
 

“PLAN DE CONTINXENCIA CPI PLURILINGÜE TINO GRANDÍO” 

 

 
O Plan de Continxencia do centro educativo CPI Tino Grandío, 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. 

 
2. Diante dunha persoa que desenvolva síntomas compatibles con COVID- 

19 no centro educativo seguirase o seguinte protocolo: 

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. 
De seguido, contactarase coa persoa responsable do manexo da Covid- 
19 no centro educativo e cos familiares ou titores legais. 

A persoa que acompañe ao caso sospeitoso levará 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 una 
máscara cirúrxica xunto coa obrigatoriedade da utilización da pantalla. 

Se coincidisen varios casos con sintomatoloxía compatible coa Covid, os 
restantes, agardarán acompañados por alguna persoa do centro 
educativo na segunda aula Covid,ou noutro lugar interior coa ventilación 

adecuada. A persoa que utilice a FFP2 estará formada na utilización dos 
equipos de protección individual e no seu refugallo. O centro conta cun 

stock deste material para as situacións nas que se requira para a 
atención dun caso sospeitoso. 

 
Débese chamar á familia, que debe poñerse en contacto co seu centro 

de saúde ou co seu pediatra. 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. 



 

 

3. 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 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. 

 
4.  No suposto da aparición dun caso, nun centro educativo tanto sexa do 

alumnado, 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. 

 
5. 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. 

 
6. A autoridade sanitaria, en coordinación coa Consellería de Educación, a 

través do Grupo de Coordinación e Seguimento da Pandemia 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. 

 
7. 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 con seguintes supostos: 
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8. A aparición dun contaxio sospeitoso con posterior confirmación é un 

suposto de declaración obrigatoria que implicará por parte da autoridade 

sanitaria a obriga de entrada en corentena de polo menos 10 días a todas 

as persoas que teñan a consideración de contacto estreito. 

 

 
9. 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 PERIODO DE ACTIVIDADE LECTIVA NON 

PRESENCIAL 

10. O ensino non presencial será impartido polo profesorado ordinario do 

alumnado preferentemente a través da aula virtual de cada grupo ou no 

caso de 5º,6º de Primaria e 1º e 2º da ESO, a través de Edixgal. O 

profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os 

coñecementos da materia de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles 

ben achegados polo profesorado o 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. 

11.O equipo COVID do centro identificará ao alumnado que teña dificultades 

de conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as 

medidas oportunas que minimicen as eventuais dificultades da educación 

realizada por medios telemáticos. 
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12. 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. 

13. Durante o período de suspensión da actividade presencial 

o centro educativo ten previstas as seguintes medidas: 

- Empregar a Aula Virtual do centro e Edixgal como soportes 

fundamentais do proceso de ensino-aprendizaxe. 

- Empregar a plataforma de videoconferencias Webex ou 

Falemos co alumnado a partir de 3º de primaria, en 

educación infantil e 1º e 2º de primaria será opcional. 

- Empregar en Primaria as redes sociais como ferramenta 

potente de comunicación, sen desbotar outras tan 

importantes como o correo electrónico e o Abalar móbil. 

- Detectar as necesidades de conexión, así como de 

equipamento do alumnado e dar resposta as necesidades 

detectadas. 

- Utilizar videos explicativos sobre os distintos contidos. 

- Establecer una titoría permanente co alumnado e coas 

familias, facendo especial énfase nos casos que máis o 

precisen. 

- O profesorado non titor, apoiará ao equipo docente de cada 

curso en todo o proceso. 

 
14. Horarios espello para o alumnado: 

- Na páxina web do centro estarán publicados os horarios 

espellos en caso de peche de aulas e/ou Centro. 

- Cada persoa titora será a responsable de facer chegar 

esta a información tanto ao alumnado como as familias do 
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alumnado da súa titoría. 

- Faranse simulacións periódicas para garantir que tanto as 

familias como o alumnado saben conectarse, baixar 

mateiais, etc. Na páxina web do Centro estarán colgados 

titoriais de axuda: titorial da aula virtuas, titorial webex e 

un acceso directo a webex e falemos (para as 

videoconferencias). 

- Estes horarios serán os mesmos que os de ensino 

presencial agás en caso de peche de Centro que se 

suprimirá o tempo de comedor e pasarase a xornada 

continua. 

