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RECOMENDACIÓNS PARA O ALUMNADO DE 2º DE BACH DURANTE O 

PERÍODO DE CONFINAMENTO – COVID 19-  

Estimadas/os alumnas/os:  
Son tempos de incerteza. O COVID-19 chegou a nós e mudou dun xeito radical e 

rápido as nosas rutinas, os nosos proxectos a curto prazo e as formas de estar e 
relacionarse.  

Para vós, se cabe, a situación é seguramente un pouco máis complicada, pois 
teredes moitos interrogantes na cabeza aos que ninguén temos unha resposta inmediata: 
que vai pasar na 3ª avaliación? Como nos vai avaliar o profesorado? Que vai a pasar coas 
ABAU? Cando se van celebrar os exames? Como vai a ser o acceso á Universidade?  

Ante isto, ánimo e paciencia. Recordade que estamos ante unha situación 
excepcional e, polo tanto, as decisións que se tomen polas autoridades e organismos 
competentes serán sempre garantindo os vosos dereitos como alumnas e alumnos. A 
continuación, van algunhas recomendacións que vos fago de cara ao estudo:  

RECOMENDACIÓNS AO ESTUDO PARA O ALUMNADO DE 2º DE BACHARELATO:  
 

r O voso profesorado vai facer todos os esforzos para garantir, na medida do 
posible, a continuidade do voso proceso formativo en cada unha das materias. 
Debedes responder do mesmo xeito cumprindo todas as actividades e tarefas 
que vos indiquen en tempo e forma.  

r Para organizarvos, utilizade Axenda Escolar, calendarios de Google, calendarios 
semanais e mensuais feitos por vós (á man, en documentos de word e excel, 
etc.). O importante non é a sofisticación da ferramenta, senón a súa efectividade.  

r Estuda TODOS OS DÍAS. Será importante que de luns a venres teñas un horario 
de mañá e de tarde, respectando períodos de descanso breves e intentado non 
iniciar neles actividades que vos descentren de cara a retomar o estudo. Na fin 
de semana, poderás baixar a intensidade de estudo, pero sería un erro que a 
elimines de todo.  

r Fai uso de todos os Recursos Educativos Dixitais que se van poñer á vosa 
disposición (Aula Virtual, correo electrónico...) para comunicarte co teu 
profesorado e resolver dúbidas e inquedanzas.  

r É un bo momento para recuperar tempo nas materias pendentes, reforzar 
contidos que non foron adquiridos previamente e facer actividades de reforzo e 
ampliación. 

r Por suposto, TAMÉN É BO MOMENTO PARA O ESTUDO DAS ABAU: será un 
tempo idóneo para repasar os contidos das materias da 1ª e da 2ª avaliación. 
Cando retomemos, será importante que teñades todas as materias ben 
estudadas para estar preparados para o calendario que se nos propoña. O 
repaso é fundamental para un bo estudo.    

 

Recordade, estamos nunhas circunstancias excepcionais nas que adquire especial 
importancia a autoxestión de tempos, tarefas e emocións; así como moita disciplina 
persoal, moito esforzo e moita constancia.  

Ana Parada.  
Departamento de Orientación. IES Melide.  


