
CALENDARIO de FIN DE CURSO 2020-2021

2º BACHARELATO: AVALIACIÓN ORDINARIA
• Último día de clase → 11 de maio (martes).
• Exames finais →12, 13 e 14 de maio (mércores a venres).
• Avaliación final → 18 de maio (martes, pola tarde).
• Comunicación de notas → 18 de maio (martes, ó finalizar as avaliacións, 21 horas, telemáticamente).
• Atención ó alumnado → 19 de maio (de 10:30 ata 14:15 h.).
• Reclamacións ante o Centro → 19 e 20 de maio ( ata as 14:15 h. en Secretaría).
• Resolución ás posibles reclamacións → 21 de maio, venres.
• Reclamacións ante a Xefatura Territorial: 24, luns, e 25 de maio, martes, ata as 14:15 horas.
• Preparación das ABAU e de recuperación: A partir do 24 de maio, luns.
• Acto de graduación →28 de maio, venres (?)
• ABAU: 8, 9 e 10 de xuño (martes, mércores e xoves).



2º BACHARELATO: AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA

• Último día de clase → 11 de xuño (venres).
• Exames de pendentes finais →7, 8, 9, 10 e 11 de xuño ( luns a venres). 

Horario a publicar proximamente.
• Exames finais → 14, 15, 16, 17, 18 de xuño ( luns a venres).

E. FINAIS 14 xuño (luns) 15 xuño (martes) 16 xuño (mércores) 17 xuño (xoves) 18 xuño (venres)

08:45 – 10:25
Hª da Filosofía

F. de Deseño
Psicoloxía Matemáticas II

Relixión
C. Audiovisual II

Fundamentos da Arte II
(Salón de Actos)

10:25 – 12:35
Física

Bioloxía

Historia da Arte
 

Latín II 
Matemáticas apl. ás

CCSS II

Debuxo Técnico II
Grego II

Economía da Empresa

Segunda lingua: Francés
II

Hª da Música

12:35 – 14:15
Tecnoloxía Industrial II

Debuxo artístico II
Técnicas de exp. gráfico-

plásticas 
Química TIC II

16:30 – 18:10
Historia de España
(Salón de actos)

Lingua e literatura
castelá 

(Salón de actos)

Lingua e literatura galega
(Salón de actos)

Inglés (Salón de Actos)
Francés (primeira lingua)

• Avaliación final → 22 de xuño (martes, pola tarde).
• Comunicación de notas →23 de xuño (mércores, ás 12:00 h).
• Atención ó alumnado → 25 de xuño (venres de 09:00 ata 13:00 h.).
• Reclamacións ante o Centro → 25 e 28 de xuño ( ata as 14:00 h. en Secretaría).
• Resolución ás posibles reclamacións → 28 de xuño, martes pola tarde, ata as 18:00 h.
• Reclamacións ante o a Xefatura Territorial: 29 martes e 30 de xuño, mércores, ata as 18:00 horas.
• ABAU: 13, 14 e 15 de xullo (martes, mércores e xoves).