- Respectarase sempre o dereito ao lecer do alumnado. 

 

MEDIDAS PARA O REINICO DA ACTIVIDADE LECTIVA 

PRESENCIAL 

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

centro, realizarase unha planificación do retorno á actividade presencial, 

retomando os protocolos xa postos en marcha nestes momentos, e tendo 

en conta o documento protocolizado adaptado ao noso centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE HORARIOS ESPELLO E METODOLOXÍA 

 Comézase por 3º de  Educación Primaria: 
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  HORARIO ESPELLO 3º PRIMARIA 
 

 
ASPECTOS A TER EN CONTA: 
1. A actividade educativa terá lugar no Entorno Virtual de Aprendizaxe EVA-Edixgal e a 
través de videoconferencias coas Plataformas FALEMOS ou CISCO WEBEX. 
2. As actividades que se levan a cabo nas videoconferencias a través das Plataformas 
Falemos ou Webex constarán de explicacións, resolución de dúbidas e propostas de tarefas a 
realizar nas distintas materias. 
3. O seguimento do traballo individual do alumnado a través do Entorno Virtual de 
Aprendizaxe EVA-Edixgal farase a través, de mensaxes privados, foro de dúbidas e entrega das 
tarefas asignadas.  
4. Farase un control de asistencia e a familia do alumnado deberá xustificar as faltas. 
5. Terase en conta a entrega de traballos nos prazos establecidos, as tarefas de producción 
propia do alumnado, a boa presentación e a correcta execución das propias elaboracións. 

6.        En circunstancias excepcionais poderanse utilizar outras canles de comunicación co 

alumnado: vía telefónica, whattsap, correo electrónico… 

  

 

        HORARIO ESPELLO 4º E. P. 

 
HORAS LUNS MARTES MÉRCORES  XOVES  VENRES 

 Luns Martes Mércores Xoves  Venres 

9.45-
10.15 

MATEMÁTICAS 
(Zaida e Isabel) 

MATEMÁTICAS 
(Zaida e Isabel) 

CIENCIAS 
SOCIAIS 
(Zaida ) 

MATEMÁTICAS 
(Zaida e Isabel) 

INGLÉS 
(Zaida e 
Isabel) 

10.15-
10.45 

LINGUA 
CASTELÁ 

(Zaida e Isabel) 

LINGUA 
GALEGA 

(Zaida e Isabel) 

CIENCIAS 
NATURAIS 

(Zaida) 

LINGUA  
GALEGA 

(Zaida e Isabel) 

LINGUA 
CASTELÁ 
(Zaida e 
Isabel) 

10.45-
11.15 

LINGUA 
GALEGA 

(Zaida e Isabel) 

CIENCIAS 
SOCIAIS 

(Zaida e Isabel) 

REALIZACIÓN 
DE TAREFAS 

LINGUA 
CASTELÁ 

(Zaida e Isabel) 

LINGUA 
GALEGA 
(Zaida e 
Isabel) 

11.15-
11.45 

CIENCIAS 
NATURAIS 

(Zaida e Isabel) 

INGLÉS 
(Zaida e Isabel) 

REALIZACIÓN 
DE TAREFAS 

CIENCIAS DA 
NATUREZA 

(Zaida e Isabel) 

CIENCIAS 
SOCIAIS 
(Zaida e 
Isabel) 

11.45-
12.15 

LECER LECER LECER LECER LECER 

12.15-
13.45 

REALIZACIÓN 
TAREFAS 

REALIZACIÓN 
TAREFAS 

REALIZACIÓN 
TAREFAS 

REALIZACIÓN 
TAREFAS 

REALIZACIÓN 
TAREFAS 

13.45-
14.00 

ENVIAR 
TAREFAS 

ENVIAR 
TAREFAS 

ENVIAR 
TAREFAS 

ENVIAR 
TAREFAS 

ENVIAR 
TAREFAS 

 

CONEXIÓN 
VIDEOCONFERE

NCIA 
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9:45-10:15 MAT L.C ING MAT MAT 

