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Prezadas familias,  

En primeiro lugar desexarlles dende a Comunidade Educativa e Relixiosa do noso Colexio que todos se atopen ben 

de saúde. 

Poñémonos de novo en contacto con vostedes para informalos da situación na que nos atopamos nestes momentos, 

xa moi cerca de encarar os dous últimos meses deste atípico curso 2019/2020 que nos tocou vivir. 

Sabemos que é unha situación complexa e difícil para todos: familias, alumnado e profesorado. 

Estamos a intentar levalo do mellor xeito posible e imos procurando solucionar as dificultades que se nos van 

plantexando día a día, durante este longo período de suspensión da actividade lectiva presencial e que a todos nos 

colleu por sorpresa. 

Dende que comezou este derradeiro trimestre, todos estivemos agardando que se publicara, primeiro polo Goberno 

Central e despois pola Consellería, unha normativa clara pola que rexirse con respecto ao que queda de curso. 

A lexislación sobre este punto publicouse o venres 24 e ao longo desta semana, pero, primeiro, a concreción é moi 

relativa, e segundo vai cambiando, ás veces día a día e incluso ás veces ás poucas horas. 

 

Comprendemos que a situación de incerteza na que nos atopamos co dichoso "COVID-19" é moi difícil e todo está 

supeditado á evolución da pandemia. 

Como lles dicía o Goberno Central e a Xunta de Galicia publicaron a seguinte normativa ao respecto, unha orde e 

unhas instruccións que poden consultar premendo nos seguintes enlaces: 

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del 

curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.(BOE 24 abril 2020) 

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o 

desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. (Publicada o 28 de abril 2020 pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional) 

Como poden observar dan unha serie de instruccións e recomendacións. 

Como son dous documentos bastante densos, gustaríanos incidir en algún aspecto que consideramos relevante: 

 Durante o terceiro trimestre os centros docentes continuarán coa atención educativa ao alumnado. 

 As actividades lectivas que se desenvolven durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020, sempre 

condicionadas polo que dispoñan as autoridades sanitarias, non se estenderán máis alá das datas establecidas 

para a finalización do curso actual. 

 As actividades lectivas que se desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 deberán combinar de 

maneira integrada as actividades a distancia e as presenciais que puidesen levarse a cabo, segundo evolucione a 

situación sanitaria. 

 Os centros e o profesorado revisarán os currículos e as programacións didácticas para centrar as actividades 

lectivas do derradeiro trimestre. 

 Deseñaránse actividades debidamente titorizadas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf
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 Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. 

 Avaliación e cualificación do alumnado: a avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se 

realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de 

alarma. 

 Como se pode comprobar, a actividade lectiva debe continuar, e en Primaria e Secundaria cada mestre informaráos, 

no momento de enviarlles o traballo,  de como vai continuar esta actividade e tamén como se organiza a 

comunicación familia-alumno-profesor para a devolución  de tarefas, xa que como din as instrucción serán tidas en 

conta para a avaliación. 

 

Unha vez, publicadas as instruccións por parte da Consellería, ás poucas horas, o Consello de Ministros aproba o Plan 

para a transición á nova normalidade. 

 

Poden consultalo premendo no enlace. 

"Plan para la transición hacia la nueva normalidad" Aprobado no Consello de ministros o 28 de abril de 2020 

Tamén outro documento denso e que polo que respecta ao ambito educativo que lle afecta ao noso centro 

educativo, resumiríamolo no seguinte cadro: 

AMBITO DE ACTIVIDADE FASE 0 FASE I FASE II FASE III 

EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES  
 

ATA O 10 DE MAIO DO 11 AO 24 DEMAIO DO 25 DE MAIO  AO 7 DE XUÑO DO 8 DE XUÑO  AO 19 DE 
XUÑO 

Fomentarase a educación 
en liña ou a distancia. 

Os centros educativos 
abrirán para a súa 
desinfección, 
acondicionamento e o 
traballo administrativo e 
preparatorio dos 
docentes e persoal 
auxiliar 

Apertura de infantil ata 6 
anos para familias que 
acrediten que os 
proxenitores teñen que 
realizar un traballo 
presencial sen posibilidade 
de flexibilización. Sempre 
con limitación de aforo. Con 
carácter voluntario para os 
alumnos de 4º de ESO 
comezarán con división dos 
grupos de máis de 15 
estudantes ao 50% para 
asistencia alterna ou en 
semigrupos paralelos. 

O documento non fai 
referencia a indicacións 
para esta fase no 
ámbito de educación 

Repetimos, toda esta información da lexislación temos que considerala con moita cautela. Nada é definitivo e en 

calquera momento pode ser modificada segundo dispoñan as autoridades sanitarias. 

Vemos que o comunicado é un pouco extenso tamén, pero transmitir información na situación actual así o require. 

Se houbese algún cambio ou información máis concreta, sería posta á súa disposición no seu momento. 

Aproveitando este comunicado e como mañá é o día da NAI, dende a Comunidade Educativa e Relixiosa do Colexio, 

queremos felicitar a todas a mamás, avoas e bisavoas e desexarlles que pasen un día especial na compaña dos seus 

seres queridos. Enviámoslles como documento adxunto unha felicitación. 

Esperando sexa do su agrado esta información, reciban un cordial saúdo. 

A dirección 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf

