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 CALENDARIO XUÑO 2019: ESO e I-BACH   

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

de xuño

 Sábado 15 - mércores 19: Viaxe a Londres de 4ºESO.
 Luns 17: Convivencia en Cíes para todos os cursos.
 Última semana: Día da diversidade para alumnos de 1º e 2ºde ESO.
 Venres 21: Excursión a Vilanova de Cerveira, en Portugal, dun grupo de 1º 

e outro de 2º da ESO, gañadores do concurso da aula mellor xestionada.

LUNS 17
 SAÍDA A CÍES.
 9:10-14:10h: Maratón de cine para todos os alumnos que non vaian a Cíes.
 16:30-18:10h:  Clases  ou  actividades  especiais en  cada  aula.  Poderase

xuntar aos alumnos de diferentes grupos.

VENRES 21
8:30-14:10

Último día lectivo 

 Posible Festival de música no salón de actos ao final da mañá.
 Resto  do  tempo: Clases ou actividades  especiais nas  aulas,  baixo  a

supervisión do profesor e deixando todo recollido.

LUNS 24 pola mañá  8.30-14.00: Avaliacións da ESO e I-Bach. 
Temos que cubrir a nota da Avaliación 3ª e da Final no xade, aínda que sexa a mesma.

LUNS 24 pola tarde  16.30-20.30: Avaliacións da ESO e I-Bach. 
Temos que cubrir a nota da Avaliación 3ª e da Final no xade, aínda que sexa a mesma.

MARTES 25 pola mañá  8.30-14.00: Avaliacións da ESO e I-Bach. 
Temos que cubrir a nota da Avaliación 3ª e da Final no xade, aínda que sexa a mesma.

MÉRCORES 26

 9.30-10.30: Os titores fan entrega dos boletíns de notas e das tarefas de
verán nas aulas. 

 Titores de 4ºESO: 
-   Cubren o Consello Orientador (informarase na Reunión de titores). 
-  Entregan  copia  do  sobre  matrícula  aos  alumnos  de  1,  2,  3  materias
suspensas para que o cubran e devolvan nese momento  (para previsión  de
itinerarios por XE).

 Todos os titores da ESO: 
- Cubren o Informe de Avaliación Final (informarase na Reunión de titores).

- Recollen os libros de texto e cubren a ficha pertinente.

 Só se entregan as notas se devolven os libros de texto en bó estado (en caso contrario terían
que pagalos),  e se non están na lista de morosos da biblioteca,  e sempre que os pupitres
estean limpos (facelo nese momento se fose necesario). 

 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.
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MÉRCORES 26 
10-14:10h

XOVES 27: 9-14:10h

VENRES 28: 9-14:10h

 Prazo  para  revisións  de  exames co  profesorado,  e  prazo  para  posible
posterior reclamación á cualificación final,  ante a Dirección do centro e
dirixida ao departamento.  (modelos en administración)

 Todo o profesorado deberá estar disponible no centro.

 Ata o venres 28: 

- Reunión dos dptos. para a resolución de reclamacións.

- Entrega a XE do Informe do dpto.  (modelo en Dirección)

VENRES 28 

 10.30-12:30: Claustro de profesores. 

 13:00: Asinar actas de avaliación final (tamén de Pendentes e de II-Bach).
 

 13.00: Consello Escolar. 

Ata o LUNS 1 
de XULLO

 Ata as 14.30h: XE fai  entrega  da  Resolución  ás  reclamacións  dos  dptos   aos
interesados + Copia asinada con data e hora da entrega.

 Posible Sesión de avaliación extraordinaria se modificación de cualificación final que afecte á
Promoción ou Titulación.

Ata o MÉRCORES 3 
de XULLO

 No caso de non estar de acordo coa resolución final do dpto., presentación
de reclamación ante a Xefatura Territorial, tramitada polo centro (2 días
desde a última comunicación). (Modelo en Dirección)  

A Dirección, no prazo de 3 días máximo, enviará o expediente a Xefatura Territorial, e por mail
ao Inspector do centro e a Inspección educativa de Vigo. 

Dito expediente inclúe un Segundo Informe do profesor e os orixinias dos exames, probas,
etc. de todo o curso. 

Na convocatoria extraordinaria a reclamación referirase só ao exame de setembro.

27  XUÑO - 10  XULLO
8:30-14:30h

MATRÍCULA DE ESO E BACHARELATO

1º-ESO: 27 e 28 xuño
I-II-BACH: 1, 2 e 3 xullo
3º-4º-ESO:  4 e 5 xullo
2ºESO: 8 e 9 xullo

TODOS: 10 xullo

ALUMNOS de II-BACH

26 e 27 de XUÑO
8:30-14:00

 Ata as 12h do día 27: Os alumnos entregan no centro a documentación 
para presentarse ás Probas extraordinarias da ABAU de xullo.

 O centro presenta dita documentación no Rectorado os días 1 e 3 de xullo.
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