10:15-10:45 LC MAT ING LG LC 

10:45-11:15 LG CN ING CS LG 

11:15-11:45 CN CS CN TE CS 

11:45-12:15 LECER LECER LECER LECER LECER 

12:15-13:30 REAL. 
TAREFAS 

REAL. 
TAREFAS 

REAL. TAREFAS REAL. 
TAREFAS 

REAL. 
TAREFAS 

13:30-14 ENVIAR 
TAREFAS 

ENVIAR 
TAREFAS 

ENVIAR TAREFAS ENVIAR 
TAREFAS 

ENVIAR 
TAREFAS 

 
 
ASPECTOS A TER EN CONTA: 
1. A actividade educativa terá lugar no Entorno Virtual de Aprendizaxe EVA-Edixgal e a 
través de videoconferencias coas Plataformas FALEMOS ou CISCO WEBEX. 
2. As actividades que se levan a cabo nas videoconferencias a través das Plataformas 
Falemos ou Webex constarán de explicacións, resolución de dúbidas e propostas de tarefas a 
realizar nas distintas materias. 
3. O seguimento do traballo individual do alumnado a través do Entorno Virtual de 
Aprendizaxe EVA-Edixgal farase a través, de mensaxes privados, foro de dúbidas e entrega das 
tarefas asignadas.  
4. Farase un control de asistencia e a familia do alumnado deberá xustificar as faltas. 
5. Terase en conta a entrega de traballos nos prazos establecidos, as tarefas de producción 
propia do alumnado, a boa presentación e a correcta execución das propias elaboracións. 
6.       En circunstancias excepcionais poderanse utilizar outras canles de comunicación co 

alumnado: vía telefónica, whattsap, correo electrónico… 

  
 



 

 

HORARIO ESPELLO AULA 5º DE EP 

  
Horas 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

 9:30-9:45 
ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 

ACOLLEMENTO EMOCIONAL 
ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 
ACOLLEMENTO EMOCIONAL 

ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 
ACOLLEMENTO EMOCIONAL 

ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 
ACOLLEMENTO EMOCIONAL 

ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 
ACOLLEMENTO EMOCIONAL 

1ª 9:45-10:45 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA  
FALEMOS (Titora) 

(Matemáticas, Lingua Castelá e 
Lingua Galega) 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
FALEMOS Titora) 

(Matemáticas, Lingua Castelá, 
Lingua Galega e Música) 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
FALEMOS (Titora) 

(Matemáticas, Lingua Castelá e 
Lingua Galega) 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
FALEMOS (Titora) 

(Matemáticas, Lingua Castelá e 
Sociais) 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
FALEMOS (Titora) 

(Matemáticas, Lingua Galega, 
Sociais e Relixión) 

2ª 10:45-11:45 
CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Lingua Galega) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá, 

Lingua Galega e Música) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixgal  
(Belén P. Vijande) 

Inglés 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Sociais) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixgal  
(Belén P. Vijande) 

Inglés 

 11:45-12:15 
 

LECER 

 
LECER 

 
LECER 

 
LECER 

 
LECER 

3ª 12:15-13:00 

CONEXIÓN EVA-Edixgal  
(Belén P. Vijande) 
Ciencias Naturais 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
WEBEX ou FALEMOS 

(Belén P. Vijande) 
INGLÉS 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Lingua Galega) 
 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
WEBEX ou FALEMOS 

(Belén P. Vijande) 
NATURAIS 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Galega, 

Sociais e Relixión) 
 

4ª 13:00-13:45 
CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Lingua Galega) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá, 

Lingua Galega e Música) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Lingua Galega) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Sociais) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Galega, 

Sociais e Relixión) 
 

LECER  
     

5ª 15:15- 16:15 
CONEXIÓN EVA- Edixgal (Cristina) 

Plástica 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Castelá, 

Lingua Galega e Música) 
 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
WEBEX ou FALEMOS (Cristina) 

Educación Física 

CONEXIÓN EVA- Edixgal (Cristina) 
Educación Física 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titora) 
(Matemáticas, Lingua Galega, 

Sociais e Relixión) 
 



 

 

 

ASPECTOS A TER EN CONTA: 

1. A actividade educativa terá lugar no Entorno Virtual de Aprendizaxe EVA-Edixgal e a través de videoconferencias coas Plataformas 

FALEMOS ou CISCO WEBEX. 

2. As actividades que se levan a cabo nas videoconferencias a través das Plataformas Falemos ou Webex constarán de explicacións, 

resolución de dúbidas e propostas de tarefas a realizar nas distintas materias. 

