Traballo individual Video conferencia
L.

L. Castelá
Traballo individual

CCNN

English

Foros de consulta, Foros de consulta,
correos,

correos, chamadas

chamadas
16:00-17:00

Atención ás familias

17.00-18:00

Reunións
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5º primaria
9:30-9:45

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión
English

9:45-10:35

Matemáticas

Video conferencia Video conferencia

English
10:35-11:25

Matemáticas

Rel / Val

Foros de consulta, Foros de consulta,

Matemáticas
Video conferencia

L. Galega

Matemáticas

Foros de consulta,

Video conferencia correos, chamadas

L. Castelá

Traballo individual Traballo individual

L. Galega
Traballo individual

correos, chamadas correos, chamadas

11:25-12:15

L. Castelá
Traballo individual

CCSS
Traballo individual

English
Foros de consulta,
correos, chamadas

CCSS
Traballo individual

Música
Foros de consulta,
correos, chamadas

12:15-12:45
12:45-13.05

13:05-13:55

Plan lector

Matemáticas
Video conferencia

CCNN
13:55-14:45

Foros de consulta,
correos, chamadas

Plan lector

Plan lector

E.F.

L. Galega

Video conferencia

Traballo individual

Plan lector
Tics
Video conferencia
L.

CCNN
L. Castelá
Traballo individual

16:00-17:00

Atención ás familias

17.00-18:00

Reunións

Foros de consulta,

Plan lector
L. Galega
Traballo individual

Plástica
E.F.

Foros de consulta,

correos, chamadas Video conferencia correos, chamadas
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6º primaria
9:30-9:45

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Inicio conexión

Matemáticas

Matemáticas

English
9:45-10:35

Foros de consulta,

English
Matemáticas

correos, chamadas Video conferencia

Música
Foros de consulta,

L. Galega

10:35-11:25 correos, chamadas Traballo individual

L. Castelá
11:25-12:15

Traballo individual

Rel / Val
Foros de consulta,
correos, chamadas

Foros de consulta,

correos, chamadas Video conferencia

Matemáticas

L. Galega

Video conferencia

CCSS

Video conferencia L. Traballo individual Traballo individual

CCSS

L. Castelá

English

Traballo individual Traballo individual Foros de consulta,
correos, chamadas

12:15-12:45
12:45-13.05

13:05-13:55

13:55-14:45

Plan lector

Matemáticas
Video conferencia

L. Castelá

Plan lector

L. Galega
Traballo individual

E.F.

Traballo individual Video conferencia

16:00-17:00

Atención ás familias

17.00-18:00

Reunións

Plan lector

Plan lector

CCNN
Foros de consulta,

E.F.

correos, chamadas Video conferencia

CCSS

Tics

Traballo individual Video conferencia

Plan lector

CCNN
Foros de consulta,
correos, chamadas

Plástica
Foros de consulta,
correos, chamadas

Acordarase a hora de realización da sesión de teledocencia entre a titora ou titor e a
mestra de Relixión.
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5.1.2. HORARIO ESPELLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

No 2º ciclo de Educación Infantil, por ser unha etapa flexible con traballo globalizado ao
longo da xornada escolar, establécense actividades semanais como a aproximación á
lecto-escritura, lóxica-matemática, taller creativo, educación emocional e taller CienciaAmbiental, ademais das especialidades impartidas como son música, psicomotricidade,
TICs aplicadas, arts&crafts, english, relixión ou atención educativa e o programa de
estimulación á linguaxe oral (P.E.L.O).
Diariamente, establecerase contacto co alumnado a través das videoconferencias. Tamén
contarán cun tempo de lecer así como un tempo de xogo libre que se dedicará ao xogo
simbólico, crebacabezas, construcións…, tendo en conta as características familiares do
alumnado.
Este horario pode verse modificado en función das características das familias as que
atendemos. Haberá flexibilidade nos medios tecnolóxicos empregados para facilitar o
contacto directo co alumnado (teléfono, correo...)
A continuación exponse o horario de cada unha das tres aulas :
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4º ED.

