
 

 

 

IMPARTIR CLASE EN CASO DE CONFINAMENTO 

 

Utilizaremos a plataforma Educamos para xestionar o traballo cos alumnos. Educamos permítenos organizar na 

axenda as tarefas por sesións e compartir recursos (vídeos, audios, arquivos de texto, apuntes, pdf). Todos os profesores 

planificarán as tarefas e clases con antelación e publicarano na Axenda da plataforma Educamos (Ver listado de 

tarefas) a excepción de infantil, 1º e 2º de primaria, que será por correo electrónico. Todos os profesores subirán á 

plataforma as cualificacións das tarefas. 

Das ferramentas que estivemos analizando para poder ter clase cos alumnos do xeito máis parecido posible á 

clase presencial, Microsoft Teams é a que vemos máis adecuada. Está integrada en Educamos no Office 365, e xa que 

logo asociada a todos os contactos de alumnos para configurar as clases online e equipos de traballo. Polo que ademais 

de ser moi cómodo, cumpre coa normativa de protección de datos. Permite facer videoconferencias con toda a clase, 

ou con algún alumno en particular que necesite da explicación dun problema en concreto. Dispón, tamén, dun chat 

para ter unha comunicación áxil cos alumnos. Temos a opción de gravar a explicación para que poidan vela aqueles 

que non se poden conectar no momento establecido. 

Microsoft Teams será a ferramenta utilizada para a entrega de tarefas, as tarefas non se entregarán por correo 

senón desde a sección de tarefas que ofrece Microsoft Teams. 

 

 



 

 

Procedemento cos alumnos que non realicen as tarefas planificadas: o profesorado indicará a través dunha 

incidencia na plataforma educamos que o alumno non fixo as tarefas planificadas. Cando o número de incidencias 

sexa moi elevado, contactarase  coa familia por correo electrónico ou por teléfono na seguinte orde: 

 1º) titor, se segue sen traballar 

 2º) coordinador 

 3º) Director/a Pedagóxico/a. 

 

A orientadora, a través da información facilitada, semanalmente, polos titores, detectará aqueles casos de 

alumnos que non están traballando. O equipo de orientación do centro levará a cabo un plan de reforzo para os 

alumnos con dificultades. 

 

Posibles Situacións por COVID-19 

1) Un alumno queda na casa por síntomas, por contacto cun positivo ou posible positivo e/ou esperando os 

resultados da PCR. 

2) Un alumno/a queda na casa en confinamento e a súa clase segue de forma presencial. 

3) A clase enteira está confinada na casa. 

 

A continuación detallamos as medidas educativas que aplicaremos: 

1) Un alumno queda na casa por síntomas, por contacto cun positivo ou posible positivo e/ou esperando os 

resultados da PCR. 



 

 

 

Tendo en conta que esta situación será dun a tres días aproximadamente, o profesor seguirá un funcionamento 

similar ao que seguía cando un neno estaba enfermo/a. En Educación Primaria enviaranse os deberes a través de 

Educamos, como a toda a clase, e se o neno/a está ben de saúde poderá facelos. E ao regresar a clase, o profesor 

terao en conta para reforzar de xeito presencial os contidos que se impartiron na súa ausencia. 

 

En ESO e Bacharelato, dentro do horario da clase, no apartado de Tarefas, figurará o traballo feito, en cada 

materia, ademais dos deberes a realizar. 

 

2) Un alumno/a queda na casa en confinamento e a súa clase segue de forma presencial. 

 

Neste caso, supoñemos que o tempo de ausencia será maior, aproximadamente 10 días. En Educación Primaria,  

o titor enviaralle unha programación con contidos e actividades a realizar, para que no caso de que estea ben de saúde 

e poida realizalo segundo as circunstancias, traballe desde casa. Este contido será conxunto de todas as materias 

buscando que realice o fundamental para que despois poida continuar coa súa aprendizaxe sen ter moito desfase. O 

titor poderá ter algunha conexión co alumno/á través da plataforma Teams, tendo en conta a dispoñibilidade do 

docente e as necesidades do alumno/a. 

 A dirección do Centro avisará o profesorado cando un alumno teña que estar en cuarentena. Nese caso:  



 

 

- O alumno, sempre que o seu estado de saúde o permita, deberá estar conectado a todas as clases pero só será 

obligatoria a súa presencia online, na parte na que o profesor realice a explicación. 

- Poderá desconectarse cando o profesor mande realizar as tareas. 

3) A clase enteira está confinada en casa. 

 

Neste caso a clase enteira permanecerá 10 días aproximadamente en confinamento, así que a dinámica grupal 

será online. Promoverase que todos os alumnos teñan claro o seu usuario e contrasinal da plataforma e a forma de 

acceso. 

