
AVISO SOBRE A AVALIACIÓN DE XEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Ola a todos. Debido as indicacións que nos deron dende o Ministerio de Educación e a  

Consellería(e ata que nos digan o contrario), pásavos neste documento unhas pautas para o  

traballo de Sociais no terceiro trimestre. Lédeo con tranquilidade, especialmente o punto que  

vos correspondena vosa situación e se tedes algún problema mandádeme unha mensaxe a  

ccdoce@edu.xunta.gal 

 

1. ALUMNOS APROBADOS 

A partir desta semana na folla de exercicios que vos mande, indicareivos se o traballo desa  

semanaé para entregar, se tedes que entregalo todo ou só unha parte e a data. 

Isto fágoo para que o traballo que estades a facer teña o seu mérito recoñecido , dándovos así  

aoportunidade de subir un pouco a nota da segunda avaliación. 

 

2. ALUMNOS SUSPENSOS 

Todos aqueles que teñades algunha avaliación suspensa na materia de Lingua Galega, xa sexa 

completa o só algún tema, por favor, poñédevos en contacto comigo na miña dirección de  

correoelectrónico ccdoce@edu.xunta.gal para que teñades unha oportunidade de recuperar e  

aprobar a materia. Na mensaxe indicádeme o seguinte: 

 

Nome e apelidos 

 Curso 

 

O domingo de cada semana será a data marcada para que me enviedes o traballo ao meu  

correo. 

Conforme vos poñades en contacto comigo, ireivos indicando como quero que mandedes ese 

traballo. 

 

Imos empezar xa co traballo desta semana do 20 ao 26 de abril, así que cando poidades  

tentade mandarme esa información antes do venres para podervos dar as indicacións precisas  

para que enviedes as tarefas desta semana ata o domingo 3 de maio. Por norma, o traballo  

mailto:ccdoce@edu.xunta.gal


entregarase 

dúas semanas despois de mandalo para que aqueles que o recibides a través do Concello,  

teñades tempo xa que o estades a recepcionar un pouco máis tarde. 

 

O traballo que se entregue máis tarde da data marcada non poderei telo en conta, xa que cada 

luns subirase a web o traballo desa semana e as respostas aos exercicios de dúas semanas 

 atrás. 

 

Aproveitade esta oportunidade e esforzádevos facendo as tarefas xa que esta é a situación  

idónea para aprobar a materia, facendo traballos dende casa con todos os recursos  

dispoñibles, moito máis fácil que facer un exame. 

 

Se tedes algunha dubida a maiores podedes escribirme sen problema ao meu correo 

ccdoce@edu.xunta.gal 

Espero que esteades todos ben. Un saúdo, 

Carlos Castrillón Doce 