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Rutinas

Rutinas

Rutinas

Rutinas

Videoconferencia

Videoconferencia

Venres

INFANTIL
9.30-9.45

9:45-10:35

Videoconferencia Videoconferencia

10:35-11:25

Aproximación á
lectoescritura

Lóxica-matemática

English/
11:25-12:15

12:15-12:45

12:45-13:05

PELO

Arts&crafts

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER

Hora do conto

Hora do conto

13:05-13:55

Música

13:55-14.45

Xogo libre

16:00-17:00
17:00-18:00

Educación
emocional
Xogo libre

Aproximación á
lectoescritura

Taller creativo

Lóxica-matemática

Taller

English/
Arts&crafts

Relixión
At. educativa

Psicomotricidadea

Ciencia-Ambiental

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER

LECER

Hora do conto

Hora do conto

Hora do conto

Tic´s aplicadas
Xogo libre

Educación
emocional
Xogo libre

Xogo libre
Xogo libre

Atención ás
familias
Reunións
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5º ED.

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Asamblea

Asamblea

Asamblea

English/

Asamblea

Rutinas

Rutinas

Rutinas

Arts&crafts

Rutinas

INFANTIL
9.30-9.45

9:45-10:35

Videoconferencia Videoconferencia

10:35-11:25

11:25-12:15

12:15-12:45

12:45-13:05

Aproximación á
lectoescritura

PELO

emocional

Aproximación á

Lóxica-

Taller

lectoescritura

matemática

Ciencia-Ambiental

Relixión
At. educativa

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER

LECER

Hora do conto

LECER

LECER

Hora do conto

Hora do conto

Hora do conto

Hora do conto

English/

Taller creativo

Educación

13:55-14.45

Tic´s aplicadas

Arts&crafts
Xogo libre

Psicomotricidadea

Música

TEMPO DE

PELO

17:00-18:00

Educación

Videoconferencia

TEMPO DE

13:05-13:55

16:00-17:00

Lóxica-matemática

Videoconferencia

emocional
Xogo libre

Xogo libre

Xogo libre
Xogo libre

Atención ás
familias
Reunións
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6º ED.

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

Asamblea

Asamblea

Asamblea

Rutinas

Rutinas

INFANTIL
9.30-9.45
Asamblea
9:45-10:35

Rutinas

English/

Rutinas

Videoconferencia

Arts&crafts

Videoconferencia

Lóxica-

Aproximación á

matemática

lectoescritura

PELO
10:35-11:25

11:25-12:15

12:15-12:45

12:45-13:05

Educación
Música

emocional

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER

Hora do conto

Videoconferencia Videoconferencia
Aproximación á
Relixión

lectoescritura

At. educativa

English/
Lóxica-matemática Lóxica-matemática
Arts&crafts

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER

LECER

Hora do conto

Hora do conto

Hora do conto

Hora do conto

Ciencia-

English/

Taller creativo

Educación

Ambiental

Arts&crafts

Xogo libre

Xogo libre

Taller
13:05-13:55

13:55-14.45
16:00-17:00
17:00-18:00

emocional

Tic´s aplicadas

Xogo libre

Psicomotricidade

Xogo libre

Atención ás
familias
Reunións
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5.1.3. HORARIO ESPELLO para as materias de INGLÉS e ARTS AND CRAFTS na etapa
de EDUCACIÓN INFANTIL e ARTS AND CRAFTS en 1º e 2º de EDUCACIÓN PRIMARIA.

English
itinerante

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:00 a 10:00

Carracedo

9:30-9:45

Garda de
transporte

9:00 a 10:00

Carracedo

9:30-9:45

10:00 a
10:15

Despraz.

9:45-10:35

5 anos

10:00 a
10:15

Despraz.

9:45-10:35

4 anos

3 anos

10:15 a
11:15

S. André

10:35-11:25

Garda

10:15 a
11:15

S. André

10:35-11:25

1st Art

Garda

11:15 a
11:45

Despraz.

11:25-12:15

3 anos

11:15 a
11:45

Despraz.

11:25-12:15

2nd Art

5 anos

11:45a
12:45

Godos

12:15-12:45

TEMPO
DE LECER

11:45a
12:45

Saiar

12:15-12:45

TEMPO
DE LECER

12: 45 a
13.00

Despraz.

