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Xuño—2008 

Calendario escolar 2008-2009 

 No D.O.G. do 5 de xuño de 2008 aparece a 
Orde do 29 de maio de 2008 pola que se aproba o 
calendario escolar para o curso 2008/2009, nos cen-
tros docentes sostidos con fondos públicos. 

Na educación secundaria obrigatoria e no 
bacharelato as actividades lectivas realizaranse entre 
os días 1 e 5 de setembro de 2008, ambos os dous 
inclusive, e do 18 de setembro de 2008 ao 23 de xuño 
de 2009, ambos os dous inclusive. Non obstante, para 
o segundo curso de bacharelato as actividades lectivas 
ordinarias rematarán de acordo coas datas previstas 
para as probas de aptitude para o acceso á universida-
de. 

 

Períodos de vacacións. 

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 
2008 ata o día 7 de xaneiro de 2009, ambos os dous 
inclusive. 

2. Semana Santa: desde o día 6 ao 13 de abril 
de 2009, ambos os dous inclusive. 

3. Entroido: días 23, 24 e 25 febreiro de 
2009. 

 

Días non lectivos. 

•  O centro escollerá dous días argumentando 
razóns de tradición, costume ou conveniencia peda-
góxica. 

•  O día do Ensino celebrarase o 20 de marzo 
de 2009. 

 

  
 

Jardíns fachada principal 

Comezo de curso 2008-2009 

R.\ Alférez Baanante s/n 
27500 - Chantada (Lugo)  

Telf.: 982 440 551 – Fax: 982 440 912 
e-mail: ies.lama.quendas@edu.xunta.es 

http://centros.edu.xunta.es/ieslamaquendas 

Setembro 2008 

1-3 Exames de setembro 

3 
Sesións de avaliacións de 2º de Ba-
charelato ás 16:30 horas 

4 
Sesións de avaliacións de E.S.O., 1º 
de Bacharelato e E.S.A. 

5 

Entrega de notas aos/ás alumnos/as 
por parte dos/as titores/as. 
Recollida dos libros de texto da 
E.S.O. 
Reclamacións os días 5 e 9 de setem-
bro 

10 

Cada departamento estudará as posi-
bles reclamacións presentadas, e ela-
borará o correspondente informe que 
deberá ser entregado ao xefe de estu-
dos ás 11:00 horas, para que este o 
comunique por escrito ao/á alum-
no/alumna ou aos pais ou titores le-
gais. 

10 

Remata o prazo de matrícula extraor-
dinaria para os/as alumnos/as de se-
tembro 

Durante o período de reclamacións os/as profe-
sores/as deben asistir ao centro. 
A asistencia ás reunións de avaliacións en se-
tembro é obrigatoria para todos os profesores e 
profesoras, aínda que non teñan alumnos/as 
suspensos/as. 
Todo o profesorado debe asinar as actas de ava-
liación de setembro. 



CALENDARIO DAS REUNIÓNS DA TERCEIRA AVALIACIÓN 

  

 Día 23 de xuño de 2008: 

 

 Día 24 de xuño de 2008: 

 

 

 

 

 

 

HORA NIVEL/GRUPO LUGAR 

de 9:00 a 9:50 h. 1º C E.S.O. Informática 1 

de 9:50  a 10:40 h. 1º A E.S.O. Informática 1 

de 10:40 a 11:30 h. 1º B E.S.O. Informática 1 

de 11:30 a 11:50 h. DESCANSO 

de 11:50 a 12:40 h. 2º C E.S.O. Informática 1 

de 12:40 a 13:30 h. 2º A E.S.O. Informática 1 

de 13:30 a 14:20 h. 2º B E.S.O. Informática 1 

HORARIO TARDE 

de 16:30 a 17:20 h. 1º Bac. A Informática 1 

de 17:20 a 18:10 h. 1º Bac. B Informática 1 

de 18:10 a 18:40 h. 4º C Diver. Informática 1 