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CALENDARIO FIN DE CURSO 2019-20 

2º BACHARELATO 
 

8 de xuño:  Envío das notas a través da aplicación móbil Abalar durante a tarde do mesmo 
luns 8 de xuño (a partires das 20:00).  

 
Naqueles casos nos que a xunta de avaliación decida a titulación con algunha materia suspensa, o/a 
titor/a mandará esta información mediante unha “incidencia” a través da aplicación Abalar Móbil. 

  

 
9 de xuño: Recollida por parte do alumnado da documentación necesaria para a matrícula da 

ABAU, de 9:00 a 14:00h na secretaría do centro (ver máis abaixo os prazos de 
matrícula) 
Atención presencial ao alumnado polo profesorado de 10:00 a 14:00h, por 
quendas, segundo o calendario que se xunta: 

 
Atención ao alumnado para a revisión das cualificacións de 2º Bach 

MARTES 9/6/2020 
Horarios de acceso preferente para o alumnado que precise falar co profesorado 

10:00 – 11:00 2º Bach A 

11:00 – 12:00 2º Bach B 

12:00 – 13:00 2º Bach C 

13:00 – 14:00 2º Bach D 

1.- Calquera alumno/a pode acudir entre as 10:00 e as 14:00, pero de ser posible (e para evitar 
aglomeracións) recoméndase acudir nos horarios establecidos como preferentes. 
 
2.- Sempre que haxa alumnado do curso en horario “preferente” será atendido antes que o resto 
do alumnado que acuda nesa hora. 
 
3.- Todas as persoas (alumnado, acompañantes e traballadores do centro) no interior do edificio 
deberán manter a máscara posta en todo momento. 

 

 
10 e 11 de xuño: Prazo de reclamacións (de 9:00h a 14:00h). A reclamación será presentada na 

secretaría do centro de xeito presencial, mediante un escrito asinado polo/a pai/nai 
(ou polo alumnado, en caso de ser maior de idade). Para esta xestión non serán 
admitidas reclamacións por email nin fóra do prazo. 

 

 
12 de xuño:  14:00h. Entrega das resolucións das reclamacións ao alumnado/familias en 

dirección. 
 

 
13 de xuño: Publicación da concesión das Matriculas de Honra no taboleiro do centro. 
 

 
10 a 17 de xuño: Prazo para que o alumnado realice na secretaría do centro a matrícula para a 

ABAU. O prazo ordinario de matrícula para a ABAU rematará o día 17 ás 
12:00h. 
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Director do IES Antonio Fraguas 