12:45-13:05

Hora de ler
2º

12: 45 a
13.00

Despraz.

12:45-13:05

Garda

13:00 a
14:00

Saiar

13:05-13:55

4 anos

13:00 a
14:00

Godos

13:05-13:55

14:00 a
14:15

13:55-14:45

Coord.
Pluri.

14:00 a
14:15

13:55-14:45

16:00-17:00

16:00-17:00

Atención
a pais

16:00-17:00

16:00-17:00

17:00-18:00

17:00-18:00

Reunións

Horario espello para a materia de arts and crafts en educación infantil

O horario das sesións será o mesmo có das sesións presenciais, seguindo unha
secuencia de actividades que serán colgadas e estarán á disposición dos alumnos/as na
aula virtual. Consistirán principalmente en vídeos das rutinas en inglés, xogos para
practicar o vocabulario que se está traballando e videos de cancións e explicación das
manualidades. Escóllese o video para traballar estes contidos porque os alumnos xa
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teñen prevista unha videoconferencia diaria cos titores, e desta maneira poden traballar
os contidos dun xeito máis autónomo. A videoconferencia será utilizada unha vez cada 15
días coa finalidade principal de manter o contacto cos alumnos/as, en sesións de máximo
20 minutos para a introdución de novo contido ou repaso de vocabulario visto.
Horario espello para a materia de arts and crafts en 1º e 2º de educación primaria
As sesións consistirán nun visionado dun video explicativo da actividade en inglés de
curta duración (máximo 5 minutos), deixando o resto da sesión para a execución e posta
en práctica dos traballos. Facilitarase na aula virtual un enlace á aplicación PADLET para
que eles mesmos suban os seus traballos e poida tamén ser expostos e apreciados por
todos eles.
5.1.4. HORARIO ESPELLO para as materias DE INGLÉS, EDUCACIÓN FÍSICA,
MÚSICA , TICS E RELIXIÓN

O horario das sesións será o mesmo que o das sesións presenciais, seguindo unha
secuencia de actividades que estarán colgadas na aula virtual. Consistirán principalmente
en xogos, vídeos, actividades, tarefas e explicación das tarefas. Escóllese o vídeo para
traballar moitos contidos porque os alumnos/as xa teñen prevista unha videoconferencia
diaria cos titores e desta maneira poden traballar dun xeito máis autónomo. A
videoconferencia será utilizada unha vez cada 15 días polo profesorado especialista de
música, relixión e E.F. coa finalidade principal de manter o contacto cos alumnos/as.
A mestra especialista de English unirase á videoconferencia previa invitación dos titores
en sesións de máximo 20 minutos dúas veces por semana para a introducción de novo
contido, explicación de tarefas ou repaso da materia vista.
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50´ Música/TICs

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:30-9:45

Garda bus

Garda bus

Garda bus

Garda bus

Garda bus

9:45-10:35

Garda

Garda

Garda

Garda

Garda

10:35-11:25

6º Música

Garda

4º Música

Coord TICs

3º TICs

11:25-12:15

5 anos Música

2º TICs

4 anos Música

3º Música

5º Música

12:15-12:45

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER.

LECER

LECER

LECER

12:45-13:05

Plan lector

Plan lector

Plan lector

Plan lector

Plan lector

13:05-13:55

3 anos Música

1º Música

3 anos TICs

5º TICs

1º TICs

13:55-14:45

4 anos TICs

4º TICs

5 anos TICs

6º TICs

2º Música

16:00-17:00

Atención ás familias

17:00-18:00

Reunións

50´ EF Ricardo

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:30-9:45

Garda bus

Garda bus

Garda bus

Garda bus

Garda bus

9:45-10:35

Cargo

Cargo

Cargo

Cargo

Cargo

10:35-11:25

Cargo

Garda

3º

Garda

Garda

11:25-12:15

2º

4º

2º

4º

3 anos

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER.

LECER

LECER

LECER.

