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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DAS  
VIDEOCONFERENCIAS EN CASO DE PECHE DE AULA OU CONFINAMENTO 

 
Atendendo ás seguintes resolucións e instrucións que regulan o ensino virtual 

na Comunidade Autónoma de Galicia: 

1. 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. (3 de 
novembro 2020) 

2. Resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral de 
Educación e Formación Profesional pola que se aproba o Plan de Continxencia 
ante peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos 
centros de ensino non universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 (3 de novembro 2020) 

3. Plan de Continxencia ante peches de aulas ou centros educativos no 
contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario sostidos con 
fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021 (2 
de novembro 2020) 

E considerando a necesidade de adaptar as Normas de Organización e 
Funcionamento (NOF) do IES Monte da Vila co obxectivo de que o ensino virtual 
se asemelle o máximo posible ao presencial, amplíanse o contido das mesmas 
nos seguintes puntos: 

 
1. O alumnado conectarase puntualmente ás videoconferencias.  
 
O alumnado está obrigado participar nas clases non presenciais con 

aproveitamento.  
 
É moi importante respectar os tempos das videoconferencias de acordo ao 

horario espello. O profesorado rematará as sesións co tempo suficiente para que 
o alumnado poida conectarse á seguinte videoconferencia con puntualidade.  

 
O alumnado que se conecte 5 minutos máis tarde da hora prevista, terá falta 

de puntualidade. So se permitirá conectarse ao alumnado que, pasados 10 
minutos, teña unha causa xustificada para ese retraso. 
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O profesorado rexistrará as faltas de puntualidade e asistencia do alumnado 
no XADE para que as familias as reciban a través de Abalar Móbil. 

 
A acumulación de 3 faltas de puntualidade sen xustificar supoñerá unha falta 

leve, tal como aparece recollido nas NOF. 
 
As faltas de asistencia sen xustificar derivarán na apertura   dun   expediente   

de   absentismo   (ausencias mensuais do alumnado dun mínimo do 10%) ou na 
perda do dereito á avaliación continua en FP e FPB. 

 
2. O alumnado seguirá as videoconferencias sentado nunha cadeira 

diante dunha mesa, coa vestimenta apropiada e co material de traballo 
necesario. 

 
As sesións virtuais deberán asemellarse o máximo posible ao ensino 

presencial, polo que o alumnado deberá presenciar e participar nas mesmas en 
condicións similares ás presenciais no instituto, polo tanto: 

 
Non se permitirá que o alumnado asista ás videoconferencias desde a cama, 

en pixama, almorzando,... Ademais, en caso de ter que ausentarse, solicitará 
permiso para facelo. 

 
3. As videoconferencias están destinadas exclusivamente para o 

alumnado da materia ou módulo correspondente. 
 
4. É obrigatorio o uso da cámara, salvo circunstancias excepcionais, como 

poden ser os problemas de cobertura da rede ou non dispoñer dun dispositivo 
axeitado (cómpre recordar que é posible conectarse utilizando o teléfono móbil 
como cámara). 

 
En calquera caso, os titores legais do alumnado deberán comunicar a 

imposibilidade de que o seu fillo/a se conecte con cámara, solicitando unha cita 
de titoría a través de Abalar Móbil. 

 
Recoméndase, ademais, o uso de auriculares con micrófono, que axudan a 

illar os posibles ruídos de fondo. 
 
5. Respectaranse as quendas de palabra. Ser respectuoso ao participar é 

fundamental tanto presencial como virtualmente. É preciso solicitar, achegar, 
respectar as quendas de palabra e usar as canles que o docente indique para iso 
(por voz, pola canle de chat). 
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6. Durante as videoconferencias, non está permitido utilizar o chat para 
intercambiar mensaxes cos compañeiros/as, salvo autorización do profesor/a. 

 
Así mesmo, non está permitido que o alumnado utilice internet ou o 

dispositivo que utiliza para conectarse para outros fins diferentes aos indicados 
polo profesor/a. 

 
7. Debemos respectar a privacidade das persoas. Considerarase falta 

grave calquera captura  de pantalla que un alumno/a realice durante as 
videoconferencias. 

 
8. As faltas de respecto entre o alumnado, ao profesorado ou 

calquera outra persoa (burlas, mensaxes ofensivas,...) terán a consideración 
de falta leve ou grave, segundo o caso. 

 
9. Considérase conduta contraria o incumprimento dalgunha destas 

normas.   
 
Tal como se recolle nas NOF, ante una conduta contraria, o profesorado 

tomará algunha das seguintes medidas de corrección: 
-  Comunicación verbal da conduta contraria. 
-  Comunicación verbal en privado para tentar corrixir esta situación. 
-  Comunicación á persoa titora. 
-  Apercibimento escrito, que se comunicará a Xefatura de Estudos e á 

familia a través de Abalar Móbil ou por teléfono. 

Ademais, o profesorado poderá expulsar a un alumno/a da sala ante unha 
conduta contraria, circunstancia que se comunicará a Xefatura de Estudos e á 
familia a través das canles habituais. 

 
A reiteración de condutas contrarias supoñerá a perda de asistencia ás 

sesións virtuais por un período de 1 a 3 días, nunha ou varias materias ou 
módulos.   

No momento de reincorporarse ao centro, poderán impoñerse outro tipo de 
correccións. 

 
Ademais, poderá derivar na apertura dun expediente corrector, xa que a 

reiteración de condutas leves ten a consideración de falta grave. (Decreto 
8/2015, artigo 38, apartado m) 

 


