Rúa Río Sil, 9 - A Barcala
15660 - CAMBRE
Tf. e Fax 981 65 10 25
Email: ies.afonsox.cambre@edu.xunta.es

CIRCULAR ORDINARIA Nº 2. CURSO 2015-2016.
DECEMBRO 2015

Estimados Pais e nais:
Desexámoslles que disfruten dunhas moi Felices Festas de Nadal e Aninovo.
CALENDARIO DE FIN DE TRIMESTRE E VACACIÓNS
Data de entrega das cualificacións: venres 18 de decembro ás 13:30 horas.
Último día do trimestre: venres 18 de decembro.
Período de vacacións de Nadal:
Desde o día 21 de decembro de 2015 ata o día 6 de xaneiro de 2016, ámbolos dous inclusive.

EXAMES DE RECUPERACIÓN PARA PENDENTES:
Datas dos parciais:
DEPARTAMENTO
CIENCIAS NATURAIS
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA
CIENCIAS SOCIAIS
XEOGRAFÍA E HISTORIA
ECONOMÍA
OBRADOIRO DE IN. EMPREND.
EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL
DEBUXO TÉCNICO
FÍSICA E QUÍMICA
FRANCÉS
INGLÉS
LINGUA GALEGA
LINGUA CASTELÁ
MATEMÁTICAS
MÚSICA
TECNOLOXÍA

DATA E HORA
Xoves 21 de xaneiro ás 10:30 (1º parcial)
Xoves 7 de abril ás 10:30 (2º parcial)
Luns 18 de xaneiro ás 09:20 (1º parcial)
Luns 11 de abril ás 09:20 (2º parcial)
Martes 23 de febreiro ás 10:30 (1º parcial)
Martes 19 de abril ás 10:30 (2º parcial)
Entrega de traballos (na aula de debuxo técnico):
1ª entrega: venres 15 de xaneiro ás 12:10
2ª entrega: venres 1 de abril ás 12:10
3ª entrega: o día do exame final de maio
Luns 25 de xaneiro ás 09:20 (1º parcial)
Xoves 11 de febreiro ás 09:20 (1º parcial)
Martes 8 de marzo ás 10:30 (1º parcial)
Xoves 28 de xaneiro ás 10:30 (1º parcial)
Xoves 21 de abril ás 10:30 (2º parcial)
Venres 22 de xaneiro ás 11:20 (1º parcial)
Mércores 20 de xaneiro ás 12:30 (1º parcial)
Mércores 6 de abril ás 12:30 (2º parcial)
Xoves 14 de xaneiro ás 10:30 (1º parcial)
Xoves 31 de marzo ás 10:30 (2º parcial)
Venres 29 de xaneiro ás 10:30 (1º parcial)
Venres 1 de abril ás 10:30 (2º parcial)

SEGUE
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ACTIVIDADES DO VENRES 18 DE DECEMBRO.
O próximo venres 18 de decembro, co motivo das actividades do Nadal (actuacións, xogos, …), non
haberá clases. Ese día a entrada será ás 10:30 horas e a saída ás 14:00. A chegada e saída dos
autobuses axustaranse a este horario. As 13:30 horas os titores entregarán os boletíns de
cualificacións.

AS CUALIFICACIÓNS.
Data de devolución das cualificacións: 1ª semana de clases, en xaneiro.
Deberán devolverse ó/á titor/a asinados por pai/nai/titor legal. Os boletíns devolveranse ao/á titor/a
integros (sen cortar pola liña de puntos).
En caso de dúbida de calquera tipo deberán dirixirse ó/á titor/a correspondente, solicitando cita
previa a través do teléfono ou do/a alumno/a.
O boletín de cualificacións é un documento asinado polo/a titor/a que en algúns casos levará
anotacións particulares referentes a cada alumno/a. Asimesmo, poden aparecer as faltas xustificadas
ou non de cada alumno/a, para recordo e comprobación das familias.

AS TITORÍAS
Son un elemento importantísimo para o seguimento da marcha académica e persoal do alumnado.
De observarse por parte das familias calquera baixada de notas anormal, ou , polo contrario,
xustificada por circunstancias persoais ou familiares que quizás deberían ser tidas en conta,
deberían poñerse en contacto co/a titor/a do/a alumno/a.
A información fluída en ambos sentidos , entre o centro e as familias, beneficia a todos.

DIAS NON LECTIVOS E DATAS DA AVALIACIÓN NO 2º TRIMESTRE.
Entroido: días 8, 9 e 10 de febreiro.
2ª Avaliación 2º Bacharelato: 23 de febreiro
2ª Avaliación dos restantes cursos: semana do 14 de marzo.

Decembro 2015.
BO NADAL E FELIZ ANO 2016.