12:45-13:05

Plan lector

Plan lector

Plan lector

Plan lector

Plan lector

13:05-13:55

1º

5º

1º

6º

5 anos

13:55-14:45

3º

6º

Garda

5º

4 anos

12:15-12:45

16:00-17:00

Atención ás familias

17:00-18:00

Reunións

50´ Maite English

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:30-9:45

Garda bus

Garda bus

Garda bus

Garda bus

Garda bus

9:45-10:35

6º

Cargo

6º

3º

5º

10:35-11:25

5º

2º

Cargo

Cargo

Cargo

11:25-12:15

4º

1º

5º

1º

6º

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER

LECER

LECER.

LECER

12:45-13:05

Plan lector

Plan lector

Plan lector

Plan lector

Plan lector

13:05-13:55

3º

3º

4º (aula)

2º

Garda

13:55-14:45

Cargo

Coord. Pluri.

Cargo

Garda

4º

12:15-12:45

16:00-17:00

Atención ás familias

17:00-18:00

Reunións
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50´ Relixión 1/2
xornada

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:45-10:35

-

-

-

Garda

Garda

10:35-11:25

2º

5º

2º

5 anos

Garda

1º

4 anos i

4º

-

-

11:25-12:15

3º

6º

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER.

LECER.

12:45-13:05

Plan lector

Plan lector

Plan lector

-

-

13:05-13:55

-

-

-

-

-

13:55-14:45

-

-

-

-

-

12:15-12:45

16:00-17:00

Atención ás familias

17:00-18:00

Reunións

5.1.5.

HORARIO

ESPELLO

PARA

AUDICIÓN

E

LINGUAXE,

PEDAGOXÍA

TERAPÉUTICA E ORIENTACIÓN

INFORMACIÓN PARA O CONTACTO E A COLABORACIÓN:
a. Entre os docentes e as familias:
O

alumnado

poñerase

en

contacto

co

docente

vía

e-mail

(ceip.sanclemente.cesar@edu.xunta.es), plataforma de videoconferencia institucional
(Webex) ou por teléfono en horario escolar (886.15.11.41). Os números persoais dos
docentes só serán proporcionados no caso de necesidade ante a falta de medios ou
dificultades.
É importante destacar que os martes, entre as 16.00 e as 17.00, establécese o horario de
titoría a pais/nais. Estas sesións deberán ser previamente notificadas (mínimo 48h) para
poder xestionar, de ser preciso, unha alta demanda.
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b. Entre o equipo docente:
Realizaranse, mediante os mesmos medios anteriormente citados, reunión periódicas
coas mestras e mestres que impartan docencia co alumnado que mostra necesidades,
especialmente coas titoras e titores, tal e como se leva a cabo na docencia presencial.
Estas reunións coordinaranse fóra do horario de atención ao alumnado procurando na
medida do posible unha labor docente coordinada, na que as aprendizaxes estean
cohesionadas e ligadas para fomentar unha aprendizaxe integral e transversal.
No horario destinado á labor de AL, PT ou orientación xestionarase o tempo, tal e como
se recolle no Plan previamente citado, empregando a división de tempos onde o 60 % de
tempo estará destinado á docencia virtual e o 40% a tarefas autónomas. Debemos ter en
conta, que todo o alumnado con NEE ou NEAE, precisa dunha atención individualizada
que deberase ir adaptando ao longo dese suposto confinamento para dar a mellor
resposta posible, polo que a xestión dos tempos pode verse modificada e/ou alterada
para poder atender mellor ao noso alumnado.
Por último, a xornada lectiva de AL, PT ou orientación, corresponderase co número de
horas que teñen no actual horario, por exemplo, unha alumna con unha sesión no horario
presencial, dispoñerá dunha sesión no horario da ensinanza telemática, e o volume de
traballo determinarase en referencia a esas horas.
2. OBXECTIVOS DO ALUMNADO:
Os obxectivos, sempre que sexa posible, serán os mesmos que se propuxeron nas
programacións inicias para cada alumno ou alumna.
3. METODOLOXÍA:
A metodoloxía proposta será a mesma que previamente se especificou na PXA do centro.
A maiores, faremos especial fincapé en fomentar un correcto desenvolvemento da
emocionalidade no caso de confinamento, xa que a linguaxe e as emocións son dous
aspectos vencellados tanto a nivel psicolóxico como neurolóxico, e é preciso, para
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poder levar a cabo unha intervención completa, atender tamén ás emocións e aos
sentimentos, que con esta situación poden estar xerando emocións desagradables que
as nenas e nenos dificilmente estarán capacitadas para xestionar.

