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IES “ÁLVARO CUNQUEIRO” 
 

Rúa Porriño, s/n. 

36209 – VIGO 

CALENDARIO FIN DE CURSO: ESO e I-BACH: XUÑO 2017 

18-24  de XUÑO • VIAXE AO DELTA DO EBRO:       4ºESO 

Mércores 21  • Excursión para os grupos gañadores de 1º-2ºESO: Saída a Vilanova de 
Cerveira 

 
XOVES 22 

• Festival de música no salón de actos. 

• Resto do tempo: Clases no horario normal. Ou actividades especiais nas 
aulas, baixo a supervisión do profesor. 

 
 
VENRES 23 

 

• SAÍDA A CÍES. 

• CLASE ATA AS 12:30h:Os profesores de garda e os que teñan clase cos 
diferentes grupos, responsabilizaranse dos alumnos que acudan ao centro. 

  

 
LUNS 26 

 

• 9.00-14.00: Avaliacións da ESO e I-Bach. 

• 16.30-20.30: Avaliacións da ESO e I-Bach. 
 

 
MARTES 27 

 

• 8.30-13.30: Avaliacións da ESO e I-Bach. 
 

 
 
MÉRCORES 28 

 

• 9.30-10.00: Recollida de libros de texto na ESO + Entrega dos boletíns de 
notas e das tarefas de verán, nas aulas. 

• Os boletíns de notas que non veñan a recoller na hora indicada custodiaranse en 
Administración, e só se entregarán ao interesado ou aos seus pais/titores. 
 

 
MÉRCORES 28: 10-14h 
XOVES 29: 9-14h 
VENRES 30: 9-10h 

 

• Prazo para revisións de exames, e posterior reclamación escrita á 
cualificación final, ante a Dirección do centro. 
(modelo en administración) 

• Todo o profesorado deberá estar dispoñible no centro. 

Ata o VENRES 30 ás 
12.00h 

 

• Reunión dos dptos. para a resolución de reclamacións. 
 

 
XOVES 29 

 

• 13.30: Consello Escolar. 
 

 
 
VENRES 30 

 

� Ata 14.30h: XE fai entrega da resolución dos posibles informes de reclamacións 
dos dptos. , aos interesados, con copia asinada con data e hora da entrega. 

� 10.00-12:00: Claustro. 
 

 
28 XUÑO- 10 XULLO 
 
8:30-14:30h 
 
e tamén dúas tardes: 
29 xuño: 17-19h 
6 xullo: 17-19h 
 

 

• MATRÍCULA DE ESO E BACHARELATO: 
 
� 1º-ESO: 28 e 29 xuño 

� I-II-BACH: 30 xuño e 3xullo 

� 3º-4º-ESO:4 e 5 xullo 

� 2ºESO: 6 e 7 xullo 

� TODOS: 10 xullo 
 

 


