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CALENDARIO FINAL DE CURSO – MAIO 2022 

2º bacharelato 

 

Entrega de notas 
Mércores 18 de maio, ás 22:00 a través da aplicación Abalar 
 

 
 

Periodo de reclamación ante a dirección do centro 
Xoves 19 e Venres 20 de maio, de 9:00 a 14:00 na secretaría do centro (só se 
admiten reclamacións en papel, non por email ou outra vía). Preme aquí para 
acceder á normativa e aos modelos de reclamación. 
 
 

Resolución dos departamentos didácticos 
Poden recollerse as resolucións dos departamentos a partires do luns 23 de 
maio, ás 13:00 na secretaría do centro. 
 
 
 

Periodo de reclamación ante a Xefatura Territorial 
Martes 24 e Mércores 25 de maio, de 9:00 a 14:00 na secretaría do centro (só 
se admiten reclamacións en papel, non por email ou outra vía). Preme aquí 
para acceder á normativa e aos modelos de reclamación. 
 
 
 

Resolución da Xefatura Territorial 
Avisarase ao interesado/a dende o centro no momento de recibir a resolución 
da Xefatura Territorial. En calquera caso a Xefatura Territorial resolverá a 
tempo para a matrícula excepcional da ABAU. 
 

 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33404
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33404


AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA DE 1º BACH 

(para alumnado da ESO, consultar a páxina seguinte) 

 

 

Entrega de notas 
Xoves 9 de xuño, ás 22:00 a través da aplicación Abalar 
 

 
 

Periodo de reclamación ante a dirección do centro 
Venres 10 e Luns 13 de xuño, de 9:00 a 14:00 na secretaría do centro (só se 
admiten reclamacións en papel, non por email ou outra vía). Preme aquí para 
acceder á normativa e aos modelos de reclamación. 
 
 
 

Resolución dos departamentos didácticos 
Poden recollerse as resolucións dos departamentos a partires do Martes 14 de 
xuño, ás 13:00 na secretaría do centro. 
 
 
 

Periodo de reclamación ante a Xefatura Territorial 
Mércores 15 de xuño e Xoves 16 de xuño, de 9:00 a 14:00 na secretaría do 
centro (só se admiten reclamacións en papel, non por email ou outra vía). 
Preme aquí para acceder á normativa e aos modelos de reclamación. 
 
 
 

Resolución da Xefatura Territorial 
Avisarase ao interesado/a dende o centro no momento de recibir a resolución 
da Xefatura Territorial. 

 
 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33404
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33404


AVALIACIÓNS FINAIS: 

ORDINARIA (ESO)   -   EXTRAORDINARIA (1º e 2º BACH) 

 

Entrega de notas finais 
Xoves 23 de xuño, ás 22:00 a través da aplicación Abalar 
 

 
 

Periodo de reclamación ante a dirección do centro 
Lunes 27 e Martes 28 de xuño, de 9:00 a 14:00 na secretaría do centro (só se 
admiten reclamacións en papel, non por email ou outra vía). Preme aquí para 
acceder á normativa e aos modelos de reclamación. 
 
 

Resolución dos departamentos didácticos 
Poden recollerse as resolucións dos departamentos a partires do mércores 29 
de xuño, ás 13:00 na secretaría do centro. 
 
 
 

Periodo de reclamación ante a Xefatura Territorial 
Xoves 30 de xuño e Venres 1 de xullo, de 9:00 a 14:00 na secretaría do centro 
(só se admiten reclamacións en papel, non por email ou outra vía). Preme aquí 
para acceder á normativa e aos modelos de reclamación. 
 
 
 

Resolución da Xefatura Territorial 
Avisarase ao interesado/a dende o centro no momento de recibir a resolución 
da Xefatura Territorial. En calquera caso a Xefatura Territorial resolverá a 
tempo para a matrícula excepcional da ABAU, no caso do alumnado de 2º de 
bacharelato. 

 
 

Normativa relacionada coa promoción, titulación e reclamacións: 
Orde do 2 de marzo de 2021 
Circular 1/2022 
Orde do 25 xaneiro de 2022 

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33404
https://www.edu.xunta.gal/portal/node/33404
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-040321-0002_gl.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/circular_1_2022.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-260122-0001_gl.pdf

