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ANO 2019-20 

TERCEIRO TRIMESTRE 

DOCUMENTO GUÍA PARA A ADAPTACIÓN DAS ACTIVIDADES LECTIVAS 

 
UN. Desenvolvemento das actividades lectivas: 

 

-Con carácter xeral, o profesorado limitará o número de tarefas a realizar semanalmente polo seu alumnado, 
unha ou dúas, que lles serán enviadas ao inicio de cada semana. 

 
-Ademais disto, durante a semana organizarase o seguimento desas actividades para a resolución de dúbidas ou 

problemas na súa realización. 

 
-Tamén se limitará o número de medios e plataformas a utilizar por cada grupo de alumnado para facilitarlles a 

realización das tarefas. 
 

-Con carácter xeral, non se impartirá materia nova para este trimestre. 
 

-Con carácter excepcional, sobre todo en bacharelato e ciclos formativos de fp, o profesorado poderá impartir 

materia nova cando se poida garantir que o alumnado pode acceder a eses contidos e competencias. Isto 
realizarase, sobre todo, tendo en conta as necesidades do curso ou nivel seguinte. Esta materia nova non será 

avaliable en ningún caso. 
 

DOUS. avaliación ordinaria: a cualificación consignada na avaliación ordinaria basearase nas 

seguintes consideracións: 
 

-As cualificacións baseranse fundamentalmente nas obtidas na 1º e 2ª avaliación. 
 

-Nunca poderán ser inferiores, en ningún caso. 
 

-Para incrementar a cualificación das dúas primeiras avaliacións poderanse seguir dous procedementos: 

 
-a/ cando o alumnado entregue as tarefas enconmendadas polo profesorado poderase incrementar a 

cualificación da 1ª e 2ª  avaliación. 
 

-b/ de ser posíbel realizar probas de tipo presencial ou telemático coas debidas garantías poderíase 

incrementar esa nota en base aos resultados desa proba. 
 

-Recuperación de materias pendentes: 
 

-a/ mediante a superación dun plan de actividades de recuperación, do que o profesorado fará o 

seguimento correspondente. 
 

-b/ mediante a realización e superación dunha proba presencial ou telemática coas debidas garantías. 
 

TRES. Promoción e titulación: as respectivas xuntas de avaliación decidirán, de xeito colexiado, 
sobre a promoción e titulación do alumnado respectivo, atendendo ás seguintes consideracións: 

 

-Promocionará e/ou titulará todo o alumnado que xa tiña superadas as dúas avaliacións e polo tanto cumpría as 
condicións para facelo antes do comezo do Estado de Alarma. 

 
-O resto do alumnado, con carácter xeral, tamén promocionará ao nivel ou curso seguinte, salvo aquel que 

incorra nas seguintes circunstancias: 
  

-a/ Non teña seguido as actividades telemáticas a partir da data en que o centro ten a certeza de que dispón dos 

medios adecuados para seguilas. 
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-b/ non tivera asistido a clases nin participado nos procedementos de avaliación pertinentes antes do 14 de 

marzo, data na que se decretou o Estado de Alarma. 

-c/ o alumnado que se atope na situación anterior(punto b), de ser posible a súa realización coas debidas 
garantías, se poderá convocar  a unha proba de avaliación extraordinaria, de xeito telemático ou de xeito 

presencial, co calendario que se determine. 
-A promoción do alumnado non implica a superación das materias suspensas. en todos os casos estas deben ser 

recuperadas na avaliación extraordinaria de setembro ou no curso seguinte 2020-21. 

 
CATRO. adaptacións das programacións didácticas: 

 
-Os departamentos, baixo a coordinación dos correspondentes xefes de departamento e titores de curso ou nivel, 

elaborarán un documento(está previsto envio de modelo orientativo por parte de inspección) o máis sinxelo 
posíbel no que se concreten os seguintes aspectos: 

 

a, metodoloxía empregada durante o trimestre, con especial atención aos medios técnicos utilizados. 
 

b, contidos e competencias que se consideran imprescindíbeis e que serán obxecto das actividades lectivas en 
relación á continuación do proceso formativo no ano próximo. 