3. O seguimento do traballo individual do alumnado a través do Entorno Virtual de Aprendizaxe EVA-Edixgal farase a través, de mensaxes 

privados, foro de dúbidas e entrega das tarefas asignadas.  

4. Farase un control de asistencia e a familia do alumnado deberá xustificar as faltas. 

5. Terase en conta a entrega de traballos nos prazos establecidos, as tarefas de producción propia do alumnado, a boa presentación e a 

correcta execución das propias elaboracións. 

6. A avaliación realizarase en base ao apartado 14 da Programación: Modificacións da programación motivadas pola necesidade de levar a 

cabo unha avaliación “semipresencial” e ou a distancia. 

7. En circunstancias excepcionais poderanse utilizar outras canles de comunicación co alumnado: vía telefónica, whattsap, correo 

electrónico… 

 

 

 

 

HORARIO ESPELLO AULA 6º DE EP 



 

 

 
Horas 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

 9:30-9:45 
ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 

ACOLLEMENTO EMOCIONAL 
ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 
ACOLLEMENTO EMOCIONAL 

ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 
ACOLLEMENTO EMOCIONAL 

ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 
ACOLLEMENTO EMOCIONAL 

ESTABLECEMENTO CONEXIÓN- 
ACOLLEMENTO EMOCIONAL 

1ª 9:45-10:45 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA  
FALEMOS (Titor) 

(Matemáticas, Lingua Castelá e 
Lingua Galega) 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
FALEMOS Titor) 

(Matemáticas, Lingua Castelá, 
Lingua Galega e Música) 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
FALEMOS (Titor) 

(Matemáticas, Lingua Castelá e 
Lingua Galega) 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
FALEMOS (Titor) 

(Matemáticas, Lingua Castelá e 
Sociais) 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
FALEMOS (Titor) 

(Matemáticas, Lingua Galega, 
Sociais e Relixión) 

2ª 10:45-11:45 
CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 

(Matemáticas, Lingua Castelá e 
Lingua Galega) 

 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 
(Matemáticas, Lingua Castelá, 

Lingua Galega e Música) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Lingua Galega) 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Sociais) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 
(Matemáticas, Lingua Galega, 

Sociais e Relixión) 

 11:45-12:15 
 

LECER 

 
LECER 

 
LECER 

 
LECER 

 
LECER 

3ª 12:15-13:00 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 
(Matemáticas, Lingua Castelá e 

Lingua Galega) 
 

 
CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 

(Sociais) 
 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 
(Sociais) 

 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 
(Matemáticas, Lingua Galega, 

Sociais e Relixión) 
 

 
CONEXIÓN EVA-Edixgal  

(Belén P. Vijande) 
Inglés 

4ª 13:00-13:45 

CONEXIÓN EVA-Edixgal  
(Belén P. Vijande) 
Técnicas de Estudo 

CONEXIÓN EVA-Edixgal  
(Belén P. Vijande) 
Ciencias Naturais  

 

CONEXIÓN EVA-Edixgal  
(Belén P. Vijande) 

Inglés 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
WEBEX ou FALEMOS 

(Belén P. Vijande) 
Inglés 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Belén P. 
Vijande) 

(Naturais) 
 

LECER  
     

5ª 15:15- 16:15 
CONEXIÓN EVA-Edixgal  

(Belén P. Vijande) 
Plástica 

 
CONEXIÓN EVA-Edixgal  

(Belén P. Vijande) 
Música 

 

CONEXIÓN VIDEOCONFERENCIA 
WEBEX ou FALEMOS (Cristina) 

Educación Física 

CONEXIÓN EVA- Edixgal (Cristina) 
Educación Física 

CONEXIÓN EVA-Edixtal (Titor) 
(Matemáticas, Lingua Galega, 

Sociais e Relixión) 
 

 



 

 

ASPECTOS A TER EN CONTA: 

1. A actividade educativa terá lugar no Entorno Virtual de Aprendizaxe EVA-Edixgal e a través de videoconferencias coas Plataformas 

FALEMOS ou CISCO WEBEX. 

2. As actividades que se levan a cabo nas videoconferencias a través das Plataformas Falemos ou Webex constarán de explicacións, 

resolución de dúbidas e propostas de tarefas a realizar nas distintas materias. 

