
HORARIO ENSINO TELEMÁTICO - 2º BAC A 
Se as autoridades sanitarias decretasen o peche dunha aula, grupo ou ben de todo centro, o ensino co 

alumnado afectado pasará a ser telemático, empregándose para tal fin as ferramentas institucionais que 

a Consellería de Educación pon a disposición de toda a comunidade educativa: plataforma de 

videoconferencia Webex ou Falemos, aula virtual do centro e correo electrónico. 

Este horario, similar ao do ensino presencial, indica as horas nas que o alumnado e profesorado 

deberán conectarse por videoconferencia. Para poder facelo, o profesorado de cada materia facilitará 

ao alumnado con suficiente antelación o enlace para acceder á videoconferencia e seguir a clase 

telemática, a cal terá un mínimo de 30 minutos de docencia directa. 

Na hora de atención a pais que o profesorado ten marcada no seu horario, o profesorado titor atenderá 

alo menos cada dúas semanas por videoconferencia ás familias do seu alumnado. Así mesmo, calquera 

outro profesor deberá estar dispoñible e atender ás familias na súa hora, ben sexa por petición expresa 

dunha nai ou pai, titor/a legal ou ben por desexo do propio docente. 

Hora da conexión 
por 

videoconferencia 
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:30 
Lingua galega 

Lingua castelá 

desdobre 

Latín II 

Matemáticas II 

Matemát. aplicadas II 

Historia España 

Lin castelá desdobre 

Inglés 

Lin galega 

desdobre 

Lingua castelá 

Inglés desdobre 

9:20 

Latín II 

Matemáticas II 

Matemáticas aplicadas 

II 

Afonda. ling castelá 

Métodos estadísticos 

Xeo.e Hª de Galicia 

Inglés 

Lin. galega desdobre 

Bioloxía 

Física 

Historia da filosofía 

Latín II 

Matemáticas II 

Matemát. aplicadas II 

10:10 

Ciencias da terra 

Francés 

Fund. admin. xestión 

TIC II 

Lingua galega 

Hª España desdobre 

Ciencias da terra 

Francés 

Fund. admin. xestión 

TIC II 

Debuxo técnico II 

Economía empresa 

Historia da arte 

Química 

Debuxo técnico II 

Economía empresa 

Historia da arte 

Química 

11:00 
Historia da música 

Psicoloxía 

Tecno. industrial II 

Bioloxía 

Física 

Historia da filosofía 

Latín II 

Matemáticas II 

Matemát. aplicadas II 

Historia da música 

Psicoloxía 

Tecno. industrial II 

Historia da música 

Psicoloxía 

Tecno. industrial II 

11:50 - 12:20 DESCANSO 

12:20 

Métodos estadísticos 

Relixión 

Xeo. e Hª de Galicia 

TITORÍA FAMILIAS 

Lingua castelá 

Inglés desdobre 

Debuxo técnico II 

Economía da empresa 

Historia da arte 

Química 

Hª de España 

Lin. castelá 

desdobre 

Lingua galega 

Hª España desdobre 

13:10 
Bioloxía 

Física 

Historia da filosofía 

Debuxo técnico II 

Economía da 

empresa 

Historia da arte 

Química 

Lingua castelá 

Inglés desdobre 

Ciencias da terra 

Francés 

Fund. adm. xestión 

TIC II 

Bioloxía 

Física 

Historia da filosofía 

MEDIODÍA 

16:00 
Historia de España 

Ling. galega desdobre 

 

16:50 
Inglés 

Hª España desdobre 

 

 
 
 
 
 
 


