
3º de ESO 
 

Martes 22 de xuño de 2021 
As clases finalizarán ás 14:25, é o último día no que o alumnado disporá de transporte escolar. 

 

Mércores 23 de xuño de 2021 
NOTAS FINAIS DA AVALIACIÓN ORDINARIA: 

As notas poden ser consultadas dende as 19:00 horas en abalarMóbil. 
 

Xoves 24 de xuño de 2021 
RECOLLIDA DOS LIBROS DO FONDO SOLIDARIO E DO BANCO DE LIBROS DA ANPA. 
ENTREGA DO CONSELLO ORIENTADOR (SÓ ALUMNADO QUE APROBE TODO EN XUÑO) 

 
HORA Grupo Lugar HORA Grupo Lugar 

16:30 h. 3º ESO-A Aula 1º ESO-F 18:00 h. 3º ESO-D Aula 1º ESO-E 

17:00 h. 3º ESO-B Aula 1º ESO-E 18:30 h. 3º ESO-E Aula 1º ESO-F 

17:30 h. 3º ESO-C Aula 1º ESO-F 19:00 h. 3º ESO-F Aula 1º ESO-E 
 

Revisión de notas: (todas as aulas están na 1ª planta 2º corredor) 
De 17:00 a 20:00 

Materia Lugar Materia Lugar 

Bioloxía, 
Física e Química 

Aula de Desdobre-2 Inglés 
Educación física 

Aula de 2º ESO-E 

Lingua galega e 
portuguesa 

Aula de 2º ESO-A Val. Éticos 
Tecnoloxía 

Aula de 2º BAC-B 

Educación Plástica 
e Lingua castelá 

Aula de 2º ESO-B Música Aula de 2º BAC-C 

Matemáticas Aula de 2º ESO-C Xeografía e Historia Aula de 2º BAC-D 

Francés, 
Cultura Clásica 

Aula de 2º ESO-D   

     
 

CALENDARIO DE RECLAMACIÓNS: 
No suposto de que, tralas oportunas aclaracións, exista desacordo coa cualificación final ou coa decisión de 
promoción ou titulación, poderase solicitar por escrito a revisión de dita cualificación ou decisión, 
RECLAMACIÓNS: ata as 13:00 horas do luns 28 de xuño de 2021. 
ENTREGA DE RESOLUCIÓNS: 29 de xuño de 2021 ás 13:00 horas. 
Contra a resolución do centro pódese solicitar por escrito que a dirección remita o expediente de 
reclamación á Xefatura Territorial. O prazo para esa solicitude é de 48 horas contadas desde a data de 
entrega da resolución. 
As probas extraordinarias serán os días 1, 2 e 3 de setembro. A partir do 10 de xullo publicarase 
o calendario das probas na web do centro. 
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