
Ferrol, 30 de marzo de 2020

Estimadas familias:

Informamos que a  Consellería de Educación ditou o 27 de marzo unhas instrucións para que os centros
procedan ao peche da segunda avaliación e á publicación dos resultados, segundo o que aquí se cita :

“1.  A efectos  de  dar  continuidade  no  calendario  escolar,  os  centros  educativos  procederán  a
formalizar  o  peche  da  avaliación  do  segundo  trimestre.  Cada  centro,  dentro  da  súa  autonomía
pedagóxica e de xestión, disporá as medidas precisas para a súa formalización, na medida do posible,
antes do 3 de abril.
2.  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.”

En aplicación destas  instrucións,  os  equipos docentes  de cada grupo están  a  formalizar  o  proceso de
avaliación cos datos dos que dispoñían a 12 de marzo. Poderán ter á súa disposición os resultados da mesma
o  vindeiro  3  de  abril  a  través  da  aplicación  Abalarmóbil.  Esta  aplicación  debe  ser  descargada  no
dispositivo  asociado  ao  número  de  teléfono  que  pais/nais/representantes  legais  proporcionaron  ao
centro. Se teñen algún problema, por favor, contacten co centro a través do correo ies.catabois@edu.xunta.es
ou do teléfono 881930233 (en horario de 10 a 13 horas).

Logo de  revisados  os  resultados  na  aplicación,  poden contactar  (a  partir  do  día  14)  cos  titores/as   e
docentes para facer as aclaracións oportunas.

Achegamos enlaces ás indicacións para descarga da aplicación: 

AbalarMóbil é unha aplicación que se pode instalar tanto no teléfono móbil como nunha tablet, e que
permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través destes dispositivos.

A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store
(se  o  sistema  operativo  é  Android).  Máis  información  no  enlace
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/nova/abalarmobil

Agradecemos a vosa colaboración e trasladamos de novo unha mensaxe de ánimo para todos.

Atentamente

O equipo directivo
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