PT
LUNS

MARTES

MÉRCOLES

XOVES

VENRES

5º

6º

1º

1º

5º ED. INF.

10:3511:25

5º ED. INF.

1º

5º

5º ED. INF.

2º

11:2512:15

6º

5º

4º

6º

1º

TEMPO DE
LECER

TEMPO DE
LECER

TEMPO DE
LECER

TEMPO DE
LECER

TEMPO DE
LECER

HORA DE LER

HORA DE LEER

HORA DE LER

9:30-9:45
9:45-10:35

12:1512:45
12:4513:05

HORA DE LER HORA DE LER

13:0513:55

2º

4º

5º ED. INF.

3º

6º

13:5514:45

1º

2º

6º

2º

5º

16:0017:00

Atención
familias

17:0018:00

Reunións
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AL

LUNS

MARTES

MÉRCORES

VENRES

CRA

XOVES

9:00 a 10:00 GODOS
9:45-10:35

2º

1º

2º

2º /1º

10:35-11:25

6 EI

6º EP

5 EI

5 EI

1º/4 EI

5 EI

6º EP

2º

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

TEMPO DE

LECER

LECER

LECER

LECER

11:25-12:15

12:15-12:45
12:45-13.05

10:15 a 11:15 SAIAR

11:45a 12:45 STO.
ANDRÉ

HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER HORA DE LER

13:05-13.55

5 EI

6 EI

13:55-14:45

6 EF/5º

2º/3º EP

16:00-17:00

STO.

13:00 a 14:00 CARRACEDO

ANDRÉ
5º

Atención ás
familias

17:00-18:00

ORIENTACIÓN

Reunións

LUNS

9:45 -10.35

10:35- 11:25
11:25- 12:15
12.15- 12:45
12:45-13.05
13:05-13:55
13:55 -14:45
16:00- 17:00
17:00-18:00

Cargo
Atención
familias
Atención
alumnado
TEMPO
DE LECER
HORA DE
LER
Atención
titorial
Cargo

MÉRCORES

MARTES
9:00 a
10:00

S. André
Atención
alumnado/
familias

10:15 a
11:15

Carracedo
Atención
alumnado/
familias

Cargo
Atención
titorial
TEMPO
DE LECER
HORA DE
Atención
titorial
Atención
familias
Atención ás
familias

Cargo
TEMPO
DE LECER
HORA DE
LER
Atención
familias

XOVES

Cargo

VENRES
9:00 a
10:00

Godos Atención
Alumnado/
familias

10:15 a
11:15

Saiar Atención
alumnado/
familias

Cargo

Cargo

Atención
familias

Atención alumnado

TEMPO
DE LECER
HORA DE
LER
Atención
titorial
Atención
familias

TEMPO
DE LECER
HORA DE
LER

Reunións
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Para concluír, dicir que trataremos en todo momento, de poñer moita atención na
educación emocional do noso alumnado e profesorado. Estamos observando que o
alumnado está sufrindo os efectos socioemocionais do confinamento, por iso, desde a
escola pretendemos atender aos aspectos emocionais do noso alumnado, posto que,
para que o alumnado poida atender aos contidos curriculares, atender e relacionarse de
maneira adecuada, é preciso saber como se atopan emocionalmente e atender de
maneira prioritaria calquera dificultade que se atope.
Seguiremos elaborando aqueles materiais que se precisen xunto coa coordinación e
asesoramento tanto para as familias coma para o profesorado, xa sexa a través da aula
virtual, correo electrónico, chamadas telefónicas…tendo en conta as características
particulares do alumnado, familias e profesorado a atender.
Este plan será obxecto de revisión continua en función da evolución do risco sanitario e
das decisións que adopten as autoridades sanitarias autonómicas e estatais, polo que
poderá sufrir modificacións se os cambios na situación epidemiolóxica así o requiren.
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