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INFORMACIÓN SOBRE O DESENVOLVEMENTO DO 3º TRIMESTRE 

Á espera das instrucións definitivas que virán facilitadas pola Consellería de Educación, 

o último trimestre do curso 19/20 desenvolverase para o alumnado do colexio como a 

continuación se detalla: 

1. OBXECTIVO FUNDAMENTAL. 

O equipo docente do CEIP Ponte dos Brozos ten como obxectivo fundamental 

garantir que todo o alumnado quede incluído no proceso de aprendizaxe durante 

o estado de alarma provocado pola crise sanitaria actual. Isto implica que o noso 

deber e responsabilidade será favorecer na medida das nosas posibilidades o 

desenvolvemento das tarefas en condicións que promovan o benestar emocional 

tanto do alumnado como das súas familias. 

 

2. CONTINUIDADE DO CALENDARIO ESCOLAR  

As actividades lectivas que se desenvolven durante o terceiro trimestre do curso 

19/20, sempre condicionadas pola situación sanitaria, non se estenderán máis alá 

das datas establecidas na Orde do 20 de xuño de 2019, pola que se aproba o 

calendario escolar para o curso 2019/2020 (isto é o 19 de xuño de 2020).   

Durante este tempo os docentes continuaremos coa atención educativa ao 

alumnado, desenvolvendo actividades que permitan ao noso alumnado manterse 

incorporado á aprendizaxe continua, suscitando o seu interese por aprender, de 

modo non presencial ou, de ser o caso, presencial, sempre en función das 

recomendacións das autoridades sanitarias. 

 

3. ACTIVIDADES LECTIVAS  

Por decisión de todo claustro de mestres e mestras, as actividades a desenvolver 

durante este tempo de aprendizaxe non presencial estarán enfocadas ao repaso 

e o reforzo dos contidos dados ata o día 14 de marzo, data na que foi decretada a 

suspensión das clases presenciais. 

Ditas actividades terán carácter voluntario e non serán avaliables, sendo altamente 

recomendable a súa realización para non desvincularse do hábito de estudio e de 

traballo durante este tempo de confinamento e garantir así unha óptima 

reincorporación á vida escolar e académica dos nenos e nenas.   

Aproveitamos este punto para lembrar a importancia de realizar as tarefas 

encargadas (non ter porque ser na súa totalidade) para fomentar a comunicación 

entre o alumnado e os seus mestres/as, aínda que sexa telemáticamente. 

O profesorado do centro está á vosa disposición e á do alumnado para poder 

axudar e tentar buscar solucións no desenvolvemento das actividades ou resolver 

as dúbidas académicas que xurdan, coma sempre. 

Queremos ademais transmitir tranquilidade ante as expectativas para o vindeiro 

curso. Estamos xa traballando para que os contidos pendentes queden 

incorporados ás programacións didácticas do curso 20/21, e garantir deste xeito a 
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recuperación da normalidade o antes posible, respectando, iso si, a evolución de 

cada un dos nosos alumnos/as, mediante a adopción das medidas organizativas 

que sexan precisas ao inicio do novo curso. 

O mesmo acontecerá co alumnado de 6º de Educación Primaria no seu paso á 

Educación Secundaria Obrigatoria. Cada alumno levará no seu expediente un 

exhaustivo informe individualizado onde se recollerá a información sobre os 

contidos dados, e os contidos por dar en cada materia. Polo tanto corresponderalle 

ao IES de referencia, adaptar ás súas programacións didácticas á realidade do 

alumnado que vai a recibir. 

En calquera caso, vos pedimos tranquilidade e serenidade ante as actividades 

lectivas. O máis importante nesta situación é a estabilidade psíquica e emocional 

dos nenos e as nenas, e que a vida escolar a desenvolver nas casas, sexa nun 

clima que favoreza o gusto e o interese polo traballo. 

