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HORARIO DE TRABALLO DO PROFESORADO CO GRUPO E TITORÍA PARA 

AS FAMILIAS ANTE PECHES DE AULAS OU DO CENTRO 

Mantense o horario de clase presencial do grupo, respectando un mínimo do 60% da 

carga lectiva de cada materia, isto é, 30 minutos de cada sesión de 50 minutos. Este 

principio xeral concrétase así:  

1. Esta sesión desenvolverase nos primeiros 30 minutos de cada clase.  

2. É un tempo mínimo que pode ser ampliado  tendo en conta o seguinte:  

• Nos cursos da ESO, sobre todo nos máis baixos, respectarase ese tempo 

como máximo, agás que se teña que realizar puntualmente algunha 

actividade que requira un tempo superior. En todo caso, a duración da sesión 

nunca pode ser superior a 45 minutos.  

• Nos cursos de BAC, o tempo de duración mínimo pode ampliarse a criterio 

do profesor, non superando nunca os 45 minutos.  

3. A conexión farase, como norma xeral, coa aplicación Cisco Webex e o alumno 

deberá dispor dos medios necesarios para a conexión, isto é un micrófono e unha 

cámara, sempre operativos. O profesor instruirá ao seu alumnado sobre o 

proceso e medio de conexión.  

4. O alumnado está obrigado a participar nas clases non presenciais con 

aproveitamento, polo que se controlará a asistencia e rexistraranse as faltas no 

XADE. Os pais xustificarán as faltas por ABALAR e, de esixilo así o titor, 

adxuntarán os documentos xustificativos escaneados por correo electrónico.  

5. A clase por videoconferencia será completada co traballo a través da aula virtual 

que cada departamento ou profesor use habitualmente. O profesorado poderá 

poñer tarefas que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da 

mesma.  
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6. Cada profesor acordará cos pais do seu alumnado o xeito de comunicarse na 

sesión de titoría para as familias, porén, como norma xeral, aconséllase que se 

faga por ABALAR.  

 

 


