
SETEMBRO 2020 EXAMES OFICIAIS E PENDENTES ESO/BACH. 
martes1  1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º BAC. 2º BAC. 

9:00 - 
10:30 

LINGUA CASTELÁ 
(Audiovisuais) 

 

LINGUA CASTELÁ 
   (Audiovisuais) 

LINGUA 
CASTELÁ 

(Audiovisuais) 
 

ÁMBITO 
LINGÜÍSTICO E 
SOCIAL PMAR I) 

(Audiovisuais) 
 

LINGUA 
CASTELÁ 

 (Aula 1ªESO A) 
 

LINGUA CASTELÁ I 
 (Aula 1ªESO A) 

 

 
LINGUA CASTELÁ II 

(Aula 1ªESO A) 
 

10:30 - 
12:00  

LINGUA GALEGA  
(Audiovisuais) 

 
 LINGUA GALEGA  

 (Audiovisuais)  

 

12:00 - 
13:30 

LINGUA GALEGA 
(Audiovisuais)  

LINGUA 
GALEGA 

  (Audiovisuais) 
 LINGUA GALEGA I 

 (Aula 1ªESO A) 

 
LINGUA GALEGA II 

(Aula 1ªESO A) 

       

16:00 - 
17:30 

INGLÉS  
(Audiovisuais) 

INGLÉS  
(Audiovisuais) 

INGLÉS 
 (Audiovisuais) 

INGLÉS 
 (Audiovisuais) 

INGLÉS I 
 (Audiovisuais) 

 
INGLÉS II 

 (Audiovisuais) 

17:30 - 
19:00  

TECNOLOXÍA 
(Audiovisuais) 

PROGRAMACIÓN 
 (Audiovisuais) 

TECNOLOXÍA  
(Audiovisuais) 

TECNOLOXÍA 
 (Audiovisuais) 

FILOSOFÍA  
(Aula 1º ESO-A) 

 

 

19:00 - 
20:30  EDUC. FÍSICA 

(Ximnasio) 

EDUC. FÍSICA  
(Ximnasio) 

 
 

EDUC. FÍSICA 
 (Ximnasio) 

 

 

 
 
 



 
SETEMBRO 2020 EXAMES OFICIAIS E PENDENTES ESO/BACH. 

mércores 2  1º E.S.O. 2º E.S.O. 3º E.S.O. 4º E.S.O. 1º BAC. 2º BAC. 

9:00 - 10:30 MATEMÁTICAS  
 (Audiovisuais) 

MATEMÁTICAS    
(Audiovisuais) 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 
 (Audiovisuais) 

 
MATEMÁTICAS 

APLICADAS  
 (Audiovisuais) 

MATEMÁTICAS I 
 (Audiovisuais) 

MATEMÁTICAS II 
MATEMÁTICAS 
APLICADAS II 
(Audiovisuais) 

10:30 - 
12:00  XEOG. E HIST. 

 (Audiovisuais) 
XEOG. E HIST.  
 (Audiovisuais)   

 

12:00 - 
13:30 

XEOG. E HIST. 
 (Audiovisuais)  EPV  

 (Aula de Debuxo)  

H. MUNDO CONTEMP. 
 (Audiovisuais) 

DEBUXO TÉCNICO I 
 (Aula de Debuxo) 

H. ESPAÑA 
 (Audiovisuais) 

       

16:00- 17:30  
FÍSICA E 
QUÍMICA  

 (Audiovisuais) 

FÍSICA E QUÍMICA 
(Audiovisuais) 

ÁMBITO 
CIENTÍFICO PMAR I  

 (Audiovisuais) 

 
FÍSICA E  
QUÍMICA  

 (Audiovisuais) 

 
QUÍMICA  

 (Audiovisuais) 

17:30 - 
19:00 

BIOLOXÍA  
 (Audiovisuais) 

MÚSICA 
 (Aula de Música) 

BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA 

 (Audiovisuais) 

CULTURA 
CIENTÍFICA 
 (Audiovisuais) 

 
BIOLOXÍA E 
XEOLOXÍA  

 (Audiovisuais) 

BIOLOXÍA 
 (Audiovisuais) 

19:00 - 
20:30 

MÚSICA 
 (Aula de Música)  

MÚSICA 
 (Aula de Música) 

CULTURA 
CLÁSICA 

 (Audiovisuais) 

  

 

 
O alumnado que teña algunha materia pendente deberá examinarse dela no horario establecido para esa materia no curso que teña pendente. 
O alumnado non será admitido na proba pasados 15 minutos dende o comezo da mesma, agás que o atraso sexa debido á realización doutro 
exame e debidamente comprobado. 

 
 



 
 

SETEMBRO 2020 EXAMES OFICIAIS F.P. BÁSICA 
MARTES 1 E MÉRCORES 2 DE SETEMBRO 

Martes 1 1º F.P.B. 

