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INFORMACIÓN ACTUALIZADA A 26 DE MARZO DE 2020

Coa nosa obriga de manter informado ao alumnado e ás súas familias procedo a detallar 
a información da que dispoñemos a día de hoxe:

AVALIACIÓNS DE ESO E 1º BAC

SEGUNDA AVALIACIÓN

Danse por pechadas as actividades da 2ª avaliación coa data na que se declarou o 
estado de alarma. Esto quere dicir que haberá notas na segunda avaliación. Estas notas 
estarán baseadas na información académica que posuíse o profesorado ata o 13 de 
marzo de 2020. É claro que, en función de cada materia, o profesorado terá máis ou 
menos información para realizar unha avaliación obxectiva de cada alumnado. O que 
quero deixar claro é que as notas desta segunda avaliación serán moi subxectivas. 
Tamén quero aclarar que as únicas notas con validez oficial son as finais.
As notas da 2ª avaliación publicaranse en Abalar o día 03 de abril. Aquelas familias 
que non dispoñan de Abalar, poden recibir unha copia do boletín de notas a través do 
correo do instituto da alumna ou alumno, previa solicitude a 
ies.eduardo.pondal@edu.xunta.es, indicando nome e grupo da alumna ou alumno.

TERCEIRA AVALIACIÓN

Os contidos a partir do 13 de marzo entran na 3ªavaliación.
En canto á 3ª avaliación, teríamos distintos escenarios, tampouco se pode adiantar moito.
Podería haber algún cambio a nivel normativo. Así que debemos esperar para ver como 
se fará dependendo do estado da situación. Haberá instrucións proximamente. 

SEGUNDO DE BACHARELATO-ABAU

Decidiuse aprazar a ABAU. A convocatoria ordinaria realizarase entre o 22 de xuño e o  
10 de xullo.  A proba extraordinaria será antes do 10 de setembro 

Todo o alumnado de ESO e bacharelato debe seguir as instrucións do 
profesorado e realizar as tarefas que se lle indiquen.

I. E. S. EDUARDO PONDAL 
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