
 
 
 

Chapela, 1 de maio de 2020 

Estimadas familias e alumnado do IES de Chapela: 

 

Ante todo agardamos que a vós e á vosa xente lle siga acompañando a saúde nestes días difíciles. 
No IES de Chapela continuamos a intentar xestionar esta crise o mellor posible, e a manter o vencello 
emocional e de comunicación entre toda a comunidade educativa. 

O pasado 27 de abril a Consellería de Educación publicou as Instrucións para o desenvolvemento 
do terceiro trimestre do curso académico 19/20. Con base a esta normativa cómpre agora trasladar, logo 
de tantos días de incerteza, como se van implementar estas medidas e acometer o final de curso no noso 
centro. Ofrecemos un resumo das cuestións principais que trasladan estas instrucións e a súa aplicación 
no IES de Chapela: 

 

1. Consideracións xerais. Todas as decisións adoptadas seguen a estar marcadas polas 
recomendacións sanitarias, extremando o coidado ao alumnado e ás súas familias. Continuarase 
coa atención educativa ao alumnado prestando especial coidado ao alumnado desconectado 

2. Datas. As actividades lectivas rematarán o 19 de xuño realizándose as avaliacións o 22 de xuño. 
Para 2º Bacharelato as avaliacións serán o 8 de xuño na convocatoria ordinaria, e a primeira 
semana de setembro na extraordinaria. Logo do 8 de xuño estableceranse clases para a 
preparación da ABAU. A ABAU ordinaria terá lugar o 7, 8 e 9 de xullo. Dadas as circunstancias, 
para FP non se contempla a realización dunha terceira avaliación diferenciada da final. 

3. Actividades 3º trimestre. No terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, 
repaso, reforzo, e de ampliación de aprendizaxes anteriores. Poderase avanzar materia sempre 
e cando a cualificación non minore os resultados xa obtidos polo alumnado. É importante que o 
alumnado que non adquiriu as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros 
trimestre, teña oportunidade de facelo agora para superar a materia. 

4. Programacións. Adaptaranse para identificar as aprendizaxes e competencias imprescindibles 
que debe desenvolver o alumnado para cada materia ou módulo. Estas adaptacións 
publicaranse na web do centro avanzado o mes de maio e serán comunicadas polo profesorado 
ao alumnado. 

5. Materias pendentes e PDs. O alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para 
unha avaliación de materias pendentes, ou con avaliación negativa, poderá ser convocado a 
unha proba telemática. Esta proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou 
actividades que permitan unha avaliación obxectiva. Na ESO e BACH desenvolverase a 
realización destas probas ou entrega de traballos durante o mes de maio. En FP na primeira 
semana xuño. Os PDs, ou perdas de avaliación continua de FP, realizaranse de idéntico xeito e 
neles só se poderá avaliar a materia que foi xa avaliada nos dous primeiros trimestres co 
alumnado que acudiu regularmente a clase. 

6. Avaliación. Terá un carácter diagnóstico e formativo orientada a preparar a planificar o vindeiro 
curso. A avaliación final considerará en conxunto todas as avaliacións do curso. A avaliación das 
actividades realizadas na fase non presencial só poderá ter valor positivo na cualificación do 
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alumnado, que non poderá ver minorados os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestre 
anteriores. Os contidos dados presencialmente no 2º trimestre, e que non foron avaliados, 
poderanse avaliar se non prexudican a nota do alumnado. É dicir, o traballo do terceiro trimestre 
servirá exclusivamente para recuperar avaliacións pendentes ou para mellorar a cualificación 
final. 

7. FCT e Proxecto en FP. Efectuaranse segundo as medidas acordadas e xa comunicadas polo 
centro ao alumnado afectado. 

8. Informe individualizado. Emitirase un informe individual para cada alumno e alumna que 
recolla os atrasos que puidesen terse producido nas circunstancias actuais, e un plan de 
recuperación dos mesmos que será tido en conta na programación do curso 20-21. 

9. Promoción de curso. A promoción será a norma xeral e a repetición excepcional, como é 
costume, sen estar baseada en exclusiva no número de materias suspensas. Esta decisión 
pódese adoptar tanto en xuño como en setembro, mais tendo en consideración que as materias 
non superadas deberán cursarse e superarse ao ano seguinte, o IES de Chapela ve máis 
adecuado aplicar a medida da promoción flexible en ESO e BACH unha vez realizada a 
convocatoria extraordinaria de setembro. Non así en FP, por non existir esta última 
convocatoria. En setembro os referentes volverían a ser as aprendizaxes desenvolvidas durante 
os dous primeiros trimestres, non podendo introducir materia avanzada no terceiro trimestre. 

10. Titulación. En 4º ESO, 2º BACH e 2º FP ou alumnado que remate no réxime modular, 
flexibilizaranse os criterios de titulación, sen ter en conta exclusivamente limitacións que 
afecten ao número de materias ou módulos pendentes, e con base na consecución de 
obxectivos, aprendizaxes e competencias. Esta será unha decisión que poderán adoptar os 
equipos docentes tanto en xuño, como en setembro, no caso de ESO e BACH. 

11. Permanencia. Autorízase a ampliación nun ano o límite de permanencia nas ensinanzas daquel 
alumnado afectado polas circunstancias da pandemia. 

12. Curso 20-21. Organizaranse plans de recuperación e adaptación do currículo baseados nos 
informes do curso 19-20, e adaptaranse as programacións dos departamentos a estas 
circunstancias adoptando as medidas necesarias de atención á diversidade que respondan as 
situacións provocadas pola crise. 

 

Ademais deste resumo queremos transmitir que estamos a traballar nun escenario no que non 
contemplamos a reanudación da actividade lectiva presencial nas aulas, nin para impartir clases, nin para 
realizar exames e recuperacións, nin lamentablemente para despedirnos. Segundo a Consellería de 
Educación está volta sería excepcional e froito de novas instrucións. 

Para calquera dúbida e aclaración poderase consultar ás persoas titoras ou á dirección do centro 
a través do teléfono ou do correo electrónico: 886 110 610 / ies.chapela@edu.xunta.gal 

Agradecemos a madurez da nosa comunidade educativa que segue a manter a calma e a 
responsabilidade nestes momentos. Transmitirvos por último, de parte de todo o profesorado e do 
persoal non docente do IES de Chapela, moito ánimo, moita resistencia e moita saúde neste momentos. 

 

A dirección       

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieschapela/system/files/Instruci%C3%B3ns%20FCT%20e%20anexos%20-%20COVID%2019.pdf