Planificarase unha titoría sobre o correcto modo de conectarse e do traballo en liña. Decálogo para uso 

Educación telemática: 

 

• Compórtome de forma educada e amable cos meus profesores e os meus compañeiros. 

•  Elixo un bo sitio para as conexións (escritorio e habitación en silencio). 

•  Coido o meu aspecto persoal. 

• Son moi puntual nas conexións. 

• Ao conectarme ás conexións asegúrome de ter o micrófono en silencio. (Se utilizo auriculares de diadema 

concéntrome máis e escoito mellor). 

• Coloco a miña foto, a proporcionada polo colexio para o perfil de Educamos. 



 

 

•  Para participar nas conexións, doulle ao botón “Levantar a man” e cando o profesor me diga activarei o 

micrófono. 

• Utilizo o chat só cando teña unha dúbida sobre o tema que esteamos vendo. 

• Manteño unha actitude activa e positiva durante a clase. Elaborarase un horario que apareza na Plataforma 

Educamos/Teams, de tal forma que os alumnos saiban en que momento o titor ou os seus profesores, 

segundo as áreas, se van conectar con eles. Os profesores planificarán os contidos e tarefas a realizar. As 

conexións servirán para explicar o contido, as actividades a realizar e comprobar a asistencia. O resto da 

sesión, os alumnos traballarán de forma autónoma e o profesor permanecerá conectado para resolver 

dúbidas. 
 

 

 

Impartir clases en caso de confinamento 
 

INFANTIL 

Os profesores e titores conectaranse 

de forma regular cos alumnos, pero 

non replicarán o horario habitual cos 

de clases. Establecerán tarefas 

acordes á súa idade e a súa 

- O profesor enviará os venres a 

programación da seguinte semana ás 

familias a través de Educamos. 

- En ditas programacións poderíanse incluír 

vídeos explicando a actividade ou contido a 



 

 

realización será voluntaria en función 

das circunstancias de cada familia. O 

titor terá de forma periódica 

comunicación con os proxenitores. 

traballar para facilitar a realización da 

programación ás familias. 

- Levaranse á casa o material necesario para 

levar a cabo as actividades. 

- Unha vez á semana organizarase unha 

actividade co grupo por Teams. 

 

PRIMARIA 

1º ciclo Todos os días haberá clases e tarefas 

tomando como referencia o 

desenvolvemento do currículo das 

materias en liña. O desenvolvemento 

das clases e tarefas se graduarán en 

función de a idade dos alumnos. 

Existirá flexibilización dos currículos das 

materias e dos horarios. 

- Unha vez á semana organizarase unha 

actividade co grupo por Teams. 

 

2º ciclo - Diariamente organizará actividades co 

grupo a través de Teams 

 

3º ciclo 

- Diariamente organizaranse actividades co 

grupo, de tres materias sendo dous delas 

instrumentais. 

 

SECUNDARIA 

Adaptaranse as programacións 

didácticas, procedementos e 

instrumentos de avaliación, os criterios 

de cualificación e a temporalización. 

- Poñer tarefas sistematicamente, para que 

todos poidan seguir as materias (Teams) 

- Diariamente organizaranse actividades co 

grupo. Seguimos o horario de clase. 



 

 

Prestarase especial atención e 

seguimento a aqueles alumnos de 

reforzo educativo, ou que puidesen 

ter dificultades no seguimento das 

actividades lectivas telemáticas. 

 

- En caso de confinamento da clase, 

conectarémonos  a Teams  polo menos a 

metade das horas lectivas de cada materia. 

- No caso de acordar co alumnado unha data 

para a realización dun exame e producirse 

nese momento un confinamento o profesor 

recordará mediante correo electrónico ó 

alumnado afectado (no mesmo día da 

declaración oficial dese confinamento) os 

instrumentos e criterios de cualificación 

presentes nas súas programacións para este 

caso. 

 

 

BACHARELATO 

Adaptaranse as programacións 

didácticas, procedementos e 

instrumentos de avaliación, os criterios 

de cualificación e a temporalización. 

Prestarase especial atención e 

seguimento a aqueles alumnos que 

- Poñer tarefas sistematicamente, para que 
todos poidan seguir as materias. (Teams) 

- Diariamente organizaranse actividades co 
grupo. Seguimos o horario de clase. 

- En caso de confinamento da clase, 

conectarémonos  a Teams  polo menos a 

metade das horas lectivas de cada materia. 



 

 

puidesen ter dificultades en o 

seguimento das actividades lectivas 

telemáticas. 

 

- No caso de acordar co alumnado unha 

data para a realización dun exame e 

producirse nese momento un confinamento 

o profesor recordará mediante correo 

electrónico ó alumnado afectado (no 

mesmo día da declaración oficial dese 

confinamento) os instrumentos e criterios de 

cualificación presentes nas súas 

programacións para este caso. 

 

 
 


