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Prezadas familias: 

No día de onte, celebrouse unha videoconferencia entre 144 directores e/ou representantes dos 

colexios concertados e a conselleira de Educación Carmen Pomar, que estaba acompañada polo 

secretario xeral técnico, Jesús Oitavén; polo director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel 

Pinal; por Manuel Corredoira, director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

Educativa e por Carme Cimadevila, subdirectora xeral de Inspección. 

Comezou a  conselleira destacando que vivimos un momento de inquedanza, incerteza e 

descoñecemento e onde as medidas sanitarias van estar, evidentemente, por riba das medidas 

educativas. 

Aínda que algunhas cuestións das que imos enumerar xa estaban no comuicado que lles enviamos o día 

2 de maio, pasamos a resumir brevemente varios aspectos que tratamos nesta xuntanza: 

Cando remata o curso escolar 2019/2020? 
As actividades lectivas do curso escolar seguirán ata o 19 de xuño, tal como vén establecido na Orde do 

20 de xuño de 2019, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/2020. 

 

Cando se restablece o procedemento de admisión de alumnado para o curso 2020/2021. 

Restablécese o prazo de presentación de solicitudes a partir do día 11 de maio e ata o 18. 

Que probas ou traballos se lle poden pedir ao alumnado no terceiro trimestre? 

O traballo no terceiro trimestre estará enfocado principalmente ao repaso, reforzo e recuperación e 

adaptado en función de cada etapa, área ou materia.  

 

Entra materia nova no terceiro trimestre? 

Pode entrar. Pero sempre para favorecer o progreso na aprendizaxe e no desenvolvemento das 

competencias clave. Esta materia servirá para mellorar a cualificación obtida na primeira e na segunda 

avaliación. 

Se non se imparte materia nova, pódese impartir no vindeiro curso? 

Si. As programacións didácticas para o curso 2020/20121 deberán ter en conta as adaptacións realizadas 

na programación neste terceiro trimestre coa finalidade de que o alumnado poida progresar a partir 

das aprendizaxes anteriores. 

O traballo do terceiro trimestre vaise avaliar e ter en conta para nota? 

O traballo do terceiro trimestre servirá para recuperar as avaliacións pendentes ou mellorar a 

cualificación final. 

Pode promocionar o alumnado con materias pendentes? 

Si. O equipo docente ten que valorar a evolución académica do alumnado e as posibilidades que ten de 

continuar no curso ou etapa posterior co programa de reforzo correspondente. 
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A repetición será unha medida excepcional e estará argumentada por ter a/as primeira/segunda 

avaliación/s suspensas e non realizar as tarefas encomendadeas  durante este terceiro trimestre. 

Se un alumno suspende a 3ª avaliación, suspende o curso? 

O desenvolvemento do terceiro trimestre servirá unicamente para que o alumnado recupere, consolide 

e avance se fose o caso.  

Pódese promocionar ou titular na ESO con algunha materia suspensa en xuño? 

Si.  A xunta de avaliación adoptará a decisión de promoción se o alumnado acada os obxectivos e as 

competencias clave do curso ou etapa. 

A decisión de promoción e titulación do alumnado adoptase en xuño ou en setembro? 

Pódese adoptar a decisión en ambas as dúas convocatorias, tanto na convocatoria ordinaria de xuño 

como na extraordinaria de setembro. 

 

Na convocatoria extraordinaria de setembro, entra toda a materia do curso? 

O referente son as aprendizaxes durante os dous primeiros trimestres. A parte de materia que se 

puidese ter avanzado no terceiro trimestre non entrará na proba extraordinaria. 

 

Hai que modificar as programacións? 

Hai que adaptar as programacións para centralas, preferentemente, na obtención dos obxectivos e 

competencias clave. Así mesmo, establecerase o procedemento para a cualificación final do alumnado. 

Cando son as datas de avaliación? 

Segundo estaba previsto, a partir do 19 de xuño. 

 

Cando e como se entregan as notas? 

Remitiranse ás familias unha vez feitas as avaliacións, a partir do 23 de xuño. 

 

Que ocorre cos libros de texto para o vindeiro curso e como se devolven os do fondo solidario? 

 Estamos pendentes da convocatoria que se aprobará no consello da xunta do venres. 

 Poderase tramitar independentemente de que exista actividade lectiva ou non. 

 Cambiaranse os libros de 3º e 5º de EP. 

 

Todas estas cuestións foron abordadas polos representantes da Administración Autonómica de 

Educación, pero repetimos as medidas educativas quedan supeditadas ás medidas sanitarias.  

 

Segundo vaiamos tendo máis información, iremos trasmitíndollela. 

 

Reciban un cordial saúdo 

A dirección 

 


