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AMPLIACIÓN DAS NOFC – NOVEMBRO 2020. IES DAVID BUJÁN 

Medidas a adoptar en situación de actividade lectiva non presencial 

1.  Control de asistencia 
 

◦ Cada profesor utilizará os medios que considere oportunos para controlar a asistencia 

do alumnado a clase no horario espello establecido, de maneira que o alumno/a deberá 

demostrar que está conectado/a activamente e asistindo á clase conectando a cámara 

ou, se non fose posible, contestando ás preguntas que lle faga o profesor/a. 

◦    As faltas de asistencia serán rexistradas no Xade. 
 

◦ No caso de que o alumno/a detecte problemas de conexión, as familias deberán 

comunicalo ao titor/a por AbalarMóbil o antes posible. Posteriormente, o titor/a informará 

á dirección a través do correo electrónico do centro. 

 
 

2.  Faltas de conducta 
 

Serán tipificadas como falta grave e levarán a sanción correspondente segundo o DECRETO 
 

8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 

participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar os seguintes feitos: 

 
 

 A gravación, foto ou captura de pantalla das clases, ou a difusión das mesmas, a non ser 

que o profesor/a manifeste o seu consentimento explicitamente. 

 A asistencia de calquera persoa que non estea matriculado no centro. As clases serán 

única e exclusivamente para o alumnado desa materia. 

 Compartir as clases con outras persoas. 
 

 Permitir a suplantación da identidade, así como dar permiso ou claves de acceso a 

terceiras persoas. 

 
 

Estas sancións non son  excluíntes das posibles accións legais  derivadas do uso indebido 

da imaxe do profesorado e do alumnado segundo a lexislación vixente de protección de datos de 

carácter persoal. 

 

Serán tipificadas como faltas leves: 
 

 O comportamento non axeitado   dun alumno/a durante a clase telemática. Neste caso 

o profesor/a pode expulsalo da sesión e notificará a incidencia á xefatura de estudos .
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 A suplantación da autoría nas tarefas ou traballos, así como a copia ou usos de aplicacións 

para a realización das mesmas. Neste caso o profesor/a pode considerar o traballo como non 

entregado. 

 
3.  Realización de probas ou exames: 

 

◦ O  profesorado  poderá  esixir  ao  alumnado  a  conexión  dunha  o u  m á i s  cámaras  

web  para a realización de probas ou exames. 

◦ As probas orais poderán ser gravadas polo profesorado da materia para posibles 

revisións ou reclamacións. O profesorado ademais comprométese a que estas 

gravacións terán un uso estritamente académico. 

◦ No caso en que o profesorado teña algún indicio que o faga dubidar sobre a autoría 

dun exame, proba ou traballo ou considere que o alumno/a utilizou materiais ou axudas 

externas non permitidas,  poderá requirir ao alumnado calquera proba que considere 

oportuna para asegurar dita autoría (por exemplo: un exame individual con cámara) ou 

cualificar a proba como o faría se copiase nunha clase presencial. 

4.  Equipamento informático 
 

O alumnado que careza de equipos informáticos axeitado para seguir as clases de maneira 

telemática pode optar ao préstamo de material, ben por parte da Consellería de Educación 

ou ben por parte do centro educativo (sempre que haxa dispoñibilidade). 

◦ O préstamo dos equipos informáticos proporcionados pola Consellería a través de 

AMTEGA levarase conforme ao Procedemento de xestión de equipamento para 

alumnado en situación de fenda dixital, publicado o 5 de novembro no Portal Educativo 

da Consellería. Segundo estas normas as familias asinarán un acordo de cesión 

comprometéndose a un uso responsable do equipamento recibido e a devolvelo nas 

mesmas condicións nas que foi entregado. 

◦ O  préstamo  de  ordenadores  portátiles  ou  tabletas  por  parte  do  centro  educativo 

rexerase polas mesmas normas que as mencionadas no  parágrafo anterior e as 

familias tamén asinarán un documento de responsabilidade ao recibir os equipos. 

No caso de que o equipamento non sexa suficiente para todo o alumnado que o precise, os 

criterios de reparto serán os mesmos que os establecidos pola Consellería no curso 19-20. 

Estes criterios deberán ter en conta a situación socioeconómica da familia, as posibilidades 

de aproveitamento do alumno ou alumna, con prioridade dos cursos de final de etapa (2º de 

bacharelato e 4º de ESO) e a aquelas familias que non dispoñan nos seus fogares de 

ordenador nin de conexión a internet.
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