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Dende todo o equipo que formamos o IES Meaño queremos transmitirvos o noso             

ánimo e apoio nestes difíciles momentos de incerteza derivados da alerta sanitaria            

provocada pola pandemia de COVID-19. 

O profesorado somos conscientes da posibilidade de ter cometido erros neste           

tempo, froito do proceso de adaptación dun ensino presencial a outro por medios             

telemáticos resultado dunha situación non prevista e de xeito apresurado. Tamén somos            

conscientes das dificultades que o alumnado ten nesta situación para seguir co seu             

proceso de aprendizaxe. 

Tentamos establecer un sistema de traballo o máis claro e efectivo posible dada a              

complexidade da situación, sabemos que non é perfecto pero a implicación e a boa              

disposición de todos(docentes, familias e alumnado) pode axudar a que este período non             

supoña unha brusca interrupción no proceso de aprendizaxe do alumnado. 

Con este obxectivo lembramos algúns aspectos de interese para todos: 

● Seguimento do  traballo do  alumnado:  (Información na web do centro) 

O procedemento para realizar as tarefas que o profesorado está a deseñar para o              

alumnado é o seguinte: 

1. Aviso de novas tarefas: O profesorado avisa por correo ó alumnado cada vez que              

lle asigna unha tarefa nova. O alumnado debería utilizar a axenda escolar para             

anotar estas tarefas e planificar o traballo. 

2. Datas de entrega de tarefas: Na web do centro pódese consultar un calendario             

coas datas de entrega das tarefas. (Anotar  na axenda escolar) 

3. Descripción das tarefas: as tarefas que debe realizar o alumnado atópanse nunha            

carpeta compartida en drive, accesible só a través da conta do alumnado            

“@iesmeanho”.  

4. Canles de traballo: Dependendo do curso e da materia, o profesorado pode utilizar             

diferentes canles para xestionar o traballo dos alumnos:  

            Conta “@iesmeanho”,  EVA Edixgal ou Aula Virtual. 

● Comunicación familias-centro : A través de abalar móbil (as familias poden solicitar            

información o profesorado a través da opción de petición de titorías), da páxina web, do               

correo do centro e do teléfono do centro en horario de 10 a 13h. O alumnado pode                 

comunicarse co profesorado a través do seu correo do alumno (@iesmeanho.com). 
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● Dotación de ordenadores e conexión a internet: Que o centro teña coñecemento todo o              

alumnado do centro dispón de ordenador, de tódolos xeitos si é necesario o centro              

dispón de algún. No referente a conectividade a internet se traballou co concello coas              

familias máis necesitadas, aquelas que sigan a ter problemas poden preguntar na súa             

compañia ou no concello pola posibilidade de adquirir un kit de conexión. Calquera             

dúbida contactar co centro por teléfono. 

 

● Volta ás clases:  Non temos información de se se vai producir, nin en que condicións 

 

● Avaliacion Final: Publicadas as instruccións da administración no referente a como            

afrontar o terceiro trimestre deste curso, dende o IES de Meaño desexamos trasmitir o              

seguinte: 

○ NON existe un aprobado xeral, como se pode ver nas instruccións. 

○ Todas as actividades que realice o alumnado neste terceiro trimestre só           

poderán ter valor positivo  para a cualificación final do alumnado. 

○ As materias que o alumnado teña suspensas ó finalizar o curso en xuño, terá              

que recuperalas en setembro ou no vindeiro curso. 

Por todo isto e dado que o curso remata con data 19/06/20 apelamos a responsabilidade               

de todos para aproveitar este terceiro trimestre como unha oportunidade para mellorar            

as cualificacións do alumnado e o máis importante, evitar a interrupción do proceso de              

ensino-aprendizaxe e un déficit na adquisición de competencias clave para vindeiros           

cursos, para a obtención dos títulos educativos ou para a superación de probas clave como               

o acceso á universidade ou aos ciclos de formación profesional. 

 

Un saúdo 

A Dirección 
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