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         CALENDARIO SETEMBRO 2018: SÓ PARA II-BACHARELATO

Luns 3 e martes 4 Probas extraordinarias de ESO e Bacharelato.

Mércores 5

9:00-9:30h: Sesión de avaliación de pendentes de todos os niveis e das
Acreditacións de materias de I-Bacharelato (apto/non apto). 

9:30-10:30h: Sesións de avaliación das materias de II-Bach.

11:00h: Publicación no vestíbulo das cualificacións finais das materias
pendentes e das materias de II-Bach.

Mércores 5: 11h-14h

Xoves 6: 9h-14h

Revisión dos exames de setembro e das cualificacións finais de II-Bach.

Presentación da solicitude de revisión de cualificacións ao departamento.
(modelo en Administración)

Mércores 5
e Xoves 6

O dpto. reúnese e elabora un informe que entrega á Xefatura de Estudos.
(modelo en Dirección)

Venres 7

Ata as 10.00h: Dirección fai entrega da resolución do dpto. aos
interesados, con copia asinada con data e hora da entrega. 

(se non comparece, faise dilixencia indicando dita circunstancia)

Ata as 14.30h: Presentación de solicitudes ante a dirección do centro, para
que xestione as reclamacións de II-Bach ante a Comisión de supervisión.

Antes das 18h: A Dirección comunica, mediante e-mail urxente, á
Comisión de Supervisión e a Inspección, a relación de alumnado que

presentou reclamacións, indicando as materias.

12,13,14  setembro PROBAS ABAU
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CALENDARIO SETEMBRO 2018:   PARA  ESO  e  I-BACHARELATO

Luns 3 e Martes 4
Probas extraordinarias de ESO e Bacharelato:

das materias do curso actual, das materias pendentes de cursos anteriores
e de materias de I-Bach para acreditar contidos mínimos en materias de 

II-Bach con continuidade.

Mércores  5
9:00-9:30h: Sesión de avaliación de pendentes de todos os niveis e das

acreditacións.
10:30-13:30h: Sesións de avaliación da ESO e I-Bach.
16:00-20:00h: Sesións de avaliación da ESO e I-Bach.

Xoves 6
9:00-9:30h

ESO e I-Bach: Entrega dos boletíns de notas + Recollida de libros de texto
da ESO, nas aulas e polos titores.

Só se entregan as notas se devolven os libros de texto en bó estado. 

Os boletíns de notas que non veñan a recoller na hora indicada custodiaranse en Secretaría,
para comprobar e asinar a devolución dos libros de texto, e só se entregarán ao interesado ou

aos seus pais/titores.

Xoves 6: 10:00h-14h
Venres 7: 9h-14h

Revisión dos exames de setembro e das cualificacións finais ESO e I-Bach.
Presentación de solicitudes de revisión de cualificacións ao departamento.

(modelo en Administración)

Ata o luns 10 
ás 10:00h

O dpto. reúnese e elabora un informe que entrega á Xefatura de Estudos.
(modelo en Dirección)

Ata o luns 10 
ás 12.00h

Comunicación aos interesados da resolución dos dptos,  con copia asinada
con data e hora da entrega 

(se non comparece, dilixencia indicando dita circunstancia)

Ata o luns 10
ás 14:00h

Presentación de solicitude ante a Dirección para que xestione a
reclamación ante a Xefatura Territorial (modelo en Dirección).

MATRÍCULA
do 5 ao 10: 8:30-14:30 

Xoves 6: 17-19h
Luns 10: 17-20h

I-II-BACH: 5, 6
3º-4ºESO: 7

1º-2ºESO: 10

TODOS: 10 pola tarde.

Xoves 13
18:00h

XORNADA DE PORTAS ABERTAS 
para pais e alumnos novos, guiados por alumnos e polo Equipo directivo.

Luns  17
8:30h

COMEZO  DO NOVO CURSO
Presentacións por niveis educativos


