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1) EXAMES DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

Martes 1 e Mércores 2 

2) ENTREGA DE NOTAS: 

 Xoves 3: Entrega de notas de 2º BACH ás 10:30 horas nas aulas dos 

grupos. Non é necesario que acudan os pais/nais/ titores legais dos 

alumnos /as. 

 Venres 4: Entrega de notas de ESO e 1ºBACH a partir das 10:30 horas 

nas aulas dos grupos. Recolleranas un pai/nai /titor legal por alumno 

seguindo o protocolo de seguridade que se indica na páxina web. 

Entregaranse os libros tal como se especifica no punto 4. 

 

3) REVISIÓNS E RECLAMACIÓNS:  

2º Bacharelato 

O período de reclamacións ás cualificacións finais  perante a dirección do centro será a 

indicada pola circular sobre as reclamacións de 2º de Bacharelato,  de dous días, 

XOVES 3 e VENRES 4 de setembro (ata as 14:00 h). 

ESO e 1º Bacharelato 

O período de revisión de cualificacións e presentación de reclamacións aos 

departamentos será de dous días desde a entrega de notas (VENRES 4 e LUNS 7 de 

setembro ata as 14:00 horas).  

4) RECOLLIDA DE LIBROS 

 Os alumnos e alumnas traerán ao centro os libros comprados con cargo ás axudas 

FONDOLIBRO o VENRES 4 de setembro (día de entrega de notas) 

 Entregarán os libros, non devoltos en xuño, nunha bolsa de plástico co seu nome, 

apelidos, curso e grupo.  

 Os titores disporán do listado de libros e alumnos beneficiados e recollerán estes 

libros que quedarán depositados na súa aula. (Non se entregarán as notas a 

aqueles que non entreguen os libros correspondentes) 

5) MATRÍCULA: 

Os días de matriculación serán o MARTES 8 e MÉRCORES 9. 


