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O Plan de Continxencia do IES Lamas de Castelo ten por finalidade establecer os procedementos a seguir ante a
aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid-19 fóra ou no centro para o alumnado, persoal docente, non docente
e outros profesionais; o procedemento no caso de que se interrompa a actividade lectiva presencial nun aula/etapa
educativa/centro  como consecuencia  da aparición  dun gromo así  como os  procesos  para  o reinicio  da  actividade
académica presencial.

  11.23.1. Procedemento ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid-19 fóra do
centro

Actuación Observacións

1º Non acudir ao centro educativo.

2º
Poñerse en contacto co centro de saúde de

referencia.

• No caso do persoal docente e non docente , de
ser o caso, cos facultativos da mutua.

•A  familia  dun/ha  alumno/a  con  sospeita  de
contaxio, deberá solicitar  dentro das seguintes 24
horas unha consulta telefónica co seu pediatra para
que este avalíe a necesidade de solicitude dun test
diagnóstico. Se non houbese cita para ese mesmo
día,  acudirá  ao  PAC  para  a  valoración  polo
médico/a de atención primaria.

3º Chamar ao teléfono xeral do centro educativo.
• O  conserxe  tomará  nota  e  avisará  ao  Equipo
Covid con carácter inmediato.

4º
Comunicar o suposto caso a través da canle

EduCovid.
•A comunicación levaraa a cabo a responsable do
Equipo Covid.

5º
Illamento preventivo domiciliario ata coñecer o

resultado da proba.

•Os  facultativos  valorarán  a  sintomatoloxía  e
prescribirán a realización dun test  diagnóstico ou
proba PCR en 24 horas. 

6º
Comunicación do resultado da proba
(reproducir pasos da actuación nº3).

• En caso negativo: reincorporación ao centro no
mesmo día de ser posible ou no día seguinte no
horario habitual.

•En caso positivo: ver apartado 11.23.4

Outras consideracións

Se algunha persoa do núcleo familiar convive cunha persoa cun diagnóstico positivo da COVID-19, o alumnado ou
o persoal do centro que convivan coa persoa positiva non poderán acudir ao centro, en virtude de ser considerados
contactos estreitos. 
Os conviventes dunha persoa con síntomas compatibles coa COVID (alumno/a ou profesional) que se encontre á
espera do resultado, evitarán as interaccións sociais que sexan prescindibles ata que se confirme o resultado, pero
non será necesario que garden corentena no domicilio,  podendo acudir  tanto á escola como ao seu posto de
traballo.

  11.23.2. Procedemento ante a aparición de sintomatoloxía compatible coa Covid-19 no centro

1. Persoal docente e non docente

Actuación Observacións

1º O/A traballador/a que inicie síntomas debe abandonar
o seu posto de traballo protexido por máscara

cirúrxica.

•O  persoal  docente  avisará  a  xefatura  de
estudos e o non docente ao secretario,  de
non ser posible avisará a calquera membro
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do  equipo  directivo,  que  o  comunicará  a
responsable do Equipo Covid.

•De  non  posuír  unha  máscara  cirúrxica
facilitaráselle unha.

Antes de abandonar o centro deberá comunicar a relación das papeleiras das que fixo uso aos axentes
citados previamente.

2º

Illar as papeleiras empregadas polo traballador/a. • Persoal de limpeza

As bolsas do lixo de ditas papeleiras serán extraídas e colocadas nunha segunda bolsa de lixo, con peche,
para o seu depósito na fracción resto.

3º

Poñerse en contacto co centro de saúde de
referencia.

• De ser o caso cos facultativos da mutua.

En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria chamarase ao 061.

4º Illamento preventivo domiciliario.
•Os facultativos valorarán a sintomatoloxía e
prescribirán  a  realización  dun  test
diagnóstico ou proba PCR en 24 horas.

5º
Comunicación do resultado da proba ao teléfono xeral

do centro.

