
Estimadas familias: 

ASUNTO:  Información para as familias do alumnado de 4º , 5º , 6º de E. primaria . 

Según a Orde da convocatoria Resolución do 14 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de 

Educación e Formación Profesional, pola que se establecen as bases para a convocatoria

de Contratos-programa Recupéra-T no marco do Plan Recupera, dirixido a centros 

docentes públicos de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de 

Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22. 

 Relatase  a modo de resumo a continuación:

Os Contratos-programa Recupéra-T, no marco do Plan Recupera, vai dirixido a lograr o 

éxito educativo a través do reforzo, apoio e acompañamento na aprendizaxe daquel 

alumnado vulnerable que por causa da pandemia non alcanzase os obxectivos e 

competencias establecidas para o nivel correspondente.

Estas medidas de reforzo docente levaranse a cabo a través do programa Arco 

(cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través do Programa Operativo de Emprego, 

Formación e Educación 2014-2020 do Ministerio de Educación e Formación Profesional) e

do programa PROA+ (Programa para a Orientación, Avance e Enriquecemento Educativo 

2021-2023 cofinanciado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional e pola 

Unión Europea no marco do Mecanismo de recuperación, transformación e resiliencia).

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade pon en marcha no curso 2021/22 o 

Plan Recupera para reducir o impacto que a covid-19 tivo sobre o alumnado e as súas 

repercusións futuras, e proporcionar a atención educativa necesaria para a compensación

de desigualdades xurdidas por esta situación. Este plan constitúese como o marco para a 

mellora dos resultados escolares do alumnado, especialmente o máis vulnerable, e reflicte

a estratexia de fomento da calidade, a equidade, a inclusión e o éxito na educación e 

formación. Neste contexto seleccionaranse os apoios necesarios ao alumnado que os 

requira e aos centros nos que estea escolarizado. O Plan Recupera forma parte da 

Estratexia Galega de Inclusión Educativa, EduInclusión 2021-2025, que a consellería 

desenvolverá a partir do curso 2021/22, constituíndo un dos eixes que vertebran dita 

estratexia. 



 CONCLUSIÓN: 

Contamos con dous  profesores de apoio a media xornada  para este programa 

contratados pola Consellería de Educación  que dará comezo a mediados do 

presente mes de outubro dentro do horario lectivo.

Os apoios establécense para os seguintes cursos: 

  -APOIO PARA 4º E 5º DE E. PRIMARIA DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DO 

CURSO ( ATA DECEMBRO 2021).

- APOIO PARA 6º DE PRIMARIA : DURANTE TODO O CURSO.

Para máis información o titor/a do alumnado dirixirase a  vostedes para resolver 

calquera dúbida que lles permita aclarar o desenvolvemento do programa.

Quedamos á súa disposición , reciban un cordial saúdo .

Ribadeo, 8 de outubro de 2021 


