
Información provisional relativa a organización do centro durante este 
terceiro trimestre (suxeita a modificacións segundo a normativa 
que vaiamos recibindo)

Desenvolvemento do curso

 En primeiro lugar as actividades lectivas desenvólveranse, de non

existir  cambios  normativos,   ata  o  19  de  xuño  para  eso,  1º

bacharelato,  fp  básica  e  ciclos  de  formación  profesional como

estaba establecido na Orde do 20 de xuño de 2019 (sobre o calendario

escolar do presente curso) e ata o día  8 de xuño para segundo de

bacharelato. A día de hoxe non se sabe si se volverá a clase antes da

data final das  actividades contemplada no calendario.

 Este  trimestre  será   polo  tanto  un  período  para  reforzar,

recuperar  e  ampliar  contidos  imprescindibles  para  seguinte

curso académico. 

Organización das actividades co alumnado e sistemas de seguimento 
das actividades

Medios utilizados no centro



Na  páxina  web  do  centro  colgáronse  unha  táboas  cos  medios

utilizados nas materias dos diferentes cursos. nos/as tiñan necesidades

de equipamentos informáticos/internet nas diferentes etapas educativas.

Unha  vez  comprobadas  as  necesidades  o  centro  prestou  diferentes

equipamentos en dúas datas. 

Horarios implementados para videoconferencias

Enviouse ao alumnado a principios do mes de abril un horario das 

materias nas que teñen clases por videoconferencia nos diferentes 

cursos e materias. 

Secuenciación das actividades alumnado

As  actividades  neste  terceiro  trimestre  están  organizadas

semanalmente  para  manter  no  alumnado  o  hábito  de  estudio

continuado e a comunicación fluída co profesorado. 

Programacións didácticas: adaptación / addenda para este terceiro

trimestre

A partir  do  día  12  de  maio  colgaranse  na  páxina  web  as

programacións das diferentes materias nas que se detallarán as

actividades  que  se  desenvolven  en  este  terceiro  trimestre,

mediante estas programacións podedes coñecer os seguintes apartados:

• Contidos  a  repasar,  impartir  e  traballar  no  terceiro

trimestre.



• As actividades que se van a implementar co alumnado.

• Sistemas de cualificación e evaluación do alumnado.

Alumnos/as con materias pendentes de cursos anteriores

Durante  o  curso  os  diferentes  departamentos  organizaron  unha

serie  de  actividades  para  a  recuperación  de  materias  pendentes  de

cursos  anteriores.  Durante  o  curso  o  profesorado  das  diferentes

materias plantexou actividades para a sua recuperación. En caso de que

o/a alumno/a tivera que facer exame estableceuse   na última semana de

maio   un  calendario  de  recuperación  de  materias  pendentes  para

aqueles/as alumnos/as que teñan que realizar exames para recuperar

estas materias

Segundo de bacharelato/abau

Con respecto a segundo de bacharelato todo parece indicar, de non

existir cambios normativos, que as actividades docentes  rematarán o

día  8  de  xuño e  o  día  9  de  xuño será  a  entrega  de  notas.  O

alumnado  que  realice  a  ABAU dispón  na  páxina  web  do  centro  dos

novos modelos de exame propostos pola CIUG nos que se establece

unha flexibilización no formato de exame. En Galicia a data proposta

para realización das probas na convocatoria ordinaria son os días 7, 8 e

9 de xullo, todo suxeito á situación da pandemia).



FCT (calendario de prácticas)

Formación profesional básica

Ciclo medio de Instalacións eléctricas e automáticas



Ciclo superior de Sistemas electrotécnicos e automatizados
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