
 

Instruccións 

avaliación do segundo trimestre. 

  

Prezadas familias:   

Na tarde de hoxe comunicáronsenos oficialmente dende a Consellería de Educación as Instruccións 

referidas á avaliación do segundo trimestre. 

Transcribimos o comunicado: 

"Achegamos as instrucións do 27 de marzo, dirixidas ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario, sobre a 
concreción de medidas a adoptar en relación coa avaliación do segundo trimestre: 

O 11 de marzo de 2020 Organización Mundial da Saúde elevou a situación de emerxencia de saúde pública ocasionada polo 
COVID-19 a categoría de pandemia internacional. 

Na comunidade autónoma de Galicia por Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo de 2020 adoptáronse medidas preventivas 
en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, que foron seguidas da declaración, por Acordo do Consello da 
Xunta do 13 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e de 
activación do Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como 
consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. 

Mediante o Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, publicado no BOE número 67, do 14 de marzo, declarouse o estado de alarma 
para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, que determina no seu artículo 9: 

“Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. 

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza 
contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así 
como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 2. Durante el 
período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que 
resulte posible.” 

Así mesmo, o citado do Acordo do Consello da Xunta do 12 de marzo prevé, entre outras, a adopción das seguintes medidas no 
eido educativo: 

- O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos accesibles ao seu alumnado 
actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o 
seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables. 
- Para o alumnado de 2º de Bacharelato o profesorado adoptará todas as medidas específicas necesarias (telemáticas) para 
garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares. 

En virtude das disposicións anteriores dítanse as seguintes instrucións: 

1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da 
avaliación do segundo trimestre. Cada centro, dentro da súa autonomía pedagóxica e de xestión, disporá as medidas 
precisas para a súa formalización, na medida do posible, antes do 3 de abril. 

2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade 
á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da 
avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data. 

3. No caso das ensinanzas de formación profesional de grao medio e grao superior na avaliación parcial de módulos do 
segundo curso no réxime ordinario o equipo docente tomará as decisións de acceso do alumnado á FCT e, nos ciclos de 
grado superior o módulo de proxecto. 

Reciba un cordial saúdo 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional" 



 
Á vista destas instruccións, queremos comunicarlles que ao longo da vindeira semana, 

seguramente o venres 3,  faremos chegarlles ás familias a información sobre esta segunda 

avaliación. 

Temos as direccións electrónicas de todas as familias e será por esa canle por onde reciban a 

información. 

 

Agardando leven da mellor maneira posible este "confinamento" e esperando remate o máis axiña 

posible reciban un atento saúdo 

A dirección 

  
 

 
 