3. O seguimento do traballo individual do alumnado a través do Entorno Virtual de Aprendizaxe EVA-Edixgal farase a través, de mensaxes 

privados, foro de dúbidas e entrega das tarefas asignadas.  

4. Farase un control de asistencia e a familia do alumnado deberá xustificar as faltas. 

5. Terase en conta a entrega de traballos nos prazos establecidos, as tarefas de producción propia do alumnado, a boa presentación e a 

correcta execución das propias elaboracións. 

6. A avaliación realizarase en base ao apartado correspondente da programación. 

7. En circunstancias excepcionais poderanse utilizar outras canles de comunicación co alumnado: vía telefónica, whattsap, correo 

electrónico… 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
HORARIO 1º   ESO  2020-2021 

 
HORA luns martes HORA mércores xoves venres 

1ª 
9:45-10:35 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

1ª 
9:45-10:35 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de actividades 
expostas na AV 

Lingüa castelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas 
na AV 

Lingüa galega e literatura 
Tarefas expostas na AV 
 

2ª 
10:35-11:25 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

2ª 
10:35-11:25 

Lingüa galega e literatura 
Terefas expostas na AV 
 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 
 

Francés 
30 m. de clase  elemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

3ª 
11:25-12:15 

Lingüa castelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

Inglés 
40 m. de clase telemática 
 

3ª 
11:25-12:15 

Lingüa castelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 
 

Inglés 
40 m. de clase telemática 
coa auxiliar de conversa 

Educación plástica e 
visual 
25 m. de clase  telemática 
25 m. de tarefas  

LECER 
12:15-12:30 

     
 

4ª 
12:30-13:20 

Francés 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

Lingüa castelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV. 

4ª 
12:30-13:20 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de actividades telemáticas 
20 m. de tarefas prácticas. 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

Bioloxía e xeoloxía 
40 m. para lectura dun 
texto e o seu comentario 
via edixgal 

5ª 
13:20-14:10 

Titoría 
20 m. de actividades 
telemáticas 
20 m. de tarefas, foros 
etc..según necesidades. 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV. 

5ª 
13:20-14:10 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

6ª 
14:40-15:30 

Relixión/Valores éticos 
Realización de tarefas a 
través da AV 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de clase telemática. 
20 m. de tarefas  

6ª 
14:40-15:30 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de actividades 
telemáticas 
20 m. de tarefas  

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas  

7ª 
15:30-16:15 

Investigación e tratamento 
da información 
1 sesión de tarefas  mediante 
a AV 

Educación plástica e visual  
25 m. de clase  telemática 
25 m. de tarefas  

    



 

 

                                             
HORARIO 2º   ESO 2020-2021 

 
HORA luns martes HORA mércores xoves venres 

1ª 
9:45-10:35 

Física e química 
20 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

1ª 
9:45-10:35 

 Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

 Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Inglés/música 
25 m. de tarefas de inglés. 
En música 30’ a través de 
webex e 20’ de tarefas 

2ª 
10:35-11:25 

 Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

Inglés 
40 m. de clase telemática 
coa auxiliar de conversa. 2ª 

10:35-11:25 

Inglés/Música 
25 m. de tarefas de inglés. 
En música 30’ a través de 
webex e 20’ de tarefas. 

Inglés/Música 
25 m. de tarefas de inglés. 
En música 30’ a través de webex 
e 20’ de tarefas. 

 Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

3ª 
11:25-12:15 

Francés 
30 m. de clase telemática 
20m.para tarefas AV 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m.para tarefas AV 3ª 

11:25-12:15 

 Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas  AV 

 Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

FQ Física e química 
20 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas AV 

LECER 
12:15-12:30 

  
 

   

4ª 
12:30-13:20 

Tecnoloxía 
1 sesión explicativa vía 
webex 

 Física e química 
20 m.  de clase telemática, 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

4ª 
12:30-13:20 

 Lingua galega e literatura 
1 sesión telemática 

Lingua catelá e literatura 30 m. 
de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

 Inglés/Músicca 
25 m. de tarefas de inglés. 
En música 30’ de webex e 
20’ de tarefas 

5ª 
13:20-14:10 

Titoría 
40 m. de conexión coa 
titora e actividades 
propostas polo DO 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

5ª 
13:20-14:10 

 Lingüa catelá e literatura 30 
m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

 Lingüa galega e literatura 
Tarefas expostas na AV 
 

 Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de prácticas 

6ª 
14:40-15:30 

Prom. de hábitos vida 
saud. 15’ vía telem. e 
20`de tarefas indiv. 

