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I.E.S. Castro da Uz 

 

CALENDARIO DE PRAZOS PARA O CURSO 2016-2017 
 

Prazo Entregar Quen Donde Observacións 

O día da 
incorporación 

Impreso de datos persoais 
Profesorado 
novo no centro 

Xefatura de 
estudos 

No caso de que non o fixera 
con anterioridade. 

25 setembro 

Data límite para entregar as 
programacións. ESO e ESA por 
e-mail: 
ies.castrodauz@edu.xunta.es 
e ciclos pola aplicación web. 
www.edu.xunta.es/programacions 

Os xef@s de 
departamento 

Xefatura de 
estudos 

As copias en papel da programación 
deberán estar firmadas por todos os 
membros do departamento e deberán 
permanecer nos departamentos.  
 

Autorización de alumno/as 
autorizados a saír ás duas 
últimas horas (alumnos de ciclos 
de 16 e 17 anos). 

Titor@s Vicedirección  

Autorización para a publicación 
da imaxe do alumnado nos 
recursos educativos ou na páxina 
WEB do Centro. 

Titor@s Vicedirección  

Autorización para asistir ás 
actividades extraescolares e 
complementarias dentro do 
concello 

Titor@s Vicedirección  

Entrega dun dos exemplares do 
horario entregado no Claustro de 
comenzo do curso con todas as 
horas colocadas. 

Todo o 
profesorado 

Xefatura de 
estudos 

Deben sumar 23 períodos 

Envío de documento coas 
actividades extraescolares 
programadas 

 
Os xef@s de 
departamento 
 

Vicedirección Entrégase modelo 

3 de outubro 
 

Entrega da acta de elección de 
delegados/as e subdelegados/as 
de curso 

Titor@s 
Xefatura de 
estudos 

 

Solicitude de exención de lingua 
galega, e convalidacións de 
música e de módulos nos ciclos. 

O alumnado 
interesado 

Secretaría 
Que o alumnado afectado 
faga a xestión 

O finalizar 
cada trimestre 

Documento de seguimento da 
programación 

Xef@s de 
Departamento 

Xefatura de 
estudos 

 
 

Se é posible, 
antes de 
producirse 

Solicitude de permiso (falta de 
asistencia prevista) acompañado 
dos documentos xustificativos 

Todo o 
profesorado 

Xefatura de 
estudos Salvo casos excepcionais, as 

faltas que a dia 30 de cada 
mes non estean xustificadas, 
mándanse como non 
xustificadas. 

O día da 
incorporación 
despois da 
falta 

Xustificación de faltas de 
asistencia imprevistas 
(acompañado dos documentos 
xustificativos se é o caso) 

Todo o 
profesorado 

Xefatura de 
estudos 

Todos os documentos mencionados teñen modelos descargables na páxina web do centro: http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastrodauz 

 


