
Verín, 3 de abril de 2020

PUBLICACIÓN DE NOTAS

Foron enviadas as cualificacións deste 2º trimestre en relación ás seguintes instrucións
ditada pola Consellería de Educación o 27 de marzo, en materia de avaliación:

 A efectos de dar continuidade ao calendario escolar, os centros educativos
procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre, con data
límite o 3 de abril.

 Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares
realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado
de alarma.

 Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares
realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado
de alarma.

O envío de notas foi feito fundamentalmente por medio dos correos electrónicos dos
responsables que figuran nas nosas bases de datos e tamén serán publicadas no
ABALAR móbil dos responsables que teñan descargada esta aplicación (a súa xestión
non depende do centro). Información en www.edu.xunta.es/espazoAbalar/

As notas mediante correo irán chegando ao longo do día debido á saturación de datos
nos nosos servidores.

As notificacións por ABALAR son máis directas estando prevista a publicación para as
13:00h.

Sendo conscientes da incerteza que este proceso avaliador provoca no alumnado e nas
familias, sobre todo porque ao alumnado se lle puido privar de demostrar a súa
capacidade de reacción e optar por un proceso avaliador íntegro ao cancelar as clases
dun xeito tan inesperado, houbo que modificar os criterios de avaliación en moitas
materias. Estes criterios de avaliación, que poden supor unha modificación dos
establecidos inicialmente nas programacións das distintas materias, están colgados na
páxina web.
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Todo o profesorado do noso centro, está dado de alta no ESPAZO ABALAR, polo
que se vostedes queren facer calquera consulta poden achegala mediante este medio.
Máis información en :

Guía espazoAbalar-familias:

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/guia_familias_-_novo_espazoabalar_galegov2.2.pdf

Ademais lembren que poden dirixirse ao correo do centro
(ies.xesus.taboada@edu.xunta.es) ou chamando ao teléfono do centro 988685070.

INFORMACIÓN ADICIONAL

A información que estamos a ter os centros vai parella ás informacións que os gobernos
autonómico e centrais van dando. Así pois, a día de hoxe, só podo indicarlles o
seguinte:

1.- Non hai unha data concreta de retorno á actividade lectiva normal.

2.- Despois de Semana Santa, está prevista unha reunión en materia de educación de
tódalas comunidades autónomas co Ministerio. Froito desa reunión pode que saen
instrucións máis claras sobre a impartición de contidos. Mentres tanto, debemos seguir
programando actividades para que o alumnado faga no seu domicilio e tentar facer un
seguimento. Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará medidas
específicas (telemáticas) para garantir a continuidade dos contidos.

En relación a este punto, trataremos que na 2ª quenda, as tarefas estean máis
racionalizadas buscando un equilibrio axeitado que non sature ao alumnado, atendendo
á información que recollemos de grupos de alumnado, sobre todo de cursos de
bacharelato.
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4.- Decidiuse aprazar ABAU. Hai unha aceptación da realización da  1ª convocatoria
con datas límite 10 de xullo e da  2ª convocatoria o 10 de setembro.

Os grupos de traballo da CIUG están traballando para concretar modelos de exame nos
que chegado o momento se garanta a máxima dar as máximas opcións para facilitar a
capacidade de resposta.

Por último, remato volvendo a recalcar o da última comunicación:

“Queridas familias, debemos levar esta situación tan excepcional, da cal non hai ningún
precedente, en particular no ámbito educativo, do xeito máis racional posible, evitando
o alarmismo no eido académico, cando o que prima agora é a saúde nosa e a dos nosos
fillos e fillas. Debemos ser conscientes que dada a incerteza as medidas que as
autoridades van tomando son a curto prazo sen adiantarse a un escenario incerto.”

De todo o que vaiamos sabendo, terán información precisa por este medio e ao través da
nosa web, e se a información é exclusiva para os alumnos de 2º de Bacharelato tamén se
lle comunicará directamente mediante as canles de difusión telefónicas que con eles
temos creadas.

Reciban un cordial saúdo agardando que pouco a pouco vaiamos sabendo algo máis e
que a saúde non falte neste momento en tódolos fogares.

César Sánchez Pampín

Director do IES Xesús Taboada Chivite


