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Curso 201
 

 
Respecto dos períodos de vacacións, as de Nadal abranguerán dende o día 

2019 ata o día 7 de xaneiro de 2020

Santa do 6 ao 13 de abril. O día do ensino, non lectivo, celebrarase o 

de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 201

docentes sostidos con fondos públicos, DOG 1

Tamén serán días NON LECTIVOS: 

 

                                                                                                         
I.E.S. Poeta Díaz Castro                                                                                           

Tlf: 982370026  Fax: 982370462                                                                                               
                                                                                       

ies.diaz.castro@edu.xunta.es 
www.edu.xunta.es/centros/iesdiazcastro   
www.alusdomundo.com                                                             

 

 
 

CALENDARIO CURSO 2019

 
 
 

Curso 2019/20 

Respecto dos períodos de vacacións, as de Nadal abranguerán dende o día 2

20, as de Entroido os días 24, 25 e 26 de febreir

O día do ensino, non lectivo, celebrarase o 31 de outu

pola que se aproba o calendario escolar para o curso 201

públicos, DOG 122 do 28/06/2019) 

 

   20/03/19 e 04/05/20 
 

 
 
 
 

CALENDARIO CURSO 2019-2020 

 

23 de decembro de 

febreiro e as de Semana 

outubro. (ORDE do 20 

pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/2020 nos centros 
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• 1º de BAC,  do 15 ao 17 de xuño, ámbolos dous inclusive.
• 2º de BAC, realizaranse  antes da Avaliación 
aptitude para o acceso á Universidade.
18 de xuño. 
 
 
INICIAL : 9 de outubro. 
1ª AV. :  3 e 4 decembro.  5 de decembro ENTREGA DE NOTAS.
2ª AV. : 
• 2º Bacharelato:  5 de marzo.  
• ESO, 1º Bacharelato: 16 e 17
3ª AV.  

• ESO, 1º de BAC,  anotación en XADE 
 

FINAL : 
• ESO, 1º de BAC, 22 e 23 de xuño 

DE NOTAS. 
• 2º BAC,  Adecuaranse ás datas previstas para as probas de aptitude para o acceso á Universidade
• 2º BAC, Avaliación Extraordinaria

 
EXAMES DE MATERIAS PENDENTES :

 
1ª Av.,  do 6 ao 8 de novembro ámbolos dous inclusive.
2ª Av.   Do 19 ao 21  de febreiro  ámbolos dous inclusive.
3ª Av. ESO e 1ºBacharelato, do 6 ao 
Avaliación EXTRAORDINARIA de 2º BAC, con materias pendentes de 1º, o 10 de xuño
 
PROBAS EXTRAORDINARIAS EN MAIO:
• ESO,   7 e 8 de maio. 
 
 Lembrar que o alumnado terá dereito a realizar nos meses de MAIO e  SETEMBRO unha 
proba final de cada materia que teña pendente, e que, en ningún caso o procedemento para a 
avaliación  das aprendizaxes do al
establecemento destas probas finais.
 

1ª Reunión con familias de 1º ESO: 2
ESO (excepto 1º) e BAC: 16 DE OUTUBRO
2ª Reunión  todos os grupos: 25 de marzo.
Visita alumnado de 6º primaria: 28
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EXAMES FINAIS: 

 
de xuño, ámbolos dous inclusive. 

2º de BAC, realizaranse  antes da Avaliación Ordinaria que ven dada polas datas das probas de 
aptitude para o acceso á Universidade. As probas finais da convocatoria extraordinaria serán do 15 ao 

AVALIACIÓNS: 

de decembro ENTREGA DE NOTAS. 

.  6 de marzo ENTREGA DE NOTAS. 
17 de marzo. 18 de marzo ENTREGA DE NOTAS.

ESO, 1º de BAC,  anotación en XADE 5 de xuño 

de xuño avaliación de notas e competencias e 

decuaranse ás datas previstas para as probas de aptitude para o acceso á Universidade
2º BAC, Avaliación Extraordinaria  do o 19 de xuño. 

EXAMES DE MATERIAS PENDENTES :  

bro ámbolos dous inclusive. 
eiro  ámbolos dous inclusive. 

ao 8 de maio, ámbolos dous inclusive. 
Avaliación EXTRAORDINARIA de 2º BAC, con materias pendentes de 1º, o 10 de xuño

EXTRAORDINARIAS EN MAIO:  

Lembrar que o alumnado terá dereito a realizar nos meses de MAIO e  SETEMBRO unha 
proba final de cada materia que teña pendente, e que, en ningún caso o procedemento para a 
avaliación  das aprendizaxes do alumnado nas materias que teña pendentes poderá limitarse ao 
establecemento destas probas finais. 

REUNIÓN COAS FAMILIAS 
 

: 25 DE SETEMBRO. 
DE OUTUBRO 
25 de marzo. 

28 maio. Reunión informativa ás familias, 5 de 

CALENDARIO CURSO 2019-2020 

que ven dada polas datas das probas de 
As probas finais da convocatoria extraordinaria serán do 15 ao 

ENTREGA DE NOTAS. 

e 23 de xuño, ENTREGA 

decuaranse ás datas previstas para as probas de aptitude para o acceso á Universidade. 

Avaliación EXTRAORDINARIA de 2º BAC, con materias pendentes de 1º, o 10 de xuño 

Lembrar que o alumnado terá dereito a realizar nos meses de MAIO e  SETEMBRO unha 
proba final de cada materia que teña pendente, e que, en ningún caso o procedemento para a 

umnado nas materias que teña pendentes poderá limitarse ao 

de xuño  


