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ALUMNADO NEAE 

 

Durante este 3º trimestre continuaremos de momento sen poder acudir ao centro, 

polo que seguiremos coas clases dende a casa. Son consciente de que son momentos 

duros, pero non estades sós. Anímovos a afrontar este novo período con forza e 

confianza, porque sairemos adiante!! 

 

MÉTODO DE TRABALLO 

O primeiro que tedes ter claro é con que profesor@ tedes que traballar cada materia, 

polo será cada un nós quen se poñerá en contacto con vós, ben a través da dirección 

de correo que facilitedes para desenvolver un traballo adaptado, ou ben a través da 

páxina web do centro para seguir as indicacións xerais do grupo.  

 

Aquel alumnado que traballaredes comigo recibiredes semanalmente un correo coa 

seguinte información: 

- Secuenciación das tarefas a realizar por materias, tendo en conta que semana a 

semana, non só se programarán contidos de máis simples a outros máis complexos, 

senón que tamén se seguirán reforzando aqueles nos que se observen dificultades, co 

obxectivo de consolidar unha boa base que permita novas aprendizaxes. 

- Materiais precisos, tanto en formato pdf, como vídeos titoriais ou páxinas 

interactivas, relacionados cos contidos que se traballen nas actividades anteriores.  

- Forma de realizar as tarefas e envío das mesmas para a súa corrección. 

 

Aínda que inicialmente a temporalización das actividades plantexadas será dunha 

semana, se non dá tempo a rematalas no prazo establecido poderán ser enviadas a 

comezos da seguinte. Será moi importante que cando iso suceda se me indique se foi 

debido a cantidade ou complexidade, para poder reorganizar a proposta de traballo e 

plantexar unha secuenciación de tarefas o máis individualizada posible. 
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Unha vez recibidas ditas actividades resoltas, trasladarase a correspondente corrección 

das mesmas, indicando: 

- Contidos nos que se non se observan dificultades de comprensión. 

- Contidos a seguir reforzando, indicando os erros e a resposta correcta. 

- Calquer outra observación que poda axudar no desenvolvemento das actividades e 

na asimilación significativa dos contidos, en función das dificultades vistas. 

 

De agora en diante, como a proposta será totalmente individualizada e transmitida de 

xeito particular ás direccións de correo facilitadas, só se exporán no departamento de 

orientación do centro, aspectos xerais común a todos. Déixovos a continuación o 

enlace: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/taxonomy/term/32 

 

 

 MOITO ÁNIMO!!!! 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessansimon/taxonomy/term/32

