
INGLÉS ( Saleta). 
1ºT- 1º V / 2º de ESO non Bilingüe e 3º de ESO non Bilingüe .

Nais/pais/titores legais, 
Debido  á  situación  xerada  pola  pandemia  COVID-19  e  a  decisión  decretada  pola
Consellería de Educación de suspender as actividades lectivas nos centros, os docentes
vémonos na obriga de seguir impartindo as clases de maneira telemática durante todo
o proceso de confinamento ao que todos estamos facendo fronte. É por isto que como
profesora de  inglés nos cursos  1ESO-T e V; 2ESO non bilingüe  e 3ESO non bilingüe
levarei a cabo a miña labor mediante a plataforma Edmodo. 
Para isto, todos os alumnos de cada grupo terán un código que introducirán ao entrar
na plataforma por primeira vez. Dito acceso poderá facerse mediante a descarga da
app  nun  smartphone  así  como  accedendo  á  páxina  web  www.edmodo.com e
rexistrándose como estudante introducindo o código anteriormente mencionado. 
Durante todo o proceso, intentarei colgar  actividades para que o alumnado poda levar
a cabo e intentaremos non perder o ritmo que levamos na aula ata o de agora. Moitas
das actividades pertencerán aos libros de texto correspondentes; pero sabendo pola
situación que estamos a pasar, intentarei que algunhas actividades axuden aos rapaces
e rapazas a estar entretidos e pasar o encerro da mellor maneira didáctica e lúdica
posible. 
Serán os propios alumnos os responsables de asegurarse e revisar se hai actividades
novas ou algún tipo de aviso para o curso. Recomendo que teñan en conta os días que
temos clase de maneira habitual para conectarse de maneira telemática na medida do
posible. 
A  continuación  indícanse  os  códigos  correspondentes  a  cada  un  dos  grupos  que
imparto: 
INGLÉS 1ESO-T e V: 4ck3sx
INGLÉS 2ESO non bilingüe:  zg4rty
INGLÉS 3ESO non bilingüe: un7nzi
Sendo plenamente consciente de que hai alumnado que non ten acceso a internet nin
maneira de conseguilo, resaltar que toda a  materia que aquí se imparta  non terá
carácter avaliable polo que os puntos de maior importancia volverán  repetirse na aula
unha vez esteamos de volta. De todos os xeitos, poderán facer as actividades de cada
unidade impartida que teñen nos  libros de actividades en ámbalas dúas materias e
que non facemos na aula. 
Moitísimas  grazas  pola  súa  colaboración  durante  este  período  de  circunstancias
adversas para todos.  

Santiago de Compostela, luns 16 de marzo 2020. 
Asinado: Saleta Fragueiro Mosquera
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