
 
 

 

PLAN CONTINXENCIA DO IES CANIDO 

 

 Plan de Continxencia no caso de suspensión da actividade lectiva 

 

O plan de Continxencia do IES Canido, aprobado pola dirección do centro, ten por finalidade establecer as 

medidas en caso de suspensión da actividade lectiva. 

 

Actuacións relacionadas cos alumnos: 

 

 O IES Canido, grazas á autorización asinada polos pais/nais titores/as legais, creará unha conta 

de correo para cada alumno e para cada profesor, cun dominio que ten o centro en propiedade 

(@iescanido.org).  

Dita conta realizarase utilizando como nome de usuario, primeiro apelido, segundo apelido e 

inicial do nome; e a contraseña será 12345678 para todos os alumnos do centro.  Dita 

contraseña cambiarana os alumnos cando entren na súa conta por primeira vez.  

O nome de usuario dos profesores será o nome común e o primeiro apelido. 

 Todos os alumnos, se teñen, deben proporcionar o seu teléfono móbil persoal para posibilitar a 

comunicación no caso de que fallen outras canles. 

 

 

o Actuacións relacionadas cos profesores: 

 

 O IES Canido, co permiso do profesorado do Centro, abrirá unha conta de correo cun dominio 

que ten o centro en propiedade (@iescanido.org), para facilitar a comunicación e o 

funcionamento co alumnado. 

 O centro poñerá a disposición do profesorado unha plataforma para manter a comunicación 

necesaria co alumnado para impartir a formación prevista. O centro recomenda dita plataforma 

porque nun mesmo lugar, de forma fácil e moi intuitiva, profesor-alumno dispoñen de todas as 

ferramentas necesarias para manter unha comunicación fluída, sen límite de datos e cun 

funcionamento moi eficaz. 

A través de dita plataforma (G-suite for education) poderanse intercambiar arquivos co 

alumno sen límite de kb, manter clases virtuales, realizar exames telemáticos, compartir vídeos 

explicativos, informar sobre as calificacións dos exames parciais de cada evaluación... 

De todos os xeitos, o profesorado é libre de utilizar os medios que a eles lles pareza 

conveniente. De feito, a Consellería "recomenda" que se usen as canles que pon a disposición 

para poder impartir un ensino non presencial. 

 Co fin de facilitar o traballo e establecer unhas normas fixas de funcionamento, o centro 

propón establecer un día fixo á semana (martes) para subir as tarefas propostas aos alumnos; e 

o profesorado fixará un día límite de entrega para cada tarefa. 

 

 

 



 
 

o Actuacións relacionadas cos pais/nais ou titores/as legais: 

 A comunicación coas familias para información xeral (tarefas, exames...) realizarase 

preferentemente a través de abalar, en casos especiais poderase utilizar o correo electrónico, e 

en casos excepcionais será por teléfono. 

 

o Actuacións relacionadas co funcionamento habitual profesor/a – titor/a – alumno /a. 

 O titor/a realizará a titoría de forma telemática no día e hora fixado no horario de clase 

habitual. 

 Para garantir que o alumnado continúa a súa formación de maneira telemática, o profesorado 

que imparte asignaturas troncais porase en contacto por videoconferencia con cada grupo como 

mínimo una vez por semana. Para fixar o devandito día e hora, o titor reunirase cos profesores 

do seu grupo para marcar de forma coordinada o día e hora da semana que se impartirá dita 

clase telemática. O titor comunicará por escrito o resultado da reunión a xefatura de estudos. 

 O titor, para informar o alumnado, deberá elaborar unha listaxe coa forma de traballar de cada 

profesor do seu grupo (aula virtual ou  g-suite). Deberá entregar unha copia da devandito 

listaxe a xefatura de estudos. 

 

Asignaturas troncais 

1º e 2º da ESO 

Asignaturas troncais 

3º da ESO 

Asignaturas troncais 

4º da ESO 

Bioloxía e Xeoloxía 

Física e Química 

Xeografía e Historia 

Lengua Castellana 

Matemáticas 

Inglés 

Lingua Galega 

Bioloxía e Xeoloxía 

Física e Química 

Xeografia e Historia 

Lengua Castellana 

Lingua galega 

Inglés 

Xeografía e Historia 

Lengua Castellana 

Matemáticas 

Inglés 

Língua Galega 

Bioloxía e Xeoloxía 

Economia 

Física e Química 

Latín 

Tecnoloxía 

Asignaturas troncais 

1º BAC 

Asignaturas troncais 

2º BAC 

Filosofia 

Lengua Castellana 

Língua Galega 

Matemáticas I 

Inglés 

Bioloxía e Xeoloxía 

Debuxo Técnico I 

Física e Química 

Latín I 

Matemáticas aplicadas I 

Economia 

Grego I 

Hª mundo contemporâneo 

Literatura Universal 

Bioloxía 

DT II 

Física 

Xeoloxía 

Matemáticas II 

Química 

Historia de España 

Lengua Castellana 

Inglés 

Língua Galega 

Latín II 

Matemáticas aplicadas II 

Economia de la empresa 

Xeografía 

Grego II 

Historia da Arte 



 
 

Historia da Filosofía 

 

*Os profesores teñen a obrigatoriedade de conservar o rexistro de todo o traballo proposto, a forma de 

comunicación, e o traballo realizado polos alumnos. 

 


