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Xefatura de estudos de educación secundaria 

CIRCULAR DE FIN DE CURSO 2016/2017 NA ESO 
 
Estimados/as pais/nais e titores/as legais: 
 Nesta circular recóllense datas e accións a ter en conta relativas ao final do curso 2016/2017 na ESO: 
 

ALUMNO/A  

DATA ACCIÓN 

23 de xuño 

 
 Último día de permanencia no centro do alumnado 

 
 Data para a devolución de todos os libros de texto: 

a) Adquiridos coas axudas do curso 2016/2017 (en 2º e 4º de ESO) 
b) Recibidos do fondo solidario 2016/2017 (en 1º e 3º de ESO) 

A relación de libros a devolver é: 
O alumnado traerá ditos libros ao centro durante esta xornada do 23 de Xuño, e serán recollidos de 
9:30 a 10:20 na aula do seu respectivo grupo por parte do/a titor/a do grupo. 
 
Consecuencias da falta de devolución: 

 Exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de 
texto e material escolar no curso 2017/18 (artigo 5.1. da ORDE do 16 de maio de 
2017) 

27 de xuño 

12:00 h: entrega ao alumnado, nas aulas de cada grupo: 
 Dos boletíns de cualificacións 
 Dos libros correspondentes ás materias suspensas para Setembro. 
 Do sobre de matrícula para o alumnado que aprobe todo en Xuño ou suspenda como 

máximo 2 materias 
12:00 - 13:00 h: revisión de exames 

28 de xuño 10:00 - 13:00 h: revisión de exames 

25 de xuño - 10 
de xullo 

Prazo ordinario de matrícula para o alumnado que aprobe todo en Xuño ou que suspenda como 
máximo 2 materias (Consultar información na páxina web do centro) 

30 de xuño 

10:00 h: publicación no taboleiro e na páxina web do centro da seguinte información relacionada 
coa convocatoria extraordinaria de Setembro: 

 Calendario de exames 
 Data entrega de boletíns de cualificacións 
 Prazo de revisión de exames  

6 de setembro 

10:00 h: Devolución, na conserxería do centro, dos libros de texto usados para preparar os exames 
de Setembro: 

a) Adquiridos coas axudas do curso 2016/2017 (en 2º e 4º de ESO) 
b) Recibidos do fondo solidario 2016/2017 (en 1º e 3º de ESO) 
 

Consecuencias da falta de devolución: 
 Exclusión da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros de 

texto e material escolar no curso 2017/18 (artigo 5.1. da ORDE do 16 de maio de 
2017) 

1 - 10 de 
setembro 

Prazo extraordinario de matrícula para o alumnado que suspenda máis de dúas materias en Xuño 
(Consultar información na páxina web do centro) 

Inicio do 
próximo curso 

Entrega dos libros de texto asignados a cada alumno/a correspondentes ao fondo solidario. 

 
 Infórmase de que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria publicou a Resolución do 9 de xuño 
da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instruccións 
para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do disposto no Real Decreto 562/2017, de 2 xuño, 
polo que se regulan as condición para a obtención do título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. 
 Pódese consultar no enderezo web (http://www.edu.xunta.gal/portal/node/22398) ou no enlace a esta circular 
na páxina web do centro (Secretaría > Información pais/nais) 


