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En A Coruña, a 17.09.21  
 
 
 
En cumprimento da Resolución do 10 de setembro de 2021 da secretaría Xeral de Educación e 

Formación profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas 

nos centros educativos como consecuencia da pandemia COVID-19, informámoslles de que, no 

caso de peche de aulas ou confinamento seguirase o seguinte procedemento: 

 
 

• Manterase o horario de cada grupo na ESO, bacharelato e ciclos formativos. 
 
 

• Este horario para o docencia a distancia, de obrigado cumprimento para o 

alumnado e profesorado, e referencia para as familias, deberá establecer un orde 

no proceso formativo similar ao ensino presencial, que permita avanzar nas 

programacións. 

• O profesorado e o alumnado seguirá cas clases formativas de xeito telemático 

durante un 60% das súas sesións habituais. (30 minutos) 

• O alumnado ten a obriga de seguir estas clases telemáticas, xa que o profesorado, 

en cumprimento da Lei, debe pasar lista e dar parte das faltas de asistencia polos 

medios habituais. 

• Estes horarios están aprobados pola Dirección do centro e remitidos á Inspección 

educativa. 

• O alumnado conectarase co seu profesorado os primeiros dez minutos de cada 

sesión. Despois de estes dez minutos, dará comezo a clase, que rematará 30 

minutos despois, en cumprimento do 60% da duración da sesión. 

• Estes horarios están incorporados ó Plan de Continxencia e están publicados na 

web do centro. 
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• Para garantir os datos de carácter persoal e a identidade do alumnado só aceptarase 

a conexión as aulas virtuais a través do dominio sardineira.com ou Moodle. 

• proceso de ensino aprendizaxe durante a formación a distancia deberá seguir as 

normas establecidas para o ensino presencial, cas seguintes normas: 

• -os micrófonos deberán estar apagados, agás no momento que o profesorado o 

indique. 

• As cámaras deberán estar abertas, para comprobar a identidade do alumnado e a 

súa presenza. 

• O/a titor/a informará aos pais nais ou titores legais do alumnado do control de 

asistencia e participación a través dos medios telemáticos, que realizará 

diariamente o profesor mediante as ferramentas habituais, e das súas 

consecuencias no proceso de avaliación que o equipo docente ten establecido na 

súa programación didáctica. 

• Manterase as horas de titoría co alumnado e as horas de titoría de atención ás 

familias. Será imperativo a citación previa. 

A información sobre os distintos servizos educativos dixitais está dispoñible no seguinte 

enderezo https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/espazo/servizos-dixitais. 
 
 
 
Equipo directivo. 
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