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INFORMACIÓNS IMPORTANTES PARA ÁS FAMILIAS 

1. SEGUNDA AVALIACIÓN. A Consellería polo momento, mantén o calendario 
escolar, polo que a segunda avaliación levarase a cabo como estaba prevista. 
Neste apartado é importante que teñades en conta os seguintes aspectos: 
- Non serán avaliados os contidos tratados telematicamente. 
- O referente da avaliación será o traballado ata o momento da suspensión das 

clases presenciais. 
- O boletín de cualificacións poderedes velo, o venres 3 de abril a partir das 2 

da tarde, a través da aplicación ABALAR MÓBIL. 
2. APLICACIÓN ABALAR MÓBIL. Na situación na que estamos é moi 

importante que todas as familias instaledes dita aplicación nos vosos teléfonos. 
Esta ferramenta ademais de permitiros ver as cualificacións dos vosos fillos/as, 
facilita a comunicación co centro e cos profesores. 
O único requisito para que funcione, é que teñades actualizado na base de datos 
do centro o número de teléfono que ides a empregar. 
Aqueles que teñades problemas para que funcione, remitede un correo 
electrónico a cpi.feal@edu.xunta.es, indicando: 
- Nome do alumno/a e curso. 
- Número de teléfono que queredes empregar. 

Ao longo da semana, iremos actualizando a base de datos para que todos/as 
poidades acceder a ABALAR MÓBIL. 

3. SEMANA SANTA: Dado que o calendario escolar segue en vixencia, o 3 de 
abril comezarían as vacacións, reanudándose as clases o martes 14 de abril. 
Como sodes conscientes, as clases seguirán sendo virtuais mentres dende a 
administración, non decidan o contrario. 
Dende a Consellería se está dotando de novas ferramentas a centros, familias e 
alumnos, para poder mellorar o proceso educativo dende a casa. De todas as 
novidades seredes informados. 
Durante a Semana Santa non se subirán materiais as diferentes aulas virtuais 
pero si se subirán ata o venres 3, para que teñan algo de traballo para eses días. 
 

4. ALUMNADO BECARIO DE COMEDOR: Aquelas familias que sexades 
beneficiarios de axudas de comedor (gratuídade total ou pago do de 1€), 
poderedes solicitar á Consellería unha axuda que compensa os peches dos 
comedores escolares. Publícase o luns no DOGA. 
Ao longo da vindeira semana dende o centro, poñerémonos en contacto coas 
familias beneficiarias, para explicarlles o proceso de solicitude e axudarlles se 
fora preciso. 
 

5. FAMILIAS AFECTADAS POLA SUSPENSIÓN A PARÍS: Pasada a 
Semana Santa, poñerémonos en contacto para ver a mellor maneira de devolver 
o diñeiro que tiñades ingresado.  Igualmente se lles dará unha axuda co fondo 
para excursións do centro e a ANPA, a aquelas familias máis prexudicadas. 

Dende o Centro pídovos comprensión nestres difíciles momentos que estamos a vivir e 
nos que todos, familias, alumnos e profesores intentamos adaptarnos o mellor posible.  
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Todo o Claustro segue traballando para intentar que esta situación excepcional, 
repercuta o menos posible no noso alumnado. 

Rogaría, para finalizar, que lle dérades a maior difusión posible a esta comunicación, 
entre as familias do centro, mediante grupos que poidades ter ou outros medios. É moi 
importante que esteamos ben comunicados centro e familias nesta complicada situación. 

A vosa disposición. 

Juan Carlos Bedia Vidal. 

Director do CPI do Feal. 

 


		2020-03-28T12:56:38+0100
	32666452N JUAN CARLOS BEDIA (R: Q6555032I)




