
 

 

Resumo de interés das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 

nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, relativas a EI e EP 

Poden ler o documento integro no seguinte enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf 

 

1. Os responsables das tarefas educativas apoiarán a estudantes e familias. 

2. Todas ás decisión estarán suxeitas ás recomendacións das autoridades sanitarias. 

3. As actividades educativas que se leven a cabo deben permitirlle ao alumando continuar 

traballando contidos de aprendizaxe. As actividades estarán adaptadas ás circunstancias que 

coñecemos. 

4. O calendario escolar non se modificará, o período lectivo finalizará o 19 de xuño. 

5. A fin de axudalos á continuar co proceso de aprendizaxe, tratarase de identificar ao alumando 

con dificultades de conexión ou non localizable para facilitarlle todo o posible a incorporación 

aos aprendizaxes.  

6. No terceiro trimestre desenvolveranse basicamente actividades de recuperación, repaso, reforzo 

e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores. 

7. O profesorado procurará coordinarse e comunicarse  co alumnado e familias para facilitarlle no 

posible as labores de aprendizaxe. 

8. Os Centro adaptará o sistema de traballo e avaliación para que o alumnado continúe aprendendo 

e non perdan o curso. Centrará as actividades ás propostas para o aprendizaxe dos contidos 

imprescindibles coidando de non sobrecargalo de traballo. 

9. As actividades realizadas polo alumnado que lle sexan requiridas para a súa realización serán 

avaliadas e tidas en conta pensando sempre no seu beneficio. 

10. Os contidos traballados e actividades realizadas serán tidos en conta á hora de programar os 

contidos do curso seguinte; 20-21 para paliar os retrasos que se puideran producir.  

11. A avaliación final dos estudantes terá fundamentalmente en conta os aprendizaxes realizados no 

1º e 2º trimestre deste curso e as actividades de reforzo, repaso e, en casos, ampliación que se 

fagan durante este 3º trimestre buscando sempre o beneficio do alumno. 

12. Se en algún caso, de carácter excepcional, se considera convinte que un alumno repita curso, o 

departamento de orientación emitirá un informe ao respecto e deberá contarse co acordo dos 

proxenitores para tomar tal decisión. 

13. Os Centro poderá deseñar probas de avaliación concretas que deberán ser das mesmas 

características cas utilizadas no proceso de aprendizaxe utilizadas neste período. 

 
PS: Estamos á espera de instrucións para resolver cuestións de carácter administrativo: Libros, matrícula, 

recollida de materiais... En canto teñamos noticias, farémolo saber. 

 

Un saúdo moi cordial 

 

 
 

Dirección 

 

En Mos, a 30 de abril de 2020 
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