
 

 

 

 

En Caldas de Reis, a 20 de maio de 2020 

 

Estimadas familias, 
 

Na última circular informámosvos de que con data do 28 de abril publicáranse no Portal 

Educativo da Xunta de Galicia as Instrucións da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 

académico 2019/20, e que no Centro se estaban a estudar para organizar este final de curso: 

posibilidade de voltar ás aulas, avaliación, promoción de curso/etapa, ... 

Unha das primeiras tarefas que tivemos que levar a cabo foi adaptar as programacións 

didácticas adecuándoas a ditas instrucións da Dirección Xeral. Entre outras cousas modificáronse 

os criterios de avaliación e os mínimos esixibles de cara superar as materias. 

Estas adaptacións das programacións están publicadas na páxina web do Centro 

(www.csanfermincaldas.es) para que poidades consultalas. Calquera dúbida, consulta ou 

aclaración que precisedes quedamos á vosa disposición: profesores/as, titores/as, orientador/a, 

coordinador académico e director. 

Por outra banda, no día de hoxe ábrese o prazo para solicitar as axudas relativas ó fondo 

de libros, adquisición de libros e compra de material escolar. Na páxina web do Centro tendes 

unha comunicación na que se explica todo o proceso a seguir.  Indicar simplemente que prazo 

para realizar o trámite é hasta o 19 de xuño (incluído). 

Con relación ó retorno ás aulas, a día de hoxe, só está previsto para os alumnos de 2º 

curso dos diferentes ciclos formativos de grao medio que se imparten no centro. Esta asistencia é 

voluntaria e estamos contactando cos alumnos/as afectados para poder organizar un horario 

consensuado. Estamos á espera de que se nos comunique o protocolo sanitario  oportuno a aplicar 

para que este retorno sexa seguro. 

Nos vindeiros días do mes de xuño, unha vez que o teñamos planificado, volveremos a 

contactar con vos para informarvos de como se van a realizar os seguintes procesos de final de 

curso: 

- Recollida e revisión dos libros. 

- Recollida e revisión dos portátiles dos cursos E-Dixgal (5º e 6º de Ed. Primaria e 1º e 

2º de ESO). 

- Entrega de notas e outra documentación relativa ó final do curso. 

Por último, informarvos que o servizo de secretaría está á vosa disposición para realizar os 

trámites que precisedes pero tendo en conta que se deben aplicar as medidas sanitarias de 

prevención como son manter a distancia prudencial e o uso de mascarillas. 

Sen máis, recibide un cordial saúdo, 

A Dirección  

http://www.csanfermincaldas.es/

