
Información para as familias sobre o desenvolvemento do 3º trimestre

Debido á prolongación do estado de alarma provocado pola COVID-19, actualizamos a información sobre 
como se vai levar a termo a terceira avaliación e o final do curso 2019-20.

1. Calendario escolar

As actividades lectivas seguirán ata o 19 de xuño.

As datas de exames de pendentes, de avaliacións e de entrega de notas publicaranse o xoves 14 de maio.

As adendas ás programación didácticas cos novos estándares de aprendizaxe, instrumentos e criterios de 
avaliación publicaranse o venres 15.

2. Actividades lectivas

Continuará a ensinanza telemática en todas as materias polos mesmos medios que se están a utilizar.

O traballo deste terceiro trimestre está enfocado principalmente ao repaso, reforzo e recuperación. 
Pódense combinar os traballos e as probas que se estimen procedentes para a valoración do traballo 
realizado.

Pódese impartir materia nova, sempre para favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das
competencias clave. Esta materia non se avaliará de xeito independente para facer “media” coas 
cualificacións anteriores, senón que servirá para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda 
avaliación.

3. Avaliación 

O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar 
a cualificación final, nunca se poderá minorar a nota obtida na primeira e na segunda avaliación.

As materias non superadas da primeira e/ou da avaliación poderán recuperarse ou non co traballo  e as 
probas que se poidan facer durante o terceiro trimestre.

Os departamentos didácticos poderán realizar probas para superar as materias pendentes de cursos 
anteriores.

Cada departamento publicará na súa adenda á programación os novos instrumentos e criterios de 
avaliación.

4. Promoción e titulación

4.1. ESO

Promoción

Flexibilizaranse, de maneira excepcional durante o curso 2019-2020, os criterios de promoción en todos os 
cursos de ESO, sen ter en conta limitacións que afecten ao número de materias pendentes, sempre que o 
equipo docente considere que o alumno/a acadou as competencias clave. Esta promoción pode decidirse 
tanto en xuño como en setembro.

O alumnado que promocione sen ter superado todas as materias deberá matricularse no curso 2020-21 das 
materias non superadas.

Titulación

Flexibilizaranse os criterios  de obtención do título de Graduado en ESO, baseándose na adquisición dos 
obxectivos xerais e o desenvolvemento das competencias. 

Para obter a titulación non se terán en conta as limitacións que afecten ao número de materias pendentes.



Os equipos docentes poderán adoptar as decisión colexiadas de titulación tanto na convocatoria ordinaria 
de xuño como na extraordinaria de setembro.

4.2. Bacharelato

Promoción

Flexibilizaranse, de maneira excepcional durante o curso 2019-2020, os criterios de promoción de primeiro 
a segundo de bacharelato e non se considerarán limitacións que afecten ao número de materias suspensas.

A repetición ou promoción do alumnado decidirase de forma colexiada polo equipo docente en función da 
evolución académica do estudante durante o período previo á suspensión da actividade lectiva presencial. 

En consecuencia, poderase promocionar con máis de dúas materias pendentes sempre e cando o equipo 
docente así o acorde, considerando que a evolución do alumno ou alumna foi positiva, demostrando una 
madurez persoal e académica que o capacitan para alcanzar os obxectivos e as competencias clave no 
segundo curso.

Esta promoción pode decidirse tanto en xuño como en setembro.

O alumnado que promocione sen ter superado todas as materias deberá matricularse no curso 2020-21 das 
materias non superadas.

Titulación

Para obter o título de bacharel será necesaria, con carácter xeral, a avaliación positiva en todas as materias 
dos dous cursos de Bacharelato.

Porén, estes criterios poderán flexibilizarse de maneira excepcional sen ter en consideración que poda 
haber algunha materia non superada sempre e cando o alumno/a acade un 5 de nota media e o equipo 
docente así o acorde.

Neste caso a decisión de titulación basearase na evolución académica do alumno ou alumna durante o 
primeiro e segundo trimestre, así como ao longo de toda a etapa e no logro dos obxectivos e adquisición 
das competencias clave.

Os equipos docentes poderán adoptar estas decisións tanto na convocatoria de xuño como na de setembro.


