
 

 

Estimadas familias: 

 

Seguindo as Orientacións provisionais do venres 17 de abril para o desenvolvemento do 

terceiro trimestre do curso 2019/2020, no centro tomamos as medidas que se expoñen a 

continuación. 

Todo o claustro teremos unha liña común de intervención, non podendo haber diferenzas 

sustanciáis entre niveis nin entre cursos. 

Cada nivel ( ou ciclo, incluído E.I.) terá unha plataforma de comunicación ensino-aprendizaxe 

virtual co seu alumnado. 

 

Neste mes de abril, as titoras e titor, terán unha titoría individual (telefónica, virtual…) co 

alumnado e as súas familias para coñecer de primeira man a situación de cada casa e 

informar de como se levará a cabo este trimestre.  

Ademais todas as materias estarán presentes nas aprendizaxes do alumnado. Os e as 

especialistas están traballando coordinadamente coas titorías. 

 

Debemos facer fincapé en identificar ao alumnado desconectado ou non localizable e 

preparar un “Plan específico de recuperación do vínculo escolar”. Igualmente debemos 

identificar ao alumnado que carece de medios de conexión dixital. Estes últimos datos, en 

gran medida, xa os temos grazas á enquisa enviada ás familias (agradecemos a boa 

resposta de todas e todos na realización da mesma). Xa estamos a tomar medidas oportunas 

entre as titorías, orientación e dirección con este alumnado que necesita axuda tecnolóxica. 

 

Igualmente, mentras non teñamos contrainstruccións seguiremos facendo reforzo,           

repaso e recuperación das aprendizaxes. Ningún curso introducirá materia nova. 

Seguindo as recomendacións da administración estas actividades deben ser na        medida 

do posible integradas e enfocadas á consecución das competencias clave. 

Co que respecta á AVALIACIÓN, non temos unhas instrucións definitivas. Temos indicacións 

de que só vai repetir alumnado excepcionalmente, co cal debemos reforzar a aprendizaxe 

daquel que non podemos deixar atrás e que saibamos que lle vai custar máis o seguinte nivel. 

Ningún alumno nin alumna verase perxudicado este trimestre. O traballo que fagan só 

servirá para mellorar a súa nota, nunca para baixala. 

O departamento de orientación xunto co profesorado titor e especialistas deseñarán as 

actividades   para o alumnado de NEAE e de reforzo educativo. Ademais, a profesora do 

programa  REFÓRZA-T (antigo PROA), coordinada polo departamento de orientación e as  



titorías seguirá facendo clases de reforzo co alumnado que participa no programa. 

O noso obxectivo é  que o alumnado poida levar a cabo as propostas sen agobios nin 

estrés, e igualmente que vós, as familias, non o sintades tampouco. Queremos 

fomentar un clima de confianza con vós e o alumnado para que a comunicación sexa 

fluída e nos fagades saber se é demasiada carga lectiva. 

As propostas que deseñemos deben estar pensadas para que o alumnado as faga de 

forma autónoma sen recurrir a presenza dun adulto. Intentaremos tamén evitar traballos 

de imprimir, por razóns obvias. Fomentaremos o traballo dixital, o traballo en libreta, 

folios… 

Tampouco podemos pretender que o noso alumnado traballe todo o tempo que estaría 

traballando na escola: 

Propoñemos que cada alumno/a de 1º e 2º non faga máis de 2 horas de traballo diario, 3º e 4º 

máis de 2 e media e 5º e 6º máis de 3 horas, tendo en conta os ritmos de aprendizaxe do 

alumnado que poida ter dificultades. 

 

Estamos en continua comunicación cós servizos de axuda do concello, polo que se algunha 

familia ten unha situación especial ou con algunha necesidade podedes poñervos en contacto 

co centro para tentar axudarvos. 

A situación de revolución tecnolóxica que estamos a vivir (internet, datos, conexións…) 

sabemos que  é moi complicada, polo que se  algunha  familia precisa algún tipo de axuda 

nesta liña pode tamén contar co asesoramento do centro a través do persoal que leva o 

mantemento dos equipos informáticos do centro 

 

Recibide un agarimoso saúdo espereando que toda a gran familia  que formamos o CEIP 

Humberto Juanes goce de boa saúde. 

 

O equipo docente. 

 

 

A directora 

Mª Cristina Fernández Piñeiro 

 