9:00 – 10:00 
Carpintería de Aluminio e PVC (8) 

(Aula FP Básica) 
PARTE TEÓRICA 

10:00 - 11:00 
Soldadura e Carpintaría Metálica (10) 

(Aula FP Básica) 
PARTE TEÓRICA 

11:00 - 12:00 
Operacións Básicas de Fabricación (9) 

(Aula FP Básica) 
PARTE TEÓRICA 

      
      16:30 - 18:00 Comunicación e Sociedade (7) 
(Aula FP Básica) 

18:00 - 19:30 Ciencias Aplicadas I (9) 
(Aula FP Básica) 

             
Mércores 2 1º F.P.B. 

9:00 – 11:00 
Carpintería de Aluminio e PVC (8) 

( Aula taller) 
PARTE PRÁCTICA 

11:00 - 13:00 
Soldadura e Carpintaría Metálica (10) 

( Aula taller) 
PARTE PRÁCTICA 

13:00 - 15:00 
Operacións Básicas de Fabricación (9) 

(Aula taller) 
PARTE PRÁCTICA 

      
      

 
 



 
 

FP Básica 
 

Entrega de notas: xoves 3 de setembro ás 10:00 horas na biblioteca polo titor. 
 
Revisión de exames: xoves 3 de setembro de 10:00 horas a 11:00 horas (os profesores estarán no centro para amosar os 
exames de setembro). 
 
Reclamacións: as posibles reclamacións contra as cualificacións de setembro presentaranse na secretaría, dirixidas á 
Dirección e debidamente razoadas durante os dous días seguintes á exposición das notas (o prazo para presentalas remata o 
día 7 de setembro ás 10 h.) 
 
RESOLUCIÓNS DE RECLAMACIÓNS:  7 setembro de 2020 ás 13:00 h. 
(Contra a resolución do centro pódese solicitar por escrito, no prazo de 24 horas contadas dende a notificación, que o director remita o expediente de reclamación á 
xefatura territorial). 
 

 2º BACHARELATO 
 

Entrega de notas: de 2º de bacharelato o xoves 3 de setembro ás 11:30 h. na biblioteca do centro polo titor. 
 
Revisión de exames: xoves 3 setembro de 11:30 horas a 13:00 horas (os profesores estarán no centro para amosar os exames 
de setembro). 
 
Reclamacións: as reclamacións contra as cualificacións de 2º de bacharelato presentaranse na secretaría, dirixidas á 
Dirección e debidamente razoadas durante os días 4 e 7 de setembro ata as 11:30 horas. 
 
RESOLUCIÓNS DE RECLAMACIÓNS: 7 setembro de 2020 ás 14:00 h. 
(Contra a resolución do centro pódese solicitar por escrito, no prazo de 24 horas contadas dende a notificación, que o director remita o expediente de reclamación á 
Comisión de Supervisión) . 



 

 
1º BACHARELATO 

 
Entrega de notas: xoves 3 de setembro ás 11:30 h. na biblioteca do centro polos titores. 
 
Revisión de exames: xoves 3 setembro de 11:30 horas a 13:00 horas (os profesores estarán no centro para amosar os exames 
de setembro). 
 
Reclamacións: as reclamacións contra as cualificacións de 1º e 2º de bacharelato presentaranse na secretaría, dirixidas á 
Dirección e debidamente razoadas durante os días 4 e 7 de setembro ata as 11:30 horas. 
 
RESOLUCIÓNS DE RECLAMACIÓNS: 7 setembro de 2020 ás 14:00 h. 
(Contra a resolución do centro pódese solicitar por escrito, no prazo de 24 horas contadas dende a notificación, que o director remita o expediente de reclamación á 
xefatura territorial no caso de notas de materias pendentes de 1º de bac.). 

 
ESO 

 
Entrega de notas: venres 4 de setembro ás 10:00 horas na biblioteca polos titores. 
 
Revisión de exames: venres 4 de setembro de 10:00 horas a 11:30 horas (os profesores estarán no centro para amosar os 
exames de setembro). 
 
Reclamacións: as posibles reclamacións contra as cualificacións de setembro presentaranse na secretaría, dirixidas á 
Dirección e debidamente razoadas durante os dous días seguintes á exposición das notas (o prazo para presentalas remata o 
día 8 de setembro ás 10 h.). 
 
Resolución de Reclamacións: 8 setembro de 2020 ás 14 h. 
(Contra a resolución do centro pódese solicitar por escrito, no prazo de 24 horas contadas dende a notificación, que a directora remita o expediente de reclamación á 
xefatura territorial). 



 
PRAZO DE MATRÍCULA: ESO E BACHARELATO 

 
Para evitar esperas innecesarias, agradeceriamos que, na medida do posible, se ateñan a este 
calendario: 

 
1º e 2º de Bacharelato: venres 4 de setembro de 10 a 13 horas. 
3º e 4º de ESO: luns 7 de setembro de 9:30 a 12 horas. 
1º e 2º de ESO: luns 7 de setembro de 12:00 a 14:30 horas. 

 
 

NOTA: Aos alumnos con reclamacións daráselles instrucións dende a Secretaría do centro. 


	Martes 1
	Mércores 2
	ESO

