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 O desenvolvemento do curso 2019-2020 viuse bruscamente alterado por efecto do 
Covid-19. Trala suspensión da actividade lectiva presencial, os centros educativos 
continuaron desenvolvendo as súas actividades recurrindo a outras modalidades de ensinanza 
e aprendizaxe. Xa transcurridos case dous meses nesta anómala situación e despois de 
diferentes instrucións por parte das autoridades en materia educativa, atopámonos en 
disposición de poder marcar unhas directrices para o final deste curso: 

-O derradeiro día de docencia para o alumnado de Conservatorio é o 29 de maio. 
-O derradeiro día de docencia para o alumnado de Escola de Música é o 12 de xuño. 
-Entrega dos boletíns coas cualificacións finais para o alumnado de Conservatorio o día 12 de 
xuño. 
-Entrega dos informes académicos finais do alumnado de Escola de Música  o día 26 de xuño. 
-Excepcionalmente, este curso poderase renunciar á matricula sen pérdida de praza ata o día 4 
de xuño. 
-Quedan suspendidas ata novo aviso as probas de acceso a 1º curso de grao elemental e 1º 
curso de grao profesional. 
-O prazo de matriculación para o vindeiro curso anunciarase en breve. 

 O sistema de avaliación final so terá en conta as dúas primeiras avaliación do curso; os 
datos extraídos do traballo realizado durante a terceira avaliación terá un carácter diagnóstico 
e formativo en base o cal elaboraranse plans de recuperación dos obxectivos e contidos non 
acadados neste curso por mor da suspensión da actividade lectiva presencial. A promoción ao 
curso seguinte será a norma xeral, á marxe do número de materias con cualificación negativa; 
tan so casos que se consideren moi excepcionais poderán non promocionar de curso, decisión 
que deberá estar solidamente argumentada polo equipo docente e a Xefatura de Estudos. 

 Nestos momentos aínda non temos capacidade para adiantar se durante o mes de xuño 
poderá haber actividade presencial ou non nas dependencias do Conservatorio/Escola de 
Música (matriculación do alumnado, recollida de boletíns informativos, etc…); de toda canta 
novidade haxa, informarase puntualmente a toda a comunidade educativa na páxina web do 
Concello de Cangas (https://cangas.gal) no apartado de “actualidade-novas” e na entrada das 
instalacións do Conservatorio/Escola de Música. Para calquera dúbida o teléfono de contacto 
é o 986304158 e o enderezo de correo electrónico cmus.profesional.cangas@edu.xunta.gal. 

En Cangas, a 8 de maio de 2020 
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