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ENSINO VIRTUAL 

HORARIOS ESPELLO ver anexo I 

Os horarios-espello elaboráronse respectando o 60% de docencia que piden as instrucións enviadas pola 
consellería. 
O sistema elixido elimina unha hora de docencia de cada materia no horario semanal que se converte 
nunha hora de traballo individual desa mesma materia.  
As materias que só teñen unha hora quedan igual e as materias que teñen dúas horas reducirán a hora 
unha semana si e outra non para respectar o 60%, sempre e cando o  peche ou confinamento dure máis 
dunha semana. 
Con este sistema,  o horario-espello é  un reflexo moi  próximo ao horario presencial. 

HORA DE TITORÍA 

En todos os horarios de grupo hai unha hora de titoría polas tardes para atención ás familias. O/a titor/a 
comunicará ás mesmas as claves ou teléfonos necesarios para contactar con eles/as. 

FERRAMENTAS 

As ferramentas empregadas polos profesores serán: 
• A Aula Virtual (nun só caso o ClassRoom)
• Unha das ferramentas de vidoeconferencia que proporciona a Xunta (Webex ou Falemos)

A día de hoxe todo alumando do centro está dado de alta na Aula Virtual e deberá descargar nos seus 
dispositivos a ferramenta de videoconferencia que lle indique o seu profesorado. A través de AbalarMóbil 
poden descargarse ambas as dúas. 
O alumando recibirá instrucións dos seus profesores e profesoras para conectarse no momento no que se 
produza o peche ou confinamento. 
O centro xa fixo un rastreo para coñecer as necesidades telemáticas do alumnado que serán emendadas 
pola consellería e polo centro no momento do peche ou confinamento. 

NORMAS 

Por outra banda, as normas que rexerán este sistema de docencia aparecen tamén na web en dúas 
versións: 

• A completa  ver anexo II
• Unha básica de dez puntos ver anexo III

PLAN DE CONTINXENCIA ver anexo IV 