• O  conserxe  tomará  nota  e  avisará  ao
Equipo Covid con carácter inmediato.

• En  caso  negativo:  reincorporación  ao
centro no mesmo día de ser posible ou no
día seguinte no  horario habitual.

•En caso positivo: véxase apartado 11.23.4

2. Alumnado

Actuación Observacións / Responsables(s)

1º
O profesorado de garda levarao a un espazo

separado de uso individual (espazo de illamento
habilitado).

• O  profesorado  de  garda  será  avisado  polo
conserxe  que  previamente  será  avisado  polo
delegado/a.

•O/a  alumno/a  deberá  levar  todas  as  súas
pertenzas consigo.

• O/a  alumno/a  como  o  profesor/a  de  garda
deberán colocarse unha máscara cirúrxica.

De forma excepcional e no caso específico de que o/a alumno/a teña unha exención para o uso da
máscara por xustificación médica, a persoa acompañante usará máscara FFP2 sen válvula (KN95),
ademais  dunha  pantalla  facial  e  unha  bata  desbotable.  Na  eventualidade  de  que  non  houbese
dispoñibilidade  de  máscaras  KN95,  poderá  utilizarse  unha  máscara  cirúrxica  xunto  coa
obrigatoriedade da utilización da pantalla.

Se coincidisen no tempo máis dun caso con sintomatoloxía compatible coa Covid-19, os restantes
casos agardarán acompañados por algunha persoa traballadora do centro educativo que designe o
Equipo Covid  do centro  no patio  cuberto  exterior,  sempre que as  condicións meteorolóxicas  o
permitan, ou noutro lugar interior coa ventilación adecuada (priorizarase o uso da actual aula de
atención ás familias  e de estar ocupada,  empregarase a cafetería).

2º
Obter unha relación das papeleiras das que fixo

uso o/a alumno/a ao longo da xornada e
comunicarlla ao persoal de limpeza.

• Profesorado de garda (mentres acompaña ao
alumno/a ao espazo de illamento)

3º Illar as papeleiras empregadas polo alumno/a. • Persoal de limpeza
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As bolsas do lixo de ditas papeleiras serán extraídas e colocadas nunha segunda bolsa de lixo, con peche,
para o seu depósito na fracción resto.

4º

Contactar coa familia que deberá presentarse no
centro coa menor brevidade para recoller ao

seu/súa fillo/a.

• Profesorado de garda

• Conserxe / Auxiliar administrativa

• Equipo Covid

Unha vez o/a alumno/a abandonase o centro educativo realizarase a debida limpeza do espazo de
illamento.

5º

Poñerse en contacto co centro de saúde de
referencia

•A  familia  do/a  alumno/a  con  sospeita  de
contaxio,  deberá  solicitar  unha  consulta
telefónica co seu pediatra para que este avalíe a
necesidade  de  solicitude  dun  test  diagnóstico.
Se non houbese cita para as ese mesmo día,
acudirá ao PAC para a valoración polo médico/a
de atención primaria.

En caso de presentar síntomas de gravidade ou dificultade respiratoria o profesorado ao cargo chamará ao
061

6º
Comunicación por parte da familia do resultado da

proba ao teléfono xeral do centro.

• O conserxe tomará nota e avisará ao Equipo
Covid con carácter inmediato

• En caso negativo: reincorporación ao centro
no mesmo día de ser posible ou no día seguinte
no  horario habitual

•En caso positivo: véxase apartado 11.23.4

  11.23.3. Xustificación das ausencias debido a sintomatoloxía Covid-19

Alumnado

A forma de proceder cando o alumnado se ausente por presentar sintomatoloxía compatible coa Covid-19 será a
seguinte:

Caso particular Medidas Responsable(s)

Detección  de  sintomatoloxía
compatible coa COVID-19 na
casa.

