
PLAN DE ENSINO NON PRESENCIAL E DECISIÓNS TOMADAS NA CCP 

DO 28 DE OUTUBRO DE 2020 RESPECTO ÁS  MODALIDADES DE ENSINO 

NO CONTEXTO DA COVID-19 

ENSINO SEMIPRESENCIAL. 

Entendemos por ensino semipresencial a situación na que o/a profesor/a ou alumno/a/os/as non están 

de maneira presencial no centro educativo por estaren en corentena no domicilio. No noso centro non 

existe outra modalidade de ensino semipresencial. 

Na CCP do 28 de Outubro de 2020 estableceuse que no caso de ensino semipresencial procederase 

da seguinte maneira: 

1º.- Falta do/a profesor/a: 

- O profesor/a porá na aula virtual do curso o traballo para realizar durante a súa sesión. O 

grupo estará co profesorado de garda na aula. 

2º.- Falta dun alumno/a ou varios: 

- Cada profesor comunicará ao titor o seu método de traballo e a forma de comunicación co 

alumnado en corentena e o titor exercerá unha función coordinativa. 

ENSINO NON PRESENCIAL. 

Prodúcese cando nin alumnado nin profesorado están presentes nos centros educativos.  

Seguindo as directrices do Plan de ensino virtual ante a covid-19 (2 de novembro de 2020) e as 

decisións tomadas na CCP do 28 de Outubro de 2020 establécese que no caso de ensino non 

presencial procederase da seguinte maneira: 

 A actividade lectiva non presencial será impartida polo profesorado ordinario do alumnado 

manténdose o horario de clase presencial (horarios de grupos difundidos na páxina web do 

centro). 

 A actividade lectiva non presencial será impartida a través das ferramentas dispoñibles: 

videoconferencias a través da plataforma de videoconferencia institucional, cunha duración 

mínima de 30 minutos desde o comezo da sesión o que permite a interacción en tempo real, 

compartir contidos e realizar exercicios. E  a aula virtual como espazo dixital de traballo 



para organizar os contidos das unidades didácticas. Tamén poderase organizar traballo para 

realizar durante esa sesión, etc.  

Durante o peche ou confinamento o profesorado poderá impartir docencia no seu centro 

educativo ou no seu domicilio, no caso de dispoñer dos medios adecuados para realizar o 

servizo. 

INSTRUCCIÓNS A SEGUIR 

 As actuacións a seguir incluídas neste documento, desenvolveranse desde o día seguinte ao 

que se produza o cambio no contexto de ensino (semipresencialidade ou non 

presencialidade). 

 O profesorado e o alumnado do grupo deberán conectarse á hora que das distintas sesións 

seguindo o horario. O momento da conexión e o enlace de acceso estableceranse coa 

antelación suficiente para o aproveitamento do período lectivo.  

 O control de asistencia realizarao o profesorado durante a sesión como no ensino presencial e 

marcaranse no XADE as faltas de asistencia así como as faltas de puntualidade. 

 As tarefas para o alumado asemellaranse o máximo posible ao sistema presencial, 

respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso. 

 Seguiranse as normas que regulan estas modalidades de ensino e que inclúense no ANEXO I 

das NOFCs.  Estas normas son as seguintes: 

Normas nas videoconferencias. 

 Nas videoconferencias rexen as mesmas normas que se aplican no ensino presencial e que 

están recollidas nas NOFC (vestimenta adecuada, puntualidade, o uso do móbil, non se 

permite comer nin beber, etc.) 

  Durante unha videoconferencia o alumnado deberá manter acesa a cámara excepto solitude 

expresa do profesor ou causa debidamente xustificada. Nas clases non presenciais a nosa 

imaxe está protexida pola lei de protección de datos polo que non se poderá empregar fóra do 

ámbito educativo que será o garante deste dereito. Isto significa que non é preciso ceder os 

dereitos de imaxe para unha clase ou un exame posto que se está empregando para un uso 

educativo e nunca para publicalo. 

 Non está permitido obter imaxes das videoconferencias por parte dos alumnos ou personal 

alleo ao centro. A difusión destas imaxes, así como o seu uso fóra do ámbito educativo por 

calquera membro da comunidade educativa, sería un delito perseguido pola lei. 



Normas na comunicación dixital. 

 A interacción comunicativa entre os membros da comunidade educativa deberá respectar os 

días non lectivos. As tarefas para o alumado asemellaranse o máximo posible ao sistema 

presencial, respectando o seu dereito ao lecer e ao descanso (Plan de ensino virtual ante a covid-

19). 

Cumprimento do Protocolo COVID-19 do centro. 

 Calquera incumprimento destas normas ou das incluídas no Protocolo COVID-19 do noso 

centro será sancionado según a gravidade da infracción cometida (seguimento das NOFC).  


