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Ferrol, luns 20 de abril de 2020 

Queridas familias, 

Queremos darvos a benvida ao terceiro trimestre. Despois da carta informativa das novidades que 

se vos enviou mediante Educamos, queremos explicar en que vai consistir o traballo do terceiro 

trimestre máis detalladamente, e ademáis, como será a avaliación dos vosos fillos e fillas.  

As tarefas serán de repaso das unidades xa dadas, e tamén avanzaremos nalgúns contidos novos 

do terceiro trimestre.  O traballo que colguemos no blog, será para realizar ao longo dunha 

semana: colgaremos as tarefas luns e martes. Como xa sabedes, o traballo pode realizarse no 

caderno, no documento impreso, mismamente no documento no ordenador cado sexa posible, ou 

nunha folla. Recordamos que é importante que en cada páxina se poda ler o nome do alumno ou 

alumna. 

Podedes elaborar un calendario semanal que mellor se adapte ás vosas necesidades. Non vos 

propoñemos unha distribución das tarefas para non interferir na organización familiar. 

A avaliación se levará a cabo mediante as tarefas que nos enviedes ao correo de Educamos. 

Tamén teremos en conta o traballo realizado no Thatquiz. Estas tarefas evaluables estarán ben 

sinaladas no apartado de “Traballo avaliable” e terán como data límite de envío o luns seguinte 

ás 11:00.     

As direcións de correo son as seguintes: 

 CLASE DE 4º A: 

 

Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Matematicas, Lingua Galega e Lingua Castelá: 

mdallegue@ciamariaferrol.org 

Inglés: galvarino@ciamariaferrol.org 

Relixión: etresgallo@ciamariaferrol.org 

Educación Física: privas@ciamariaferrol.org 

Educación Plástica: mlrivas@ciamariaferrol.org 

Música: ashermans@ciamariaferrol.org 

http://ciamariaferrol.or/
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 CLASE DE 4º B: 

 

Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Matematicas, Lingua Galega e Lingua Castelá: 

ilopezg@ciamariaferrol.org 

Inglés: galvarino@ciamariaferrol.org 

Relixión: aroces@ciamariaferrol.org 

Educación Física: ysuarez@ciamariaferrol.org 

Educación Plástica: mlrivas@ciamariaferrol.org 

Música: ashermans@ciamariaferrol.org 

 

Para enviar o traballo, hai varias opcións: 

 Enviar o documento descargado e traballado no ordenador. 

 Sacar unha fotografía ao traballo e adxuntala no correo electrónico. 

 Escanear a tarefa e adxuntalo no correo electrónico. 

Existen aplicacións de balde que podedes descargar para escanear documentos. Por exemplo, 

CamScanner que é sinxela e funciona ben. 

Se fose posible, enviaredes nun só correo electrónico todas as tarefas sinaladas, sendo todas 

para un mesmo profesor ou profesora. No correo terá que especificarse no asunto: o nome do 

alumno ou alumna, curso e asignaturas do traballo a enviar. 

 

Un saúdo. 

 

Dolores e Irma 
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