
 

 

 

Como claustro do CEIP Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo, queremos transmitir ás familias un pouco de 

tranquilidade, no que ao ámbito escolar se refire. Este é un suceso excepcional que, por desgraza todos estamos a 

sufrir neste momento.  Somos conscientes das dificultades que supón para os nenos/as tan pequenos  estar 

confinados nas súas casas 24 horas e do esforzo que as familias, en xeral, estades a facer para que a circunstancia 

sexa o máis soportable posible.  

Dentro do complicado da situación que estamos a vivir, queremos trasladarvos a nosa reflexión acerca de 

como cremos que debemos actuar baseándonos na LOMCE, en especial nos principios da Educación recollidos no 

artigo 1º. O principio de equidade debe garantir a igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvemento da 

personalidade a través da educación, a inclusión educativa, a igualdade de dereitos e oportunidades que axuden a 

superar calquera discriminación e accesibilidade universal á educación, e que actúe como elemento compensador 

das desigualdades persoais, culturais, económicas e sociais. 

Sendo coñecedores de que non todas as familias contades cos mesmos recursos telemáticos, nin 

posibilidades para manter o contacto cos mestres ou poder axudar aos pequenos/as na casa.  Cremos que é 

fundamental ter en conta a diversidade de circunstancias e intentar, na medida do posible, evitar as diferenzas no 

trato ao noso alumnado. Por iso, non vemos nin xusto nin recomendable seguir avanzando nos contidos novos 

recollidos nas nosas programacións, pois estariamos indo en contra do mencionado principio de Equidade e 

aumentando as desvantaxes dos máis desfavorecidos. 

Outro principio fundamental da Educación é a flexibilidade que permita adecuar a educación aos cambios 

que experimentan o alumnado e a sociedade. O estado de alarma que está vivindo o noso país podería ser 

considerado un destes cambios relevantes que está a sufrir a sociedade, en xeral, e o noso alumnado, en particular. 

Por iso consideramos que o máis axeitado é flexibilizar as nosas programacións e traballar contidos de repaso das 

diferentes áreas, lectura e comprensión lectora, aproveitar para ver documentais, a escritura, o razoamento lóxico -

matemático, fomentar as relacións  familiares…e sobre todo, que teñan momentos de lecer. 

Por outra parte queremos transmitirvos tranquilidade no relativo á continuidade do curso, non sabemos 

cando volveremos á normalidade, pero o que si sabemos é que seguiremos onde o deixamos, xa que a educación é 

unha aprendizaxe permanente que se desenvolve ao longo de toda a vida. En todos os cursos de primaria  

repásanse e refórzanse contidos de anos anteriores, polo que terán tempo de profundizar ao longo da etapa escolar, 

naqueles onde este ano non se puidera facer tanto fincapé. 

Seguiremos en contacto con vós a través do teléfono e da web 

(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanvicenzo/), engadindo para cada curso enlaces ás actividades propostas 

polos mestres para cada área, co fin de que poidades ir facendo cousiñas con eles na casa e manter rutinas  que vos 

axuden a levalo  mellor. A continuación, deixamos  algúns recursos xerais que vos poden ser de utilidade para todos:   

• https://bebeamordor.com/2020/03/14/recursos-familias-coronavirus-yomequedoencasa/ 

• https://www.rtve.es/educlan/  (con 

• https://refugiodecrianza.com/2020/03/14/recursos-gratuitos-para-los-ninos-crisis-del-coronavirus-

quedateencasa/#Juegos_y_juegos_educativos 

• http://aulasgalegas.org 

Un saúdo e moito ánimo!   Todo irá ben! 

O Claustro do CEIP Plurilingüe San Vicenzo. 
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