▪  O alumnado  non acudirá ao centro e el/ela ou a súa
familia contactará inmediatamente co centro de saúde de
referencia do alumno/a.
▪  Para  a  xustificación  da  ausencia,  non  será  necesaria
ningún  xustificante  médico,  abondará  co  comprobante
dos/as pais/nais ou titores/as legais.

▪ Pai/nai ou titores
legais

Detección  de  sintomatoloxía
compatible coa COVID-19 no
centro.

▪ Desde o inicio do curso hai un espazo de uso individual no
centro  para illar  a  aquelas  persoas  nas que se  detecten
síntomas mentres non se xestiona o seu traslado. 
▪  Este  espazo  conta  con  ventilación  adecuada,  solución
hidroalcohólica,  papeleira  de  pedal,  panos  desbotables  e
máscaras cirúrxicas.

▪ Equipo Directivo

Detección  de  sintomatoloxía
compatible coa COVID-19 no
centro.

A súa ausencia da clase está totalmente xustificada e non
se lle poñerá falta mentres o alumno estea no centro; unha
vez abandone o centro poñeráselle falta xustificada.

▪ Profesorado de
materia

▪ Profesorado titor

Persoa  do  núcleo  familiar
sospeitosa  de  padecer  a
COVID-19

▪  O alumnado que conviva con elas non poderá acudir ao
centro ata que se coñeza o resultado negativo da proba.
▪  A  persoa  afectada  ou  a  súa  familia  comunicarán  o
resultado á persoa coordinadora COVID do centro.

▪ Pai/nai ou titores
legais
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Para os efectos do protocolo para a prevención e control do absentismo escolar e do número máximo de faltas
de asistencia permitidas, as ausencias derivadas da aplicación das anteriores medidas consideraranse sempre
xustificadas, non sendo preciso o xustificante do facultativo para a súa acreditación.

  11.23.4. Procedemento fronte a unha confirmación dun contaxio pola Covid-19

No caso de comunicación ao centro educativo por parte do seu persoal ou de algún alumno/a da aparición dun caso
confirmado farase o seguinte:

Actuación Observacións Responsable

1

Comezar  a
recompilar  a
información
necesaria  para  a
identificación dos
contactos
estreitos.

Segundo o criterio  epidemiolóxico considerase  contacto estreito  a
calquera  persoa  do  centro  que  compartise  espazo  co  caso
confirmado a unha distancia de menos de 2 metros (<2m) do caso
confirmado durante máis de 15 minutos sen utilizar a máscara, os
contactos serán determinados pola autoridade sanitaria segundo os
protocolos vixentes en cada momento.

▪ Equipo Covid

2

Pórse  en
contacto  coa
Central  de
seguimento  de
contactos (CSC).

Poderá  facelo  a  través  do  número  de  teléfono  específico  para
educación, habilitado de 9 a 22 h todos os días da semana e que
está dispoñible en EduCovid, na Axuda da aplicación, así como nos
apartados Equipo e Centro médico.

▪ Equipo Covid

A CSC porase en contacto co caso confirmado ou coa persoa de referencia para darlle as
indicacións  oportunas  e  identificar  os  contactos  estreitos  do  ámbito  persoal.
Posteriormente a CSC solicitará ao centro os contactos estreitos do ámbito educativo a
través da EduCovid.

3

Identificar  e
elaborar a listaxe
de  contactos
estreitos  que
precisan
corentena.

Para  esta  identificación  terase  en  conta  o  previsto  no  apartado
11.23.5.
Estes  contactos  estreitos  poderán  seleccionarse  da  “Rede  de
contactos”  proposta  por  EduCovid,  na  que  se  inclúen
compañeiros/as de clase, de transporte, profesorado e outros (como
os recreos, etc.). De haber algún non incluído o equipo Covid deberá
incorporalo de forma manual.
A listaxe elaborada enviarase a través de EduCovid.

