
INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO CON AVALIACIÓNS ANTERIORES NON SUPERADAS 
 
A continuación expoñemos algunhas informacións e aclaracións para este curso que puideran ser 
do voso interese: 
 
1º) Xa están dispoñibles na web do centro as adaptacións das programacións didácticas. 
Podedes acceder dende o menú “alumnado” da web (www.conservatoriomanuelquiroga.gal)  ou 
clicando directamente neste enlace:  
https://www.conservatoriomanuelquiroga.gal/adaptacions-das-programacions-didacticas-maio-
2020/ 
 
2º) Lembrade que a actividade lectiva finaliza o 29 de maio e que poderedes consultar as notas 
en Centrosnet a partir do 5 de xuño.  
 
3º) A repetición do curso completo considerarase unha medida excepcional. Non se terán en 
conta as limitacións para superar o curso que afecten o número ou tipo de materias ou con 
cualificacións negativas, ou a porcentaxe de carga docente pendente. E dicir, para repetir curso 
completo hai que ter todas as materias suspensas ou renunciar á matrícula. 
 
4º) De producirse a renuncia de matrícula, o alumnado non terá que solicitar de novo praza no 
centro, xa que lle será reservada para o próximo curso no mesmo nivel. Esta circunstancia non 
dará dereito á devolución de prezos públicos e terá que ser solicitada antes do 29 de maio. 
 
5º) Amplíase nun ano o límite de permanencia nas ensinanzas elementais e profesionais de 
música, tanto no que atinxe á permanencia na totalidade do grao coma en cada un dos cursos. 
 
6º) Nas materias nas que sexa necesario poderanse realizar probas ou actividades de avaliación, 
neste caso con carácter non presencial e polas canles e coas ferramentas utilizadas ata ese 
momento na materia. As datas que se establecen con carácter xeral para a realización de ditas 
probas son do 25 ao 29 de maio. 
 
7º) Mantense a convocatoria de setembro para recuperar as materias non superadas en xuño. 
 
 
Se tiverades calquer dúbida podedes contactar ca secretaría do centro para maior aclaración de 
cada caso. 
 
Moito ánimo e un saúdo! 
 
Secretaría 
CMUS Manuel Quiroga 
cmus.pontevedra@edu.xunta.es 
628101992 / 886151545 


