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Avaliación 4º Primaria: Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Lengua 
Castellana, Lingua Galega, Matemáticas e Música.     
 
                                                                             
Estimadas familias, 
 
 
Antes de nada gustaríame darvos as grazas polo traballo que levades feito ao 
longo destas semanas de confinamento. 
 
Como xa vístedes na web do colexio, a Consellería de Educación mandou unas 
directrices provisionais para este terceiro trimestre. Vouvos explicar os criterios de 
avaliación e a metodoloxía que seguiremos a partires destas directrices. 
 
De agora en diante, as tarefas que vos enviamos semanalmente serán avaliables. 
O traballo que se avaliará será o enviado a partires do día 14 de abril (coincidinte 
co inicio do terceiro trimestre). Teredes que enviarnos as tarefas feitas ao longo da 
semana correspondente, sendo o domingo o último día de entrega. 
 
As tarefas poderanse enviar a través de fotos, capturas de pantalla, documentos 
de Word, ou como vos sexa máis comodo, sempre e cando sexa lexible para poder 
avaliar, e terán que vir co nome do/a alumno/a e o curso ao principio de cada folla. 
 
Igual que ate o de agora, as tarefas que vos enviemos serán de repaso e reforzo 
dos contidos dados ao longo do curso ate o inicio do confinamento. 
 
As tarefas, unha vez feitas, serán enviadas aos correspondentes mestres. Aquí vos 
poño as direccións de correo electrónico: 
 
 
- Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Lingua Galega e Lengua Castellana 

 xoanpadin@edu.xunta.es 
 

- Matemáticas 

richilandrove@hotmail.com  
 

- Música 

mercedes.balseiro@edu.xunta.es 
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As materias de Educación Física., Plástica, Valores/ Relixión e Música servirán 
para mellorar e reforzar a autoestima e o benestar físico e psíquico do alumnado: 

- Educación Física: As actividades prácticas realizaranse na casa a 
excepción de algún traballo/ficha que será entregado por correo se o 
profesor o pide. 

- Plástica: É recomendable que fagan traballos creativos para relaxar as 
tensións ante este confinamento. Non será necesario entregar os 
debuxos, salvo que a profesora os pida. 

- Valores/Relixión: Estamos a vivir unha complexa situación, na que ser 

responsable das propias obrigas, colaborar e levar unha boa convivencia 

familiar son valores que se poden traballar, tamén dende a perspectiva relixiosa. 

 
As actividades destinadas ao alumnado con reforzo educativo ou calquera outra 
medida de atención a diversidade, serán programadas polo mestre responsable da 
asignatura en consenso co Departamento de Orientación, co apoio de Olga 
Fernández e Isabel Martínez. Aquí vos deixo os seus correos para calquera 
dúbida: 
 
 
Olga Fernández    Isabel Martínez  
 
olfeca@edu.xunta.es   isabelmartinezfontela@edu.xunta.es  
 
 
A nota do terceiro trimestre será a media dos dous primeiros máis a nota resultante 
do traballo feito no que queda de curso, por suposto, tendo en conta a situación 
extraordinaria que estamos a vivir. O alumnado con materias suspensas poderá 
recuperalas, e os que están aprobados poderán subir nota ou mantela en función 
do traballo. 
 
As familias que teñan problemas por falta de medios técnicos ou calquera tipo de 
dificultade para enviar as tarefas, que se poñan en contacto comigo. 

 
Seguiremos en contacto a través do Espazo Abalar ou do meu correo: 
 

xoanpadin@edu.xunta.es 
 
 
Un saudo e moito ánimo. 
 
Xoán Padín 
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