▪ Equipo Covid

▪ Colabora a CSC

O rastrexo  doutros  eventuais  contactos  doutros  ámbitos,  incluídos  os  das  actividades  extraescolares  non
vinculadas ao centro, terán que ser recollidos pola autoridade sanitaria.

Tras a aparición dun caso confirmado da Covid-19 seguíranse, en todo momento, as instrucións da Autoridade
Sanitaria. A CSC encargarase da vixilancia evolutiva das persoas identificadas como contactos.

4

Seguir  as
instrucións da
autoridade
sanitaria.

▪ En función do número de contaxios, poderá ordenar a corentena dun
grupo  determinado  de  contactos  estreitos  do  centro,  o  peche
dunha/varias aulas/nivel educativo/ totalidade do centro.

▪ A persoa que dea positivo ten a obriga de estar en illamento durante
10 días e  todas as persoas que teñan a consideración de contacto
estreito gardarán corentena ata que obteñan o resultado negativo da
PCR. Se, polo motivo que fose, pasan 14 días do último contacto co
caso  confirmado  e  non  se  realiza  a  PCR,  a  corentena  finalizará
igualmente.

▪  O  restante  alumnado  da  aula  que  non  teña  a  consideración  de
contacto estreito poderá continuar coa asistencia presencial á aula. 

5

Retornar  á
actividade
educativa
presencial.

▪   Unha  vez  finalizado  o  período  de  illamento  das  persoas  que
conforman unha aula, nivel educativo ou centro.

▪ Comunicación ao centro das medidas específicas que sexa preciso
adoptar.

▪ Grupo de
Coordinación e
Seguimento da

Pandemia
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A suspensión da actividade lectiva presencial suporá a aplicación das normas previstas no presente protocolo
relativas ao ensino a distancia.

  11.23.5. Determinación de contactos estreitos

a)  No  caso do transporte  escolar: establecerase  un  radio  de  2  metros  para  identificar  a  rede  de
contactos de cada un dos/as alumnos/as.

b) No caso das aulas, laboratorio e outros espazos: adoptarase o mesmo criterio do radio de 2 metros
arredor da persoa positiva.
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  11.23.6. Actuacións para o período de actividade lectiva non presencial

No momento de decretarse a suspensión da actividade lectiva presencial procederase en base as seguintes actuacións:

Actuación Responsable Ferramenta(s)

1

Tal  e  como se recolle  no Plan de Adaptación  o profesorado debe
asegurarse de ter ao alumnado matriculado nos seus cursos da
aula virtual e familiarizado co seu funcionamento. Sen prexuízo do
anterior,  o  profesorado  poderá  complementar  a  súa  actividade
docente con outras ferramentas como webex ou o correo electrónico.

▪ Profesorado de
materia

▪ Aula virtual
▪ Webex
▪ Correo

electrónico
▪ Outras

2
Elaboración  dunha  relación  nominal  do  alumnado  con
dificultades de conexión ou falta  de equipamento previamente
identificados polos titores/as.

▪ Equipo Covid

3
Publicar  na  web  do  centro  un  apartado  relativo  a  manuais  e
vídeos  explicativos  en  relación  ao  manexo  da  aula  virtual,  a
disposición do alumnado, profesorado e familias.

▪ Coordinador TIC ▪ Web do centro

4
Trasladar  con carácter  de  urxencia  á Inspección Educativa  as
necesidades de equipos unha vez que se decrete o peche para
cubrilas de forma inmediata.

▪ Dirección
▪ Correo

electrónico
▪ Teléfono

5
Organización e entrega dos equipos ás familias – así como a súa
posterior recollida-.

▪ Dirección

6

O profesorado  desenvolverá  a  súa actividade  seguindo o  seu
horario “espello”.  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.
As  tarefas  para  o  alumado  asemellaranse  o  máximo  posible  ao
sistema  presencial,  respectando  o  seu  dereito  ao  lecer  e  ao
descanso.

