
 

 

 

   

 
 

 

 Estimadas familias, 

tal que como se informou nas reunións de inicio de curso, este ano queremos retomar 

a figura da auxiliar de conversa na aula, dende 5 anos ata 4º da ESO. Xa foron moitas as 

familias que se achegaron por secretaría para apuntarse a dita actividade, pero aínda 

estabamos cos trámites para poder facer a contratación (titulacións, habilitacións, tipo de 

contrato,...). Unha vez solucionadas estas cuestións, queremos comezar coa actividade na 

semana do 17 ou do 24 (entre o 17 e o 21 recibimos aos alumnos de Polonia, Italia e 

Portugal do Proxecto Erasmus) polo que debedes cubrir o anexo desta circular e entregalo, 

na vindeira semana, aos titores de cada clase. Recordamos que esta actividade terá un 

custe aproximado de 50 € por alumno/curso a pagar en tres mensualidades (se cargará 

igual que os recibos dos libros de texto). 

Por outra banda, sabedes que, nos cursos impares (1º, 3º, 5º de primaria e 1º e 3º 

da ESO) entrou en vigor a nova lei educativa (os cursos pares o fará no vindeiro ano) pero 

os currículums de primaria e secundaria se publicaron no Diario Oficial de Galicia a finais 

do mes de setembro (de ahí o retraso coa entrega de libros de texto). Un dos cambios desta 

modificación da lei educativa afecta á avaliación tanto a primaria coma á ESO (xa dende o 

curso pasado non hai exames de setembro). Estes cambios obrigan a facer modificacións 

nas programacións e na plataforma Educamos polo que, ata que rematen as modificacións 

na mesma, nos curso impares non aparecerán as notas das probas.  Para que teñades 

información dos resultados académicos dos vosos fillos/as (cursos impares), as notas se 

porán na axenda. Esperemos que as modificacións na plataforma Educamos estean feitas 

cara finais deste mes; a partir dese momento aparecerán as notas por competencias clave, 

tal e como indica a nova lei educativa e teremos unha reunión para informarvos do 

funcionamento 

 

_Recortar e entregar ao titor/a________________________________________________ 

Eu, pai/nai do alumno/a___________________________________________________ 

do curso:_________ que o meu fillo/a participe na actividade de AUXILIAR DE 

CONVERSACIÓN na materia de inglés ou plástica cun custe de 50 € por alumno/curso 

 

Asdo.:_____________ 


