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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE A XESTIÓN DIDÁCTICA DURANTE A SUSPENSIÓN DA 
ACTIVIDADE DOCENTE PRESENCIAL 

( DO 16 AO 29 DE MARZO) 

 

 
Prezadas familias: 
 
O luns 16 de marzo  entrará en vigor a suspensión temporal da actividade lectiva acorde ás 
declaracións  dadas polo Presidente da Xunta de Galicia na tarde do 12 de marzo. O motivo é ben 
coñecido: a necesidade de actuar de forma preventiva contra o  COVID-19, o coronavirus. O alumnado 
non acudirá a clase ata o día 30, agás modificacións. 
No día de hoxe os centros educativos  aínda non recibimos instrucións da Consellería de Educación para 
atender esta situación. Porén, a dirección do IES Praia Barraña acaba de deseñar un PLAN DE 
ACTUACIÓN para poder seguir desenvolvendo as Programacións didácticas das nosas materias e 
garantir o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado.  
 
As nosas medidas son:  
 
 
  1ª) RECOLLIDA DE MATERIAL. 
 

       Para a recollida do material  formulamos  dúas opcións: 
 

OPCIÓN A: Para aquel alumnado que teña conexión á Internet. 
 

O seguimento da programación de aula será a través das  ferramentas virtuais  que xa se 
usan habitualmente e que o alumnado coñece. A ferramenta máis habitual é a aula 
virtual cuxo enlace é : páxina web_> aula virtua l>_zona alumnado > material de traballo 
durante a suspensión de clases por alerta sanitaria> contrasinal de acceso alumnado, 
que estará visible na entrada informativa sobre “coronavirus” da páxina web do centro.  

 
OPCIÓN B: Para aquel alumnado que non teña conexión á Internet. 
 

Na conserxaría (sempre que o centro poida seguir estando aberto) poderán solicitar a 
fotocopia das tarefas encomendadas para cada materia.  
 

2ª) COMUNICACIÓN. 
 

Como a comunicación entre o  alumnado e o profesorado será virtual temos que coñecer 
os seus correos electrónicos. Por iso, para o alumnado de menos de 13 anos, precisamos 
que algunha persoa responsable do menor pase pola conserxaría do centro ( sempre que 
éste poida seguir aberto) para: 
 

- facilitarnos o correo electrónico co que o profesorado se comunicará co 
alumnado. 

 
3ª) AVALIACIÓNS. 
 
Coas informacións que temos ata o momento e o Plan de Actuación descrito podemos seguir mantendo 
o calendario de avaliacións previsto. Polo que a entrega de notas permanecerá o día 3 de abril, agás que 
o periodo de suspensión sexa ampliado.  

mailto:ies.praia.barrana@edu.xunta.es
https://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana/aulavirtual2/enrol/index.php?id=100
https://www.edu.xunta.gal/centros/iespraiabarrana/aulavirtual2/enrol/index.php?id=100
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4º) ORGANIZACIÓN INTERNA. 
 
 Tamén convocamos un claustro extraordinario para mañá, 13 de marzo, co fin de coordinar todo o 
traballo que conleva esta adaptación. Trataranse temas non só estritamente académicos; están 
pendentes asuntos como as próximas viaxes que se resolverán de maneiara consensuada coas familias 
participantes. 
 
Ademais hai que organizar a adaptación do propio traballo do profesorado, e do persoal de 
administración e servizos do centro, pero aínda non temos unha Orde concreta da Consellería de 
Educación.  
 
É por iso que,  a partir de maña as novas  informacións continuarán a través do Abalar móbil e da Páxina 
web. 
  
 
 
Un saúdo cordial. 
 
 
 
 
 

En Boiro, a 12 de marzo  de  2020 
 

O Equipo Directivo 
 
 
 
 
 

Asdo.: …………………………….. 
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