 Lingüa catelá e lit. 30 m. 
de telem. 20 m. para 
tarefas AV 6ª 

14:40-15:30 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

 Francés. 30 m. de clase 
telemática, 20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

 Tecnoloxía 
1 sesión de corrección e 
resolución de dúbidas 

7ª 
15:30-16:15 

Valores éticos/relixión 
Realización de tarefas a 
través da AV 

 Tecnoloxía 
Realización autónoma de 
tarefas AV 

 
 
 

   

                                                  
 



 

 

 
HORARIO 3º ESO A 2020-2021 

 
HORA luns martes HORA mércores xoves venres 

1ª 
9:45-10:35 

Tecnoloxía 
1 sesión explicativa vía 
webex 

Valores éticos/relixión 
Realización de tarefas a 
través da AV 

1ª 
9:45-10:35 

 Tecnoloxía 
Realización autónoma de tarefas 
expostas na AV 

Inglés 
40 m. de clase telemática coa 
auxiliar de conversa 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

2ª 
10:35-11:25 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de clase telemática. 
20 m. de tarefas 

2ª 
10:35-11:25 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Física e química 
20 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

3ª 
11:25-12:15 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de 
actividades a través da AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

3ª 
11:25-12:15 

Música 
 30’ a través declase telemática 
 20’ de tarefas presentes na AV 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de clase telemática. 
20 m. de tarefas 

LECER 
12:15-12:30 

   

   

4ª 
12:30-13:20 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

4ª 
12:30-13:20 

Francés 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

5ª 
13:20-14:10 

Titoría 
40 m. de conexión coa 
titora e actividades 
propostas polo DO 

Francés 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

5ª 
13:20-14:10 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Física e química 
30 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas na 
AV 

Educación plástica e visual 
25 m. de clase  telemática 
25 m. de tarefas prácticas 

6ª 
14:10-15:00 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de 
actividades a través da AV 

6ª 
14:10-15:00 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Lingüa galega e literatura 
Tarefas expostas na AV 
 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

7ª 
15:30-16:15 

Educación plástica visual 
25 m. de clase  telemática 
25 m. de tarefas prácticas 
 

Música 
 30’ a través declase 
telemática 
 20’ de tarefas presentes 
na AV 
 

    



 

 

                                                
HORARIO 3º   ESO B  2020-2021 

 
HORA luns martes HORA mércores xoves venres 

1ª 
9:45-10:35 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de clase telemática. 
20 m. de tarefas 

1ª 
9:45-10:35 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

2ª 
10:35-11:25 

Tecnoloxía 
1 sesión explicativa vía 
webex 

Valores éticos/relixión 
Realización de tarefas a 
través da AV 

2ª 
10:35-11:25 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Lingüa galega e literatura 
Tarefas expostas na AV 
 

3ª 
11:25-12:15 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

3ª 
11:25-12:15 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Tecnoloxía 
Realización autónoma de 
tarefas expostas na AV 

Música 
 30’ a través declase 
telemática 
 20’ de tarefas presentes na 
AV 
 

LECER 
12:15-12:30 

      

4ª 
12:30-13:20 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de 
actividades a través da AV 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de 
actividades a través da AV 

4ª 
12:30-13:20 

Música 
 30’ a través declase telemática 
 20’ de tarefas presentes na AV 
 

Educación plástica e visual 
25 m. de clase  telemática 
25 m. de tarefas prácticas 
 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

5ª 
13:20-14:10 

Titoría 
40 m. de conexión coa 
titora e actividades 
propostas polo DO 

Física e química 
20 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

5ª 
13:20-14:10 

Educación plástica e visual 
25 m. de clase  telemática 
25 m. de tarefas prácticas 
 

Francés 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de clase telemática. 
20 m. de tarefas 

6ª 
14:10-15:00 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

6ª 
14:10-15:00 

Francés 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Física e química 
20 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas na 
AV 

Inglés 
40 m. de clase telemática 
coa auxiliar de conversa 

7ª 
15:30-16:15 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

  



 

 

                                              
HORARIO 4º   ESO A  2020-2021 

 
HORA luns martes HORA mércores xoves venres 

1ª 
9:45-10:35 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

1ª 
9:45-10:35 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Tecnoloxía 
25 m. para resolución de 
dúbidas. 
25 m. para rematar tarefas. 

Física e química 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

2ª 
10:35-11:25 

Física e química 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

2ª 
10:35-11:25 

Física e química 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas na AV 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

3ª 
11:25-12:15 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de clase telemática. 
20 m. de tarefas  

Valores éticos/relixión 
Realización de tarefas a 
través da AV 

3ª 
11:25-12:15 

Cultura científica 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas na AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Lingüa galega e literatura 
Tarefas expostas na AV 
 

LECER 
12:15-12:30 

      

4ª 
12:30-13:20 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

4ª 
12:30-13:20 

Tecnoloxía 
Realización autónoma de tarefas 
expostas na AV 

Lingüa galega 
1 sesión telemática 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

5ª 
13:20-14:10 

Titoría 
40 m. de conexión coa 
titora e actividades 
propostas polo DO 

Bioloxía e xeoloxía 
20 m. de clase telemática. 
20 m. de tarefas  

5ª 
13:20-14:10 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de actividades 
a través da AV 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de 
actividades a través da AV 

Inglés 
40 m. de clase telemática 
coa auxiliar de conversa 

6ª 
14:10-15:00 

Cultura científica 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

Tecnoloxía 
1 sesión explicativa vía 
webex 

6ª 
14:10-15:00 

Bioloxía e xeoloxía 
40 m. para lectura dun texto e o 
seu comentario via edixgal 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

7ª 
15:30-16:15 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

Cultura científica 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

  

 



 

 

HORARIO 4º   ESO B  2020-2021 
 

HORA luns martes HORA mércores xoves venres 

1ª 
9:45-10:35 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

Educación plástica e 
visual 
1 sesión de traballo 
individual 

1ª 
9:45-10:35 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

CAAP 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas na 
AV 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de 
actividades a través da AV 

2ª 
10:35-11:25 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

2ª 
10:35-11:25 

IEE 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Educación plástica e visual 
1 sesión telemática vía 
webex 

3ª 
11:25-12:15 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

Lingüa galega e literatura 
1 sesión telemática 

3ª 
11:25-12:15 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Inglés 
1 sesión de 25 m. de 
actividades a través da AV 

IEE 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  
na AV 

LECER 
12:15-12:30 

      

4ª 
12:30-13:20 

Educación plástica e 
visual 
1 sesión telemática vía 
webex 

Valores éticos/relixión 
Realización de tarefas a 
través da AV 

4ª 
12:30-13:20 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Matemáticas 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Educación física 
15 m. de clase telemática 
15 m. de tarefas prácticas 

5ª 
13:20-14:10 

Titoría 
40 m. de conexión coa 
titora e actividades 
propostas polo DO 

IEE 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

5ª 
13:20-14:10 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

Xeografía e historia 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas expostas  na 
AV 

TIC 
25 m. para resolución de 
dúbidas. 
25 m. para rematar tarefas. 

6ª 
14:10-15:00 

TIC 
1 sesión explicativa vía 
webex 

 CAAP 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

6ª 
14:10-15:00 

Inglés 
40 m. de clase telemática coa 
auxiliar de conversa 

TIC 
Realización autónoma de 
tarefas expostas na AV 

Lingüa galega e literatura 
Tarefas expostas na AV 
 

7ª 
15:30-16:15 

CAAP 
25 m.  de clase elemática 
20 m. de tarefas expostas 
na AV 

Lingüa catelá e literatura 
30 m. de clase telemática 
20 m. para tarefas 
expostas  na AV 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

CONSIDERACIÓNS FINAIS 
 
 

- Os presentes horarios serán aplicados en caso de confinamento dun aula ou da etapa de ESO. 
 
- As sesións telemáticas serán impartidas mediante as plataformas webex e/ou falemos, segundo resulte máis factible. 

 
 
- Os materiais de traballo das distintas materias estarán a disposición do alumnado na aula virtual ou edixgal, segundo os grupos. 

 
- Para a comunicación coas familias empregarase abalar móbil, videoconferencia ou a páxina web do centro. 

 
 
- O profesorado levará un rexistro da asistencia do alumnado ás distintas sesións  e dos posibles problemas de conexión que pudieran darse. 

  
 
 
 
 
 

            
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 


