
Estimadas familias:

En  primeiro  lugar  transmitirlles  moitos  ánimos  para  estes  momentos  tan  difíciles  e
desexando que todos e todas estean ben de saúde. 

Por  instrucións  da  Consellería  de  Educación  estamos  realizando  o  proceso  da  2ª
avaliación. 
Seguindo estas instrucións, non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos
curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado
de alarma. En consecuencia,  aqueles centros que non teñan formalizado o peche da
avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita
data.
Somos conscientes de que as cualificacións resultantes deste proceso non se axustarán,
en moitos casos, ás que se terían producido en condicións normais, xa que quedaron sen
se poder realizar moitas das probas de avaliación programadas (exames, entregas de
traballos, presentacións...).
De  aquí  en  adiante  e,  en  función  das  indicacións  das  autoridades  educativas  e  da
evolución  dos  acontecementos,  tomaremos  todas  as  medidas  que  estean  ao  noso
alcance  para  que  todos  o  alumnado  remate  o  curso  académico  co  menor  prexuízo
posible.
Por  mor  das  medidas  excepcionais  establecidas  polo  goberno,  relacionadas  coa
pandemia do COVID-19, as cualificacións da 2ª avaliación faranse públicas o venres 3 de
abril,  a  través  da  aplicación  ABALARMÓBIL.  Esta  aplicación  é  gratuíta  e  pódese
descargar  dende  practicamente  calquera  teléfono  móbil,  no  Google  Play  (sistema
operativo Android) ou App Store (sistema operativo IOS, de Apple). 
Se por calquera circunstancia, fose imposible acceder a dita aplicación, poden enviar un
correo  electrónico  ao  centro:  cpi.sansadurnino@edu.xunta.es poñendo  no  asunto:
ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS.
Neste correo deben solicitar a entrega de cualificacións vía correo electrónico. En canto
sexa posible,recibirán un boletín de cualificacións en formato PDF, por esta vía.

Lembrámoslles que o profesorado, a través da Aula Virtual e da páxina web do centro,
está publicando tarefas para o alumnado, así que aconsellámoslles que as visiten con
regularidade.
Reiterando  unha  vez  máis  a  nosa  disposición  a  axudarlles  en  todo  o  que  nos  sexa
posible.
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