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INFORMACIÓN SOBRE A SEGUNDA AVALIACIÓN 

Os centros de ensino secundario da nosa comunidade recibiron instrucións da Administración educativa para 

introducir no XADE, con data límite  do 3 de abril de 2020, as cualificacións do alumnado correspondentes á 

segunda avaliación. A dirección do IES San Tomé de Freixeiro informa: 

-En virtude do deber de obediencia derivado da nosa condición de funcionarios, o profesorado do IES San Tomé 

procederá a avaliar ao alumnado, contra o criterio pedagóxico de boa parte do claustro de profesorado, tendo en 

conta as circunstancias excepcionais da segunda avaliación, e considerando que o corte abrupto e inesperado das 

clases impediu a celebración dalgún exames. 

-A posible disconformidade das familias con este procedemento deben ser remitidas a instancias superiores 

(Inspección educativa, Xefatura Territorial…), xa que trascende a nosa capacidade de decisión como centro. 

-Os criterios de cualificación aplicados foron os máis obxectivos posibles nestas circunstancias, acordándose 

considerar como criterio rector o ben do alumnado e tendo en conta as indicacións da Consellería de Educación 

de non avaliar o traballo feito na casa dende a suspensión das clases.  

-Tanto as cualificacións parciais dalgún exame como as globais da segunda avaliación poderán ser modificadas 

ou compensadas no seu debido momento, no caso de constatar o profesorado a existencia de novos datos 

obxectivos que así o aconsellen, sempre a criterio do/da docente. 

-A nota final do curso é a que se rexistra na avaliación ordinaria (xuño), polo que esta segunda avaliación ten 

carácter meramente informativo e non determinante. 

-Debido ao estado de confinamento, o profesorado non amosará os exames nin dará conta pormenorizada dos 

erros ata a súa reincorporación á vida escolar ordinaria. Hai que ter en conta, ademais, que moitos dos exames se 

atopan debidamente custodiados no centro, ao que non se pode acceder por orde da Consellería. 

-O correo electrónico do profesorado é únicamente unha canle de traballo para facer fronte a unha situación 

extraordinaria, polo que debe empregarse exclusivamente con ese fin. 

-ABALAR é a vía de comunicación oficial coas familias. Recoméndase o uso deste servizo, dado que non se 

imprimirán boletíns de notas, ante a imposibilidade física de entregalos por medio algún. 

-Aínda que a resposta xeral dos membros da comunidade educativa (familias-profesorado-alumnado) está a ser 

exemplar, e máis aínda considerando a presión á que estamos e estades sometidos, as posibles condutas do 

alumnado que poideran incorrer en acoso telemático ou chamadas a números privados do profesorado serán 

consideradas faltas e se rexistrarán no XADE. 

-Despois de Semana Santa recibiremos instrucións da Consellería sobre os contidos e procedementos da 3ª 

avaliación, que serán comunicadas ás familias  a través desta web. 

-A pesares das dúbidas sobre a data de reincorporación á normalidade, tede presente que o profesorado do IES 

San Tomé  está a traballar con moita dedicación para que o alumnado poda facer fronte a esta situación que nos 

sobrepasa como profesionais e como pais e nais que somos. Porén faremos o posible, dentro do razoable, para 

axudar ao noso alumnado a culminar o curso con éxito. 
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