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Queridas familias, 

Sabemos que as declaracións do Ministerio de Educación e da Consellería de Educación da nosa 

Comunidade Autónoma, trala presentación do documento sobre as medidas educativas a tomar neste 

último trimestre do curso, xeraron unha considerable confusión nun momento xa cargado de moita 

incerteza.  

 

Aínda que debemos ter paciencia e esperar a coñecer o contido definitivo da próxima Orde Ministerial, así 

como as adaptacións que faga a nosa Comunidade Autónoma, estamos en condicións de aclararlles 

algunhas cuestións en función do que se coñece ata o de agora e, por tanto, susceptibles de ser 

modificadas:  

 

1. Mantense a duración do curso escolar ata final de xuño de 2020. Segundo sinalou a Ministra de 

Educación, seguirá en modalidade a distancia mentres dure o confinamento e, se as autoridades sanitarias 

así o acordan, pasará a modalidade presencial coas condicións que determinen. O desexo do Ministerio é 

que os alumnos poidan regresar aos seus centros, polo menos 15 días, aínda que, obviamente, non o pode 

garantir.  

 

2. Durante o mes de xullo poderanse organizar actividades voluntarias de reforzo ou lúdicas, pero aínda 

non se sabe como se concretarán estas actividades.  

 

3. Poñerase o foco nas aprendizaxes imprescindibles e nas competencias básicas. A decisión sobre se se 

poden avanzar contidos queda en mans da nosa  Comunidade  Autónoma, aínda que se recomenda que o 

último trimestre sirva para reforzar contidos e mellorar cualificacións.  

 

4. Así mesmo, a promoción de curso será a norma xeral e a repetición será unha medida “moi 

excepcional” e debidamente xustificada, algo que en realidade non difire do que viña facendo ata o de 

agora. Isto non significa que a promoción conleve o aprobado xeral das materias suspendidas. O alumno 

poderá promocionar con materias pendentes, que terá que recuperar durante o curso seguinte.  
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5. En canto á titulación en 4º de ESO hai que esperar aos criterios concretos que se establezan, pero 

esperamos que se determinen uns criterios mínimos homoxéneos que eviten desigualdades territoriais ou 

entre distintos centros.  

 

Polo momento isto é o que lles podemos aclarar. Procuraremos mantelos informados das novidades 

importantes que vaian xurdindo.  

 

Aproveitamos esta comunicación para asegurarlles que imos seguir traballando para que cada alumno 

aproveite ao máximo as novas oportunidades de aprendizaxe neste período convulso e co obxectivo de 

que ningún estudante perda o curso por esta situación excepcional, especialmente os que se atopan en 

situación de maior vulnerabilidade.  

 

Neste sentido, queremos agradecer o encomiable esforzo que estan realizando desde a casa en 

circunstancias moi difíciles en ocasións.  

 

Do mesmo xeito, queremos agradecer ao profesorado o traballo que está a realizar, ao que se tivo que 

adaptar en tempo récord. 

 

Pola nosa banda, queremos lembrarlles que tanto os profesores como o equipo directivo estamos á súa 

disposición. 

 

Non dubiden en contar connosco para aclarar calquera dúbida ou expor algunha situación concreta, 

contactándonos polas canles habituais.  

 

Sen máis, reciban un cordial saúdo,  

 

 

 

NOTA: A Consellería de Educación da Xunta de Galicia publicou unhas orientacións provisionais ás que 

poden acceder premendo no seguinte "link" 

 Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre 
do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente) 

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30850
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30850