▪ Profesorado de
materia

▪ Horarios
“espello”

(apartado 11.23.8)
▪ Correo

electrónico
▪ Aula virtual

▪ Webex

7

O profesorado  e  o  alumnado  do grupo  deberán  conectarse  á
hora que se establece no cadro horario. O momento da conexión
debe  establecerse  coa  antelación  suficiente  para  o
aproveitamento do período lectivo. 

▪  Profesorado de
materia

▪ Alumnado

8

O profesorado enviará á atención de xefatura a través do correo
electrónico do centro, ao finalizar  cada semana, unha relación
daquelas  actividades  que  realizou  co  alumnado  no  horario
establecido.

▪  Profesorado de
materia

▪ Xefatura de
Estudos

▪  Modelo
actividades
semanais
realizadas

(apartado 11.23.9)
▪ Correo

electrónico

9

O  profesorado  de  materia  será  o  responsable  de  controlar  a
asistencia  do  alumnado  ás  sesións  lectivas  non  presenciais,
rexistrando as ausencias diariamente na aplicación informática
de xestión académica (XADE).

▪ Profesorado de
materia

▪ XADE

10

A nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras poderán
consultar e xustificar as faltas de asistencia a clase da referida
alumna ou alumno a través da aplicación AbalarMóbil. O titor/a
fará un seguimento das faltas con carácter semanal.

▪ Nai, pai ou titor/a
legal.

▪ Titor/a

▪ AbalarMóbil
▪ XADE

11
Entregarase (salvo causa xustificada) nun prazo non superior a 7
días as notas dos exames e traballos realizados.

▪ Profesorado de
materia

▪ Aula virtual
▪ Correo

electrónico
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12

Atención á  diversidade:  O  alumnado  debe  recibir  na  medida  do
posible,  as  medidas  de  atención  á  diversidade  que  se  estaban  a
poñer en práctica antes de que se suspendera a actividade lectiva
presencial.

-  O profesorado  de  materia  deberá  seguir  facilitando material
adaptado para o alumnado con ACS ou reforzo.

▪ Profesorado de
materia

▪ Aula virtual
▪ Webex
▪ Correo

electrónico
▪ Outras

-  O  profesorado  con  dispoñibilidade  horaria  que  dá  reforzo
coordinarase  co  profesorado  de  materia  para  a  entrega  de
material  ao  alumnado  con  esta  medida,  dita  coordinación
adaptarase sempre en beneficio do alumnado e á operatividade
do profesorado.

▪ Profesorado de
materia e

profesorado de
reforzo

- As especialistas de PT e AL deberán seguir aportando material
ao alumnado que recibe o seu apoio.

▪ Profesorado de
apoio

11

O profesorado  titor solicitará  cada  15  días  información  ao
profesorado sobre o alumnado do seu grupo.

▪ Profesorado titor
▪ Correo

electrónico
▪ Outras

O  profesorado  titor  de  pendentes tamén  solicitará  cada  15  días
información sobre o rendemento deste alumnado e encargarase de
recopilar e promocionar na web os cambios producidos nas datas dos
exames e outros aspectos avaliativos (cambios nos procedementos,
ferramentas e criterios de cualificación).

▪ Titor/a de
pendentes

▪ Correo
electrónico

▪ Outras

12

Establecerase  unha  comunicación  continua  entre  xefatura  de
estudos,  departamento de orientación e profesorado titor para
intercambiar  a información máis  relevante (sexa comunicada polas
familias,  profesorado  ou  alumnado)  necesaria  para  a  toma  de
decisións ou para  trazar liñas de actuación.

