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Información do desenvolvemento do terceiro trimestre 
Informamos do desenvolvemento da terceira avaliación e do procedemento que se vai seguir para 
determinar as cualificacións da avaliación ordinaria, de acordo coas Instrucións de 27 de abril da 
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. 
Segundo o disposto na devandita normativa, durante o terceiro trimestre desenvolveranse 
actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes que resulten 
necesarias. Todas serán avaliables e contarán para a cualificación final na avaliación ordinaria (xuño). 
O alumnado que superou as dúas primeiras avaliacións ten aprobada a materia correspondente na 
convocatoria de xuño. Neste suposto, as actividades de ampliación ou de reforzo só poden servir para 
unha mellora da cualificación final. Os departamentos didácticos establecerán os criterios necesarios 
para facer efectivo este aumento, así como a magnitude da subida segundo os casos. 
As tarefas de ampliación poden supoñer afondar nos estándares de aprendizaxe traballados nos 
primeiros trimestres de curso ou avanzar novos estándares neste último período do curso. Os 
estándares mínimos a desenvolver serán seleccionados polos departamentos. 
A aquel alumnado con avaliación negativa nalgunha das dúas avaliacións anteriores, ou con materias 
pendentes de cursos anteriores, proporánselle tarefas que lle axuden a superar as materias. Ditas 
tarefas corresponderán aos estándares de aprendizaxe traballados de maneira ordinaria nos dous 
primeiros trimestres, atendendo en todo caso ao desenvolvemento das competencias básicas. 
Tal e como contemplan o ministerio e a consellería, o profesorado terá en consideración as especiais 
circunstancias nas que se desenvolve esta avaliación. Porén, para aspirar a obter unha avaliación 
positiva que permita mellorar a cualificación final e/ou recuperar as materias suspensas –incluídas as 
pendentes-, son condicións imprescindibles a entrega en tempo e forma de tarefas cunha mínima 
calidade e/ou a realización das probas obxectivas que se programen, que sempre se adaptarán á 
situación que se derive da evolución da emerxencia sanitaria (Neste sentido, convén aclarar que, se 
a administración educativa así o determina, poderían darse as condicións para a realización de probas 
obxectivas presenciais).  
Estes criterios serán tamén tidos en conta para decidir a promoción ou titulación do alumnado, 
decisión que corresponde á xunta de avaliación de xeito colexiado. 
Todo o anterior é aplicable ao alumnado de 2º de Bacharelato. A avaliación ordinaria para este nivel 
terá lugar o 8 de xuño e a extraordinaria na primeira semana de setembro.  
Na web do centro poderán consultarse os documentos de adaptación das programacións didácticas 
que están a redactar os departamentos didácticos. Comezaremos a subilas a partir do día 13 de maio 
[ligazón]. 
No caso de que exista algunha circunstancia que poida afectar á realización das tarefas de ampliación, 
reforzo e recuperación, debe ser comunicada ao centro, ben a través do profesorado titor, ben por 
teléfono (986580904, de 10:00 a 13:00) ou ao enderezo electrónico corporativo do centro:  
ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.gal. As consultas relacionadas co departamento de Orientación 
xestionaranse neste enderezo electrónico: mariajesusensino@gmail.com. 
Desde o IES Plurilingüe Pintor Colmeiro expresamos a nosa solidariedade a todas aquelas familias que 
están sufrindo ou atravesando dificultades nestes momentos tan difíciles e agardamos poder saír 
desta crise canto antes e nas mellores condicións posibles. 

Silleda, 4 de maio de 2020. 
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