 

c, procedementos e instrumentos de avaliación utilizados. 
 

d, concreción dos criterios de avaliación e cualificación, especialmente do alumnado pendente. 
 

e, medidas de atención á diversidade utilizadas. 
 

CINCO. Concrecións para 2º BAC: As actividades lectivas estarán supeditadas, con carácter xeral, á 

preparación das probas ABAU, segundo os novos modelos de exame publicados pola CIUG o día 28 de abril de 
2020. 

 
O profesorado actuará, neste sentido, de xeito colexiado, priorizando as materias 'abau' e a colaboración co 

profesorado que as imparte. 

 
Con carácter xeral, o alumnado titulará se ten todas as materias aprobadas. Con carácter excepcional, 

flexibilizaranse estas condicións, sen ter en conta a limitación das materias suspensas, sempre e cando a xuízo do 
equipo docente teña adquiridos os obxectivos e competencias correspondentes á etapa.Esas materias suspensas 

figurarán no expediente do/a alumno/a 

 
A avaliación ordinaria celebrarase antes do 9 de xuño. Para favorecer ao alumnado e mellorar as súas 

cualificacións, nesta avaliación terase en especial consideración que o alumnado teña seguido de xeito apropiado 
as actividades telemáticas desenvolvidas no terceiro trimestre. 

 
A titulación poderá obterse tanto na convocatoria ordinaria coma na extraordinaria. 

 

SEIS. Concreción para os ciclos formativos de fp: 
 

No referido á avaliación e titulación nos ciclos formativos aplicaranse os mesmos criterios citados anteriormente 
(apartados DOUS e TRES). 

 

En relación ao alumnado con módulos pendentes de primeiro ou segundo ano e ao alumnado que perdera o 
dereito á avaliación continua, poderán superalos: 

 
a, mediante a superación dun plan de actividades de recuperación dos módulos pendentes, 

 
b, mediante a realización e superación dunha proba presencial ou telemática realizada coas debidas garantías. 
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En relación ao alumnado de segundo ano que teña pendente de superar o módulo de fct seguirase a Resolución 
do 23 de 2020, da DXEFPIE, ofertándolles a máxima flexibilización posíbel. 

 

SETE. Concrecións para BACHARELATO DE ADULTOS: 

 

Os criterios para a avaliación, promoción e titulación no réxime de adultos serán os mesmos que se aplicarán no 
réxime de diúrno (punto CINCO). 

 

O alumnado para o que se certifique a súa ausencia ás actividades lectivas e aos procedementos de avaliación 
con anterioridade á data na que se decretou o estado de alarma só poderá superar as materias nas que estea 

matriculado mediante a superación das probas extraordinarias de avaliación que sexan convocadas pola Xefatura 
de Estudos. 

 
Estas probas extraordinarias serán realizadas de xeito presencial ou de xeito telemático coas debidas garantías. 

 

OITO. Concrecións para ESA: 
 

Debido a que estas ensinanzas se atopaban no inicio do módulo IV cando se decretou o estado de alarma, a 
avaliación basearase 

 

a, na superación dun plan de actividades que abarque todo o cuadrimestre que teña en conta o contido das 
clases presenciais celebradas ata o día no que se declarou o Estado de Alarma. 

 
b, nunha proba telemática coas debidas garantías ou presencial sobre os contidos mínimos que para cada ámbito 

determine o profesorado e que se basearán nas actividades realizadas de xeito presencial ata ese momento. 
 

Estas probas serán convocadas pola xefatura de estudos durante o mes de xuño. 

 
No caso de ámbitos pendentes de superación do módulo III seguiranse os mesmos criterios que os empregados 

noutras ensinanzas, sempre e cando non se poida celebrar unha proba telemática coas debidas garantías ou 
presencial antes da avaliación ordinaria dos ámbitos do módulo iv. 

 
NORMATIVA DE REFERENCIA: 
-Orde EFP/365/2020, 22 abril, pola que se establecen o marco e as directrices de actuación para o terceiro 

trimestre do curso 2019-2020 e o inicio do curso 2020-2021, ante a situación de crise ocasionada polo COVID-19. 
-INSTRUCIÓNS 27abr2020, DXEFPIE para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, 

nos centros docentes da CAGZ. 


