
ANEXO SEXTO 

Adaptación das NOF do IES de Ortigueira ao ensino virtual   

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. (3 de novembro 2020) di no seu artigo cuarto, 
apartado oito o seguinte: 

"A dirección do centro deberá realizar, á maior brevidade posible, a adaptación das 
Normas de Organización e Funcionamento (NOF) para o desenvolvemento do 
actividade de ensino-aprendizaxe no ensino a distancia a fin de acadar un clima 
escolar idóneo que facilite o logro dos obxectivos educativos e o éxito escolar." 

En consecuencia, para dar cumprimento ao disposto nesta resolución, inclúense, para os 
supostos nos que sexa necesaria a implantación no centro do ensino a distancia, as 
seguintes normas: 

1º A particular exposición do alumnado ao ensino virtual require dunha autorización 
específica na que se explicarán as principais características e os riscos derivados desta 
modalidade de ensino. 

 
2º Esta autorización será asinada pola proxenitora, proxenitor ou representantes legais do 
alumnado menor de idade. No caso de separación ou divorcio, os dous proxenitores ou 
titores asinarán a presente autorización, agás naqueles casos nos que legalmente non 
sexa necesario. O alumnado comprométese a non gravar nin difundir imaxes ou 
conversas do grupo clase nin do profesorado, así como a preservar a intimidade do grupo 
clase nos momentos de conexión. As videoconferencias están destinadas exclusivamente 
ao alumnado da materia ou módulo correspondente.  

3º O alumnado non autorizado a participar con imaxe e/ou voz poderá seguir as sesións e 
participar activamente mediante a ferramenta chat dispoñible na aplicación Cisco webbex, 
que será a empregada polo centro educativo.  

4º Os Departamentos, nas adaptacións das súas programacións didácticas, deberán 
garantir que a avaliación do alumnado sexa realizada por procedementos obxectivos e 
que minimicen as diferenzas individuais na capacidade de acceso ás ferramentas de 
telecomunicación.  

5º O comportamento do alumnado e do profesorado nas sesións de ensino telemático 
deberá ser análogo ao esixido para o ensino presencial, e respectuoso coas normas de 
organización e funcionamento do centro. Compre incluir nestas normas todas aquelas 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesortigueira/system/files/u6/Normas%20de%20Organizaci%C3%B3n%20e%20Funcionamento%2025%20de%20xu%C3%B1o_3.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/1_2020.11.02_resolucion_sxefp_def.pdf


que, sen constituir risco por contacto, poidan promocionar no grupo-clase actividades 
nocivas para a saúde. 

6º O alumnado deberá conectarse puntualmente ás videoconferencias e está obrigado a 
participar nas clases non presenciais con aproveitamento.  

7º Débense  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.  

8º O profesorado rexistrará as faltas de puntualidade e asistencia do alumnado no XADE 
para que as familias poidan recibilas mediante a aplicación Abalar Móbil.  

9º As faltas de asistencia sen xustificar derivarán no inicio dos correspondentes protocolos 
estabelecidos para cada unha das ensinanzas ofertadas polo IES de Ortigueira.  

10º Respectaranse as quendas de palabra así como as instruccións do profesorado 
relativas ao encendido e apagado dos micrófonos.  

11º O profesorado poderá expulsar a un alumno/a da sala no caso de comisión dunha 
conduta contraria ás normas de funcionamento do centro. Esta circunstancia poderá dar 
lugar á aplicación das medidas correctoras necesarias, nos mesmos termos que os 
estabelecidos para o ensino presencial. 


