
 

CUALIFICACIÓNS DE  2º DE BACHARELATO  E RECLAMACIÓNS 2021/2022 (FINAL ORDINARIA) 
Data  Hora Feito 

18 maio A partir das 22:00 Publicación das cualificacións en ABALAR e en XESFANO. 

19 maio Ata as 14:00 
Presentación en conserxaría das solicitudes de reclamación ante o profesorado (MODELO 1). 

Resolución das reclamacións por parte do profesorado. 

20 maio Ata as 14:00 
De persistir a discrepancia coa nota  ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante o 

departamento (MODELO 2). 

24 maio Antes das 14:00 Comunicación da resolución do departamento. 

25 maio Ata as 12:00 
De persistir a discrepancia coa nota ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante a Xefatura 

Territorial da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade (MODELO 3) 

 

 

CUALIFICACIÓNS DE  2º DE BACHARELATO  E RECLAMACIÓNS 2021/2022 (FINAL EXTRAORDINARIA) 
Data  Hora Feito 

23 xuño A partir das 22:00 Publicación das cualificacións en ABALAR e en XESFANO. 

27 xuño Ata as 14:00 
Presentación en conserxaría das solicitudes de reclamación ante o profesorado (MODELO 1). 

Resolución das reclamacións por parte do profesorado. 

28 xuño Ata as 14:00 
De persistir a discrepancia coa nota  ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante o 

departamento (MODELO 2). 

30 xuño Antes das 14:00 Comunicación da resolución do departamento. 

1 xullo Ata as 12:00 
De persistir a discrepancia coa nota ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante a Xefatura 

Territorial da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade (MODELO 3) 

 

 

 

 



CUALIFICACIÓNS DE  1º DE BACHARELATO  E RECLAMACIÓNS 2021/2022 (FINAL ORDINARIA) 
Data  Hora Feito 

7 xuño A partir das 22:00 Publicación das cualificacións en ABALAR e en XESFANO. 

8 xuño Ata as 14:00 
Presentación en conserxaría das solicitudes de reclamación ante o profesorado (MODELO 1). 

Resolución das reclamacións por parte do profesorado. 

9 xuño Ata as 14:00 
De persistir a discrepancia coa nota  ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante o 

departamento (MODELO 2). 

13 xuño Antes das 14:00 Comunicación da resolución do departamento. 

15 xuño Ata as 12:00 
De persistir a discrepancia coa nota ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante a Xefatura 

Territorial da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade (MODELO 3) 

 

 

CUALIFICACIÓNS DE  1º DE BACHARELATO  E RECLAMACIÓNS 2021/2022 (FINAL EXTRAORDINARIA) 
Data  Hora Feito 

23 xuño A partir das 22:00 Publicación das cualificacións en ABALAR e en XESFANO. 

27 xuño Ata as 14:00 
Presentación en conserxaría das solicitudes de reclamación ante o profesorado (MODELO 1). 

Resolución das reclamacións por parte do profesorado. 

28 xuño Ata as 14:00 
De persistir a discrepancia coa nota  ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante o 

departamento (MODELO 2). 

30 xuño Antes das 14:00 Comunicación da resolución do departamento. 

1 xullo Ata as 12:00 
De persistir a discrepancia coa nota ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante a Xefatura 

Territorial da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade (MODELO 3) 

 

 

 

 

 



 

CUALIFICACIÓNS DE  ESO E RECLAMACIÓNS 2021/2022 (FINAL) 
Data  Hora Feito 

27 xuño A partir das 22:00 Publicación das cualificacións en ABALAR e en XESFANO. 

28 xuño Ata as 14:00 
Presentación en conserxaría das solicitudes de reclamación ante o profesorado (MODELO 1). 

Resolución das reclamacións por parte do profesorado. 

29 xuño Ata as 14:00 
De persistir a discrepancia coa nota  ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante o 

departamento (MODELO 2). 

1 xullo Antes das 14:00 Comunicación da resolución do departamento. 

5 xullo Ata as 12:00 
De persistir a discrepancia coa nota ou decisión de promoción acadada: Presentación das solicitudes de reclamación ante a Xefatura 

Territorial da Consellaría de Cultura, Educación e Universidade (MODELO 3) 

 