▪ Xefatura de
estudos

▪ Xefe/a do Dpto. de
Orientación

▪ Profesorado titor

▪ Correo
electrónico

13
Deseñar  estratexias  para  traballar  o  aspecto  emocional  e  a
orientación académica.

▪ Orientadora
▪ Web do centro

▪ Aula virtual

Reunións dos órganos colexiados de goberno e coordinación docente

14

As reunións realizaranse preferiblemente de xeito telemático empregando para tal fin o correo electrónico
e/ou  webex.  Porén,  sempre que a situación sanitaria o permita,  as xuntas de avaliación faranse de xeito
presencial cumprindo coas normas de protección e distancia. Nas reunións ordinarias o secretario remitiralles
ós membros do órgano colexiado cunha antelación mínima dunha semana a convocatoria da reunión coa orde
do día. A documentación necesaria xuntarase á convocatoria ou, de non ser posible, irase entregando nos días
previos para o mellor desenvolvemento da sesión, sempre cunha antelación mínima de dous días salvo casos
excepcionais  nos  que  se  poderá  entregar  durante  a  mesma.  Se  os  asuntos  que  se  vaian  tratar  así  o
aconsellan, poderán realizarse convocatorias extraordinarias cunha antelación mínima de corenta e oito horas
e sen suxeición a prazo previo nos casos de urxencia. A estes efectos considérase validamente emitido o voto
formalizado na propia sesión da videoconferencia ou emitido por correo electrónico.

15
As datas das avaliacións e entrega de notas poderanse ver modificadas  de suspenderse a actividade
lectiva. A comunicación das cualificacións do alumnado realizarase mediante AbalarMóbil.

  11.23.7. Medidas para o reinicio da actividade lectiva presencial

O modelo a aplicar correspóndelle á Consellería de Educación co asesoramento da Consellería de Sanidade.

En base ás características do centro, o Equipo Covid establecerá no marco do modelo publicado e baixo supervisión
das autoridades educativas e sanitarias as actuacións a desenvolver poñendo énfase na importancia da concienciación
do alumnado no cumprimento das medidas preventivas e de ser preciso na adecuación dos espazos.
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  11.23.8. Horarios “espello”

A continuación móstrase o horario “espello” para cada grupo de alumnos/as do centro que deberá seguirse no caso
de peche dunha aula ou do centro por decisión das autoridades sanitarias, tal e como marca a Resolución da Secretaría
Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se ditan instrucións para a elaboración de horarios nos centros
docentes  sostidos  con  fondos  públicos  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  para  o  curso  2020-2021  para  o
desenvolvemento de ensino a distancia en períodos de peche de aulas ou centros como consecuencia da pandemia da
COVID-19.

A carga horaria estimada para cada materia, respectando o mínimo do 60% da carga lectiva tal e como se marca na
citada resolución, realizouse seguindo os criterios recollidos no cadro que se mostra a continuación1 e tentando que os
desequilibrios na carga horaria diaria dos grupos fose mínimo:

Número de sesións lectivas semanais de cada
materia no horario da modalidade presencial.

Número de sesións lectivas semanais de cada materia no
horario “espello” da modalidade a distancia.

5 sesións 3 sesións

4 sesións 1ª semana: 2 sesións 2ªsemana: 3 sesións

3 sesións 2 sesións

2 sesións 1ª semana: 2 sesións 2ªsemana: 1 sesión (ou viceversa)

1 sesión 1 sesión2

Na distribución horaria semanal establecida para cada grupo figura unha sesión de titoría para alumnado e unha
sesión  de  titoría  para  familias,  nas  que  o/a  titor/a  desenvolverá  as  funcións  que  lle  son  propias.  A titora  de
pendentes estará dispoñible para resolver as dúbidas que teñan as familias deste alumnado os luns de 11:40 a
12:30.

No caso dun peche do centro a Orientadora e as especialistas en PT manteñen o mesmo horario que na modalidade
presencial reservando as seguintes horas para as coordinacións: 

- Luns das 12:30 h ás 13:20 horas: coordinación Xefatura – Orientadora.

- Luns das 13:20 ás 14:10 horas: coordinación Orientadora – PT’s.

