
 

Estimadas familias, 

Novamente poñémonos en contacto para informar tanto das instruccións que recibimos da 

Administración no  centro como dos últimos acordos que tomamos claustro e comunidade 

educativa. 

1. RESTABLECEMENTO DO PROCESO DE ADMISIÓN: 

• Calendario proceso de matrícula: Presentación de solicitudes do 11 ao 18 de maio, 

ámbolos dous inclusive. O 18 de maio é día non lectivo no noso centro polo que 

presencialmente só se atenderán as matrículas ata o venres 15 de maio e de xeito 

telemático (aplicación admisión alumnado) ata o luns 18 de maio.  

•  Presentación de documentación ata o 26 de maio. 

•  Publicación de listaxes provisionais, antes do 9 de xuño.  

• Reclamacións, os tres días hábiles seguintes a partir da publicación.  

• Publicación de listaxes definitivas, antes do 26 de xuño.  

• Formalización da matrícula do 1 ao 10 de xullo, ámbolos dous inclusive  

 

2. REAPERTURA DOS CENTROS EDUCATIVOS : 

Renovación da actividade administrativa no centro coa presenza do persoal administrativo 

e un membro do equipo directivo,  conserxe e persoal de limpeza que está a realizar una 

desinfección exhaustiva do centro.  

3. MEDIDAS A TOMAR DE SEGURIDADE PARA A ATENCIÓN AO PÚBLICO: 

O horario de atención en secretaría para as familias será de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas 

para facer trámites estrictamente necesarios e administrativos: 

• Unha soa persoa para facer o trámite.    

• É obrigatorio gardar o distanciamento social, mínimo esixible de dous metros. 

•  Ao entrar no centro é obrigatorio lavar as mans con unha solución hidroalcohólica 

situada na recepción de secretaría.   

• O uso das mascarillas  é recomendable. Estremaranse as medidas de hixiene.  

 

4. LIBROS DE TEXTO:  

A convocatoria de axudas para libros de texto e material escolar para o curso 2020-2021 

previsiblemente se publicará no DOG o 18 de maio (informaremos en canto teñamos a in 

formación). 

5. ACORDOS TOMADOS NO CENTRO SEGUINDO AS INSTRUCCIÓNS DO 27 DE ABRIL: 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para 

o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

• Continuaremos achegando a propostas de traballo a través das plataformas ( 

Class dojo, EDIXGAL, blog…) 

• Evitar material que requira ser imprimido ou fotocopiado. 

• Debemos respectar os tempos de descanso das familias, non mandar tarefas nin 



 

notificacións festivos nin fins de semana.  

• Seguiremos traballando polo benestar do alumnado e das familias. 

• Podemos introducir novas aprendizaxes sempre que sigamos as premisas que 

marcan estas instruccións: Ten que ser “imprescindible e necesario”. “Para a súa 

asimilación débese  requerir a mínima intervención docente”. Non pode ser 

avaliado. 

 

 

6. AVALIACIÓN E PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

Seguindo estas instruccións, o profesorado tivemos que modificar as nosas programacións 

didácticas, facendo constar: 

.1. Que e como imos avaliar este curso, é dicir, como imos calcular a nota da avaliación 

ordinaria (calificación final de curso) do boletín que recibides en Educación Primaria. 

.2. Que queda sen avaliar nin traballar na aula, de cara a recuperar estas aprendizaxes 

no curso que vén. 

Podedes consultar estes documentos a partir do día 19 de maio na páxina web do centro: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiphumbertojuanes/ 

7. RETOMAR A ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL: 

Ata o día de hoxe non temos ninguna comunicación nin normativa ao respecto, polo que 

debemos agardar ás decisión que tomen Gobernos e Administracións. 

 

Para calquera dúbida ou aclaración pregamos os poñades en contacto co centro.   

Teléfono en horario de apertura do centro: 886110377 

Correo electrónico: ceip.humberto.juanes 

 

Aproveitamos para mandarvos un alento de esperenza e enerxía nestes momentos complicados. 

Nigrán, 14 de maio de 2020 

O equipo docente 

 

RECORDATORIO: 

O luns 18 de maio de 2020 é non lectivo no noso centro (aprobado no consello Escolar 

Extraordinario do 22 de outubro de 2019), polo que o centro permanecerá pechado e non 

haberá traballo telemático. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiphumbertojuanes/

