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Aprezadas  familias,  contactamos  con  vós  ao  incio  deste  terceiro
trimestre atípico  para desexar que xunto coas vosas persoas queridas vos
atopedes ben.  Queriamos facervos  coñecedoras  dos  pasos  que  se  foron
dando  dende  o  día  en  que  se  suspenderon  as  actividades  lectivas.  

Desexamos, asimesmo, comunicarvos o que sabemos a día de hoxe
do desenvolvemento do trimestre.

O día 11 de marzo, na reunión mantida por parte da Sra. Conselleira e
outros altos cargos  da consellería coas directoras  e directores da provincia
da Coruña comunicousenos que non había   intención de pechar os centros.

O xoves, 12 de marzo, despois das 13:30 chega a comunicación oficial
da  suspensión  das  actividades  lectivas  a  partires  do  día  16,  pero  coa
recomendación de que o día 13  xa non se acuda ao centro.

A  toda  présa  redáctase  unha  mini  circular  para  comunicarvos  a
suspensión das clases e indicarvos que estiverades pendentes da páxina
WEB dado que sería o medio para manter o contacto.

Ese día a nosa intención era utilizar o venres para repartir  o material
preciso para que o alumnado puidera traballar no tempo que se estimaba ía
durar a suspensión, 14 días.

O venres case non acudiu alumnado  ao centro e entendemos que
darllo a unha minoría non era xusto. Decidimos que a forma de facelo máis
equitativa era subindo á páxina tarefas de apoio e reforzo sobre os contidos
traballados.

A nosa páxina levaba máis de dous cursos  case  sen funcionar  e
estabamos no proceso de actualizala. O primeiro que tivemos que facer foi
dar de alta a usuarios e elaborar unha guía para que todo o profesorado
contara coas ferramentas que lles permitirían subir  actividades á mesma.
Empézanse a subir o día 25

O  27  de  marzo  a  consellería  deu  instruccións  para   que  se
desenvolvera a avaliación, avaliación que nós tiñamos prevista fora de xeito
presencial o día 24. Levamos a cabo as adaptacións precisas para avaliar,
tendo  en  conta  que  non  toda  a  materia  foi  impartida.  Adaptámonos  ás
circunstancias  do  momento  con   présas,  sen  medios  e  sen  instruccións
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concisas.  As  notas  deberían  ser  entregadas  ás  familias  o  último  día  do
trimestre. 

Unha vez que a consellería deu instruccións sobre a finalización do
segundo trimestre contactamos con todas  as familias para pedirvos que vos
derades de alta en Abalar móbil, revisamos datos  en xade para que isto fose
factible e para que puiderades recibir  as notas nos vosos dispositivos.  A
continuación e todo isto todavía sen rematar o 2º trimestre recabamos os
datos  que  se  solicitaban  dende  inspección  sobre  a  conectividade  e
dispoñibilidade de ordenadores,  elaborando o informe cos datos  de cada
titoría.

Durante as vacacións de pascua e vendo que esta situación ía para
longo traballamos para poñer en funcionamento  outra das ferramentas das
que  podiamos  dispoñer,  a  Aula  Virtual,  que  tampouco  fora  utilizada  nos
últimos cursos. Despois de conseguir as claves para poder administrala foi
preciso crear  a  estrutura  que nos permitirá  por  unha banda organizar  os
cursos e as materias e por outra establecer  e cargar as persoas usuarias.

Ao  longo  desta  semana  seredes  informadas  por  parte  das  persoas
titoras das vosas fillas e fillos  de cal é o nome de usuario ou usuaria, e a
clave para poder acceder .

O alumnado de 5º e 6º continuará utilizando EDIXGAL  e haberá na
Aula Virtual unha sección  para as actividades do alumnado que participa en
Reforzate.

A día  de  hoxe  só   sabemos  oficialmente   que  non se  vai  avanzar
currículo  e  as  actividades  propostas  van  ser  de  apoio,  reforzo  e
recuperación.  Queda pendente como organizarnos para facervos chegar o
material  didáctico que  está no centro e de que xeito podemos contactar con
aquel alumnado que non dispón de ordenador ou conexión a Internet.

Todas estas ocupacións, unidas á incertidume e á falta de instruccións
claras por parte da administración, fixo que se  descoidara nalgúns casos o
contacto  personalizado  coas  familias.  Para  recuperalo  no  trimestre  que
empeza, sen que se convirta  nunha invasión da vosa intimidade familiar,
gustaríanos que as familias que botástedes de menos ese acompañamento e
queredes un contacto máis cercano o comuniquedes enviando un correo ao
centro con copia para a persoa titora.

Todas  tedes  á  vosa  disposición  a  páxina  WEB  na  que  se  siguen
colgando actividades que pode realizar o alumnado, tamén se creou unha
conta de Instagran ceip_apostolo_santiago na que se aloxan contidos que
poden  axudara  a  manter  ese  vínculo  coa  escola  e  coas  compañeiras  e
compañeiros.Seguimos  mantendo  a  atención  telefónica  no  número



981543172  e   tamén  por  correo  electrónico  na  dirección
ceip.apostolo.santiago@edu.xunta.gal .

Esperando que todo siga ben recibide o noso saúdo máis agarimoso.

Santiago de Compostela a 14 de marzo de 2020

A Equipa Directiva.

 


