
12/03/20, Suspensión de todo tipo de actividade lectiva.
25/05/20, O alumnado galego dos segundos cursos de
bacharelato e de ciclos medio e superior de FP poderá
volver ás aulas de forma voluntaria. O alumnado de
educación infantil e primaria seguirá en teleformación,
sen actividade presencial no centro.
19/06/20, Remate do terceiro trimestre.

CRONOGRAMA RESUMO  DA
SITUACIÓN EDUCATIVA, DEBIDO AO COVID-19,

E AS MEDIDAS ADOPTADAS.
CEIP MESTRES GOLDAR

Dende o 12/03/20 ata o 19/06/20, O profesorado
programará por medios telemáticos, actividades para
que o alumnado as poida realizar no seu domicilio.
No  noso caso, a través da: páxina web, aula virtual ,
blogues de aula, correo electrónico...
Adoptando medidas para a atención do alumnado con
maiores dificultades de acceso.
No noso caso, mediante: telefonía, correspondencia,
servizo de voluntariado do Concello e dotación de
medios tecnolóxico.
17/04/20, No terceiro trimestre desenvolveranse
actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu
caso, ampliación das aprendizaxes.
O noso obxectivo está centrado en acompañar ás
familias en rutinas e hábitos de traballo educativo e
coidado do seu benestar emocional, tendo en conta as
súas circunstancias familiares.
 

 Actividade
lectiva

 Docencia



 Promoción

 Priorizarase a promoción do alumnado (sen ter en
conta limitacións que afecten ao número de áreas non
superadas) e optarase pola repetición, soamente en
casos moi extraordinarios, debidamente argumentados
e acompañada dun plan preciso de recuperación para
cada alumno ou alumna, de cara ao vindeiro curso.

 Avaliación
 

27/04/20, A avaliación final realizarase sobre ás notas
obtidas na 1ª e 2ª avaliación (media) .
Poderase mellorar, nunca prexudicar, a cualificación do
apartado anterior, se o alumnado segue as propostas
do equipo docente no terceiro trimestre.
Non se rexistrarán cualificacións da terceira avaliación.
Só da avaliación final.
 
Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e
competencias imprescindibles nos dous primeiros
trimestres do curso,  realizará actividades de reforzo e
recuperación para poder cualificar de xeito positivo,
seguindo así o criterio de avaliación continua.
 
 
 

Todo isto pódese ver modificado, por novas
achegas e instrucións dende a Consellería.

 Base
legal

Instrucións do 27 de abril de 2020
 

Resolución do 22-05-2020
 

Instrucións do 28 de maio de 2020
 
 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucion_medidas_de_retorno_centros_educativos_curso_2019_2020_asinada.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/28_05_2020_instrucions_complementarias.pdf