- Coordinación da orientadora cos/coas titores/as:

• Luns das 11:40 ás 12:30 h co titor de 4ºESO

• Martes das 10:20 ás 11:10 h coa titora de 3ºESO

• Venres das 10:20 ás 11:10 h coa titora de 2º ESO

• Xoves das 10:20 ás 11:10 h coa titora de 1º ESO

A coordinación da Xefatura de Estudos cos/coas titores/as realizarase os venres das 11:40 ás 12:30 h.

1 Nótese que o período considerado para garantir  a  porcentaxe do 60% nalgunhas materias é de 2 semanas.  A 1ª semana
corresponderá coa que coincida o primeiro día lectivo após o peche da aula ou do centro.

2 Mínimo necesario para permitir unha interacción semanal profesorado – alumnado.

Proxecto Educativo de Centro – Plan de adaptación á situación da Covid-19 no curso 2020/2021 85/96

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE



IES LAMAS DE CASTELO

Lamas de Castelo, s/n 
15293 – CARNOTA
Tlf. 8818 67200  Fax: 8818 67205
ies.lamas.castelo@edu.xunta.gal
http://.edu.xunta.gal/centros/ieslamascastelo

A seguinte táboa recolle a relación entre as materias e a súa abreviación recollida nos horarios que se mostran a
partir da seguinte páxina:

Materia Abreviación Materia Abreviación

Bioloxía e Xeoloxía BiXe Matemáticas académicas Mat

Cultura Clásica CuCa Matemáticas aplicadas Mat-Ap

Educación Física EF Música Mus

Educación Plástica, Visual e Audiovisual EPVeA Oratoria Or

Física e Química FeQ Portugués Port

Francés Fr Relixión católica Rel

Inglés Ing Tecnoloxía Tec

Investigación e tratamento da información Iti
Tecnoloxías da información e

comunicación
Tic

Lingua Castelá e Literatura LC Valores éticos Valores

Lingua Galega e Literatura LG Xeografía e Historia XeHi
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1º ESO

1ª Semana: Total sesións lectivas: 22

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 Rel/Valores Ing

9:30-10:20 LC EPVeA LC EPVeA LG

10:20-11:10 Port/Iti/Or Fr LG XeHi

Recreo

11:40-12:30 BiXe Titoría EF Fr

12:30-13:20 Mat XeHi BiXe Ing *TPN

13:20-14:10 EF Mat Mat

*TPN (titoría pais/nais coa titora): venres de 12:30 a 13:20 h.

2ª Semana: Total sesións lectivas: 22

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 Rel/Valores Ing LC

9:30-10:20 LC EPVeA LC LG

10:20-11:10 Port/Iti/Or Fr LG LG XeHi

Recreo

11:40-12:30 BiXe Titoría EF

12:30-13:20 Mat XeHi BiXe Ing *TPN

13:20-14:10 Mat Mat BiXe

*TPN (titoría pais/nais coa titora): venres de 12:30 a 13:20 h.
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2º ESO

1ª Semana: Total sesións lectivas: 22

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 Ing FQ

9:30-10:20 Rel/Valores Mat Fr Ing Mat

10:20-11:10 Tec XeHi Tec
*TPN

LC LG

Recreo

11:40-12:30 LC LG Pro/Or

12:30-13:20 FQ Mus Mat

13:20-14:10 Titoría EF XeHi EF

*TPN (titoría pais/nais coa titora): mércores de 10:20 a 11:10 h.

2ª Semana: Total sesións lectivas: 23

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 Ing FQ

9:30-10:20 Rel/Valores Mat Fr Ing Mat

10:20-11:10 Tec XeHi Tec
*TPN

LC LG

Recreo

11:40-12:30 LC LG Pro/Or

12:30-13:20 FQ Mus Mat Fr

13:20-14:10 Titoría EF XeHi Mus

*TPN (titoría pais/nais coa titora): mércores de 10:20 a 11:10 h.
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3º ESO-A

1ª Semana: Total  sesións lectivas: 23 horas

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 Tec Fr/Cuca Tec LG Ing

9:30-10:20 XeHi LG Mus Titoría

10:20-11:10 BiXe Ing BiXe Mat/Mat-Ap

Recreo

11:40-12:30 EF Mat/Mat-Ap LC

12:30-13:20 LC *TPN FQ XeHi

13:20-14:10 EPVeA FQ Fr/Cuca Rel/Valores

*TPN (titoría pais/nais coa titora): martes de 12:30 a 13:20 h.

2ª Semana: Total  sesións lectivas: 23 horas

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 Tec LG Ing

9:30-10:20 XeHi LG Mus Titoría

10:20-11:10 Ing BiXe EPVeA Mat/Mat-Ap

Recreo

11:40-12:30 EF Mat/Mat-Ap LC

12:30-13:20 LC Mus
*TPN

Mat/Mat-Ap FQ XeHi

13:20-14:10 EPVeA EF Fr/Cuca Rel/Valores

*TPN (titoría pais/nais coa titora): martes de 12:30 a 13:20 h.
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3º ESO-B

1ª Semana: Total sesións lectivas: 23 horas

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 Tec Fr/Cuca Tec Ing LG

9:30-10:20 LC Ing Mus Titoría

10:20-11:10 FQ LG FQ Mat/Mat-Ap

Recreo

11:40-12:30 EF Mat/Mat-Ap XeHi

12:30-13:20 XeHi *TPN BiXe LC

13:20-14:10 EPVeA BiXe Fr/Cuca Rel/Valores

*TPN (titoría pais/nais coa titora): martes de 12:30 a 13:20 h.

2ª Semana: Total  sesións lectivas: 23 horas

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 Tec Ing LG

9:30-10:20 LC Ing Mus Titoría

10:20-11:10 LG FQ EPVeA Mat/Mat-Ap

Recreo

11:40-12:30 EF Mat/Mat-Ap XeHi

12:30-13:20 XeHi Mus
*TPN

Mat/Mat-Ap BiXe LC

13:20-14:10 EPVeA EF Fr/Cuca Rel/Valores

*TPN (titoría pais/nais coa titora): martes de 12:30 a 13:20 h.
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4º ESO

1ª Semana: Total  sesións lectivas: 22 horas

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 LG Tec

9:30-10:20 BiXe Ing Tec LG
*TPN

LC

10:20-11:10 EF LC Rel/Valores Tic/Mus

Recreo

11:40-12:30 Tic/Mus Ing FQ Mat

12:30-13:20 Mat XeHi EF

13:20-14:10 XeHi FQ BiXe Titoria

*TPN (titoría pais/nais co titor): xoves de 9:30 a 10:20 h.

2ª Semana: Total  sesións lectivas: 22 horas

Luns Martes Mércores Xoves Venres

8:40-9:30 LG Tec

9:30-10:20 BiXe Ing Tec LG
*TPN

LC

10:20-11:10 EF LC Rel/Valores Mat Tic/Mus

Recreo

11:40-12:30 Tic/Mus Ing FQ Mat

12:30-13:20 Mat XeHi

13:20-14:10 XeHi FQ BiXe Titoría

*TPN (titoría pais/nais co titor): xoves de 9:30 a 10:20 h.
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  11.23.9. Modelo de centro para a comunicación polos departamentos das actividades realizadas ao longo da semana no horario establecido.

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E 
UNIVERSIDADE

IES LAMAS DE CASTELO

CENTRO: 15027885 IES LAMAS DE CASTELO
DOCENTE: NOME APELIDO1 APELIDO2
DATAS: XX/XX AO XX/XX

DATA HORARIO GRUPO MATERIA DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE INCIDENCIAS TÉCNICAS PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO

XX/XX HH:MM A HH:MM Xº – X Materia DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE Incidencias técnicas se as houbera Ausencias/participación do alumnado
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