 

4. LIBROS DE TEXTO E MATERIAL FUNXIBLE  

Todo o alumnado do CEIP Ponte dos Brozos marchou o último día de clase 

presencial sen saber canto tempo se ía dilatar esta situación de confinamento. Por 

tal motivo, tanto os libros de texto como o material funxible permanecen nas aulas 

a día de hoxe, e así será ata que nos volvamos a incorporar á escola por varios 

motivos. O primeiro é porque descoñecemos a data de reincorporación ás aulas, 

polo tanto, no suposto de que volveramos no mes de xuño (é un exemplo) 

precisaríamos dese material para realizar o traballo na escola.  

Ademais, o traballo que se está mandando para realizar na casa non precisa dos 

libros de texto nin de máis material que unha folla de papel e un lapis/bolígrafo. 

No caso de que neste curso non voltáramos á escola, o material de cada 

grupo/neno o acompañará no curso 20/21, polo que todo será aproveitado e non 

suporá en ningún caso volver a mercalo (salvo que haxa que repoñer algún 

obxecto imprescindible). O alumnado de 6º de Primaria, no caso de ter que recoller 

libros e/ou material, comunicaráselle oportunamente unha vez organicemos a súa 

entrega en xullo ou en setembro, sempre tendo en conta as indicacións sanitarias. 

En calquera caso, o material funxible e os libros de texto propiedade dos nenos/as 

serán recuperados no momento oportuno. 

 

5. LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2020/2021 

Á espera de que a Consellería de Educación publique os novos prazos para a 

solicitude de préstamo de libros de texto e dos cheques de axuda para a 

adquisición de material gustaríanos facer chegar a todos/as vós unha reflexión 

necesaria. 

Como todos sabedes, as becas para a adquisición de libros e material outórganse 

en función dos datos da declaración da renda de cada familia. A renda que será 

tida en conta para esta convocatoria será a do ano 2018.  
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Todo parece apuntar a que a crise económica que sucederá á crise sanitaria é 

evidente, polo que os datos económicos actuais das familias solicitantes de axudas 

non coincidirán cos datos declarados no ano 2018.  

Por este motivo, apelamos á solidariedade das familias propietarias de libros de 

texto para que os doen ao colexio e poder así chegar ao máximo de demandas 

realizadas por familias que o precisen. Deste modo, o banco de libros do colexio 

verá aumentada a súa cantidade de exemplares e poderá facelos chegar aos 

demandantes, xa que a Consellería de Educación non autoriza a súa compra máis 

que nos casos nos que a declaración da renda familiar indique a necesidade de 

becar ao alumno/a.   

Por outra banda, e sendo conscientes do que está por vir, o claustro de 

profesorado comprométese de cara ao vindeiro curso a elaborar unha lista de 

material funxible que inclúa o estritamente imprescindible para desenvolver o 

traballo académico e tendo en conta todo o material que xa está nas aulas e que 

como xa explicamos, pertence aos nenos e nenas. 

 

6. AVALIACIÓN  

A avaliación final do curso 19/20 considerará en conxunto as avaliacións de todo 

o curso, especialmente a primeira e a segunda avaliación que foron as 

desenvolvidas con normalidade.  

Os resultados obtidos nestes trimestres, serán os que orienten e definan os 

resultados da avaliación final, xa que como foi explicado anteriormente, o traballo 

a realizar dende o 14 de marzo ten carácter voluntario e, en todo caso podería 

sumar nas calificacións finais, pero nunca baixalas. 

 

Tanto o Equipo Directivo como o Claustro de mestres e mestras queremos aproveitar a 

ocasión para agradecer a vosa colaboración e implicación durante estes días convulsos 

e complexos onde todos e todas tivemos que cambiar os nosos hábitos de traballo e 

estudo e gustaríanos mandar aos nenos e nenas o noso recoñecemento ante a súa 

extraordinaria capacidade de adaptación á nova situación. 

 

Quedando á vosa disposición e transmitíndovos o noso particular agradecemento, 

recibide un afectuoso saúdo. 

 

En Arteixo, a 27 de abril de 2020. 

 

O Equipo Directivo. 

 

 

  

 

 


