
Estimadas nais e pais de Segundo: 
 
 Dado que a situación de confinamento se prorroga e non 
sabemos como se resolverá a finalización do presente curso, 
pareceume convinte dirixirme a vós ante a necesidade de facer un 
seguimento aos vosos fillos e fillas e poder ter unha comunicación 
directa agora que permiten facelo.  
 
 Como sabedes, todas as tarefas que subimos diariamente á 
web do cole son suxerencias e non queremos que vivan o día a día 
como se fose un contínuo cúmulo de tarefas do cole na casa. E 
tamén o mesmo para vós, xa tedes bastante con organizar o día a 
día familiar e nalgúns casos laboral. 
 
 Sei que a situación das vosas familias é moi diferente, así 
como a de cada neno e nena por iso vos pido que vos 
comuniquedes comigo a través do correo electrónico que vos 
facilitei o último día, anaabelleira@hotmail.com. En primeiro lugar, 
agradeceríavos que me contárades como levan as tarefas que lles 
propuxemos, se as remataron, se lles resultan complicadas, canto 
tempo lle adican,... Ademais gustaríame saber cómo os atopades a 
nivel emocional. Por último, necesitaría saber se preferides outro 
modo de comunicación e se tedes problemas tecnolóxicos para 
poder levar a cabo as actividades. Para enviar ou responder aos 
correos poñede, por favor, no asunto o nome do voso fillo ou filla. 
 
 Na páxina web do cole puxeron un aviso onde se explica que 
a avaliación do 2º Trimestre deuse por rematada o 13 de marzo 
polo que os resultados reflectidos no boletín de notas serán das 
tarefas e actividades realizadas ata ese día. Estes resultados 
poderedes velos a través do Abalar. Se tedes algún problema neste 
sentido tamén podedes consultarme e intentamos arranxalo. 
 
 Por último, quería mandarvos unha aperta moi, moi grande 
para os vosos fillos e fillas, que son o máis importante e non 
sabedes o que os boto de menos. Moitísimo ánimo para seguir 
nestes días de confinamento para poder levalos na medida do 
posible con bo ánimo e un sorriso. 
 

Ana. 
 
  


