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Circular 1 2020_Covid19

Sigüeiro, 1 de abril de 2020

Prezadas familias:

Esperamos que todos/as esteades o mellor posible dadas as circunstancias, e que o  esforzo que estamos
facendo estes días, pronto se vexa recompensado coa eliminación deste virus das nosas vidas.
Despois destas primeiras semanas de Estado de Alarma e, ante as múltiples preguntas que nos facemos de
cara ao futuro, queriamos enviar esta notificación para valorar a situación a día de hoxe.
En primeiro lugar,  queríamos resaltar o  gran  traballo que está realizando toda a comunidade educativa
(persoal, alumnado e familias) para adaptarnos á nova situación.  Ante unha circunstancia que non estaba
prevista, todo o mundo púxose rapidamente en marcha para que o impacto no proceso educativo fora o
mínimo posible. Por outro lado, sentimos mágoa de que os proxectos que estabamos desenvolvendo e que
se atopaban no seu momento máis importante, deberan ser suspendidos, e algúns non se poderán retomar.
Pero iso é o de menos agora.
En moi pouco tempo,  puxemos en funcionamento un  sistema formativo que pensamos, permite que o
alumnado poda seguir  un proceso o máis  adaptado posible  á nosa situación.  Para  isto  aproveitamos o
traballo  que tiñamos feito previamente,  o  coñecemento sobre a Aula  Virtual  e  o seu desenvolvemento
nalgún grupo, o establecemento de AbalarMóbil, Edixgal, blogs de aula e materia, web, redes sociais, etc.
Neste aspecto pensamos que tiñamos traballo adiantado. 
Con  respecto  a  esta  organización,  obviamente  está  en  constante  cambio  para  intentar  adaptarnos  ás
características de cada situación e isto é moi complicado. Non todo o mundo ten os mesmos dispositivos, nin
conexión, nin preparación, nin axuda, nin motivación, nin capacidade. Polo que a nosa decisión foi intentar
coñecer a situación de cada alumno/a individualmente. Por este motivo, queremos agradecer a resposta á
enquisa que se lles enviou. Neste momento temos un sistema de comunicación entre alumnado, familias e
profesorado que permite fluidez na información. Pero seguimos pedindo a súa colaboración. E se alguén
quere comentar algo pode facelo a través dos medios establecidos polo seu titor/a ou tamén ao correo:
ceip.caminho.ingles@edu.xunta.gal . A súa información é moi importante. 
Especialmente relevante é que nos digan se teñen  dificultade tanto de  conexión como se necesitan un
dispositivo (tablet ou ordenador) para o alumnado. Fáganolo saber e buscaremos unha solución.
Intentaremos no sucesivo que o alumnado, especialmente os maiores, poida ser cada vez máis autónomo no
traballo.  Entendemos  que,  en  momentos  así,  todos  temos  a  responsabilidade de  estar  á  altura,  e  o
alumnado  ten  que  seguir  o  seu  proceso  formativo  dende  casa.  É  o  seu  papel  nunha  situación  así,
especialmente se,  como parece, vaise prolongar no tempo. E profesorado e familias temos a obriga de
facilitarllo o mellor posible. 
Este venres recibirán as notas da segunda avaliación pola aplicación Abalar Móbil, coa información que o
profesorado tiña recollida a 13 de marzo, segundo as instrucións recibidas, e comúns para todo o Estado.
Xa saben como poñerse en contacto co profesorado o co centro no caso de que teñan dúbidas ou consultas
ao respecto.
Estamos  esperando  as  normas  que  nos  guiarán  dende  despois  de  Semana  Santa,  pero  queremos
transmitirlles que debemos aproveitar todos/as esta oportunidade para aprender a traballar doutro xeito e
con outras ferramentas. Dende o profesorado temos a convicción de que  podemos avanzar materia este
curso se contamos coa súa axuda e colaboración. Pensamos que temos a capacidade e a actitude para
facelo. 

Moito ánimo e esperamos vernos o antes posible.
Un saúdo
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