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ACTUACIÓNS PARA O PERÍODO DE ACTIVIDADE  
LECTIVA    NON  PRESENCIAL 

1 O mesmo día do peche a dirección do centro enviará unha 
comunicación ás familias a través de abalarmóbil e publicarao na páxina 

web. O titor/a trasladará información ás familias sobre o mantemento da 
actividade lectiva mentres dure a situación.  

2 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 de acordo co seguinte 

protocolo: 

a) O mesmo día da corentena ou do peche o equipo directivo afrontará 

cos seus propios recursos tecnolóxicos, no caso de dispoñer deles, as 

necesidades TIC máis perentorias do centro. 

b) Unha vez atendidas as necesidades iniciais a dirección do centro 

trasladará con carácter de urxencia por correo electrónico á inspección 

educativa as necesidades priorizadas de equipos que quedaran sen 

cubrir. A inspección dará traslado destas necesidades aos servizos 

centrais para facilitar a súa cobertura inmediata. 

c) Os equipamentos entregaranse ao centro educativo que será o 

responsable da organización da entrega ás familias e posterior recollida. 

d) Todas as familias que reciban equipamento público deberán asinar un 

compromiso de cesión responsabilizándose do dito material.  

e) O material solicitado aos servizos centrais será repartido coa máxima 

celeridade por AMTEGA. 

f) Unha vez superada a situación de confinamento ou peche o centro 

educativo, no prazo máximo de 3 días deberá recompilar todos os 
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equipos cedidos para ser logo recollidos por AMTEGA. 

3  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. 

4 O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario 
do alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo. 

Nesta plataforma subiranse arquivos e tarefas para que o alumnado poda 

acceder dende a súa casa e continuar coa súa formación. Teranse en conta as 

seguintes premisas: 

• Traballaranse os obxectivos previstos na Programación de cada materia, 

tendo como referencia o afianzamento das aprendizaxes básicas. 

• O titor/a do grupo no que se suspenda a actividade presencial contactará 

coas familias  para informar acerca da organización da teledocencia. 

• Durante o período de suspensión da actividade lectiva cada profesor/a 

desenvolverá unha docencia virtual e promoverá actividades 
telemáticas nas horas e días establecidos no Plan de traballo de 
Infantil e 1º e 2º de Primaria e os Horarios espello de 3º, 4º, 5º e 6º 
de Primaria. 

• Os niveis de 5º e 6º de Primaria continuarán a traballar dentro da 

plataforma EVA e-Dixgal, tal e como o están a facer no ensino 

presencial, engadindo as comunicacións por videoconferencia que se 

farán diariamente. 

• Os titores/as enviarán á xefa de estudos, ao final da semana, un informe 

das actividades realizadas durante este período. 

• O profesorado levará rexistro da participación do alumnado nas 

actividades virtuais e nas vídeoconferencias.  

• No que atinxe á comunicación coas familias, empregarase como medio 

principal a aplicación AbalarMóbil, o Blog, o correo electrónico, o 

teléfono e/ou a páxina Web do centro. Así mesmo, para as conexións en 

directo empregaranse as  ferramentas Webex e/ou Falemos. 



PLAN DE ENSINO VIRTUAL    
 

 3 

• As titorías serán os martes de 16:30 a 17:30 a través dos medios 

telemáticos citados anteriormente.  

PLAN DE TRABALLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

O equipo de educación infantil, en caso de suspensión de actividade 

presencial, preferentemente fará uso dos servicios dixitais educativos 
corporativos. 

Enviaranse as propostas, preferentemente a través da aula virtual e 

ditas actividades terán un seguimento dos docentes a través das canles 

habituais de comunicación coas familias. En caso de alumnado que non lle 

sexa posible o seu uso, arbitrarase un modo alternativo para a comunicación 

coas familias e o mantemento da actividade lectiva. 

PLAN DE TRABALLO DE  1º  NIVEL DE PRIMARIA  

• Para o ensino a distancia empregarase a aula virtual na que unha vez á 

semana se poñerán as tarefas. No caso de alumnado sen conexión 

estas enviaranse impresas por correo ordinario.   

• Faranse tres comunicacións por videoconferencias á semana: o 
luns, mércores e venres ás 12 da mañá. 

• Se o confinamento se alonga máis aló de dúas semanas, optarase 

porque o alumnado nos envíe algunhas das tarefas por correo 

electrónico. 

• Comunicarémonos coas familias a través do foro de novas e dúbidas da 

aula virtual e Abalar. No caso de familias sen conexión chamarémolos 

por teléfono. 

  PLAN DE TRABALLO DE  2º  NIVEL DE PRIMARIA 

• As actividades lectivas non presencias do 2º nivel de Educación Primaria 

presentaranse a través da aula virtual. Contemplaranse actividades de 

todas as áreas para todo o alumnado. 

• Dentro das actividades programadas semanalmente, incluiranse tarefas 
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que deberán ser enviadas a través da aula virtual ás titoras e 

especialistas, para unha posterior revisión.  

• No caso de haber alumnado non conectado entregaránselle as 

actividades impresas tal e como se fixo no anterior confinamento. 

• As familias serán informadas a través de Abalar, dando indicacións 

xerais a todo o alumnado e indicacións específicas sempre que se 

requiran. 

• Estableceranse tres contactos semanais por videoconferencia coas 

titoras. Estas videoconferencias realizaranse o luns, mércores e 
venres ás 10:15 h.  

• Para a materia de Inglés levarase a cabo unha comunicación semanal 
por videoconferencia que será os martes ás 13:30 para 2º B e os 
mércores ás 13:30 para 2º A. 

HORARIOS ESPELLO 3º A 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

• A distribución horaria que deben seguir os alumnos/as no caso dun 

ensino non presencial refléxase nos horarios espello. Son os 

mesmos que se estableceron para o ensino presencial coa salvedade de 

que cada sesión é dividida en dúas franxas, 30 minutos de docencia 
virtual con explicacións e resolución de dúbidas e 20 minutos de 
realización de tarefas. Haberá un descanso de 30 minutos igual que o 

recreo convencional. 

• Cada docente colgará un enlace permanente na Aula Virtual, onde o 

alumnado poderá premer para conectarse a cada clase a distancia. Para 

as clases dos especialistas o alumnado deberá entrar nos cursos desas 

materias na Aula Virtual e premer no enlace permanente. 

•  Estes horarios poderán sufrir algunha modificación na distribución 

diaria, respectando  o tempo establecido para cada materia, buscando o 

máximo beneficio para o alumnado. 
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