
 

Información sobre o remate do curso para os primeiros de FP 

 
En base as 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, resaltamos a 
información mais relevante. 

 
6.11. Actividades de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes: 
prestarase especial atención á avaliación do alumnado con materias pendentes. No 
caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha 
avaliación de materias pendentes ou con avaliación negativa, poderá ser convocado a 
unha proba telemática, se a situación sanitaria non permite a realización de probas 
presenciais. Esta proba poderá ser substituída pola realización de traballos ou 

actividades que permitan unha avaliación obxectiva. Deberanse detallar os criterios de 
avaliación e cualificación e establecer as datas e os procedementos para a avaliación 
das materias pendentes. 

 
6.12. Información e publicidade. A información básica da adaptación das 
programacións didácticas para a finalización do curso 2019-2020, será elaborada en 
base aos principios de claridade, transparencia e obxectividade que garantan o dereito 
dos alumnos e alumnas a que o seu rendemento sexa avaliado conforme a criterios 
obxectivos. 
 
7.4. Os centros educativos e o profesorado emitirán un informe individual valorativo 
do traballo realizado polos seus alumnos e alumnas no curso, que inclúa os atrasos que 
puidesen terse producido e un plan de recuperación destes. Dito informe será tido en 
conta de cara a programación do curso 2020-2021. 

 
En resumo: 
 
Respecto a este último trimestre, as actividades son voluntarias. Os módulos se avalían 

segundo as avaliacións anteriores e as actividades de este último trimestre só se terán en 
conta se favorecen ao alumnado. 
 
Para o alumnado que non faga as actividades propostas para o 3º trimestre, farase un plan 
específico de recuperación ao inicio do curso seguinte tal e como especifica a lexislación. 

 
As actividades de recuperación as propón cada docente. As adaptacións da programación de 
cada módulo poderá ser consultada na web do colexio e se informará ao alumnado de ditas 
adaptacións.  
 
Se respecta o calendario escolar. 

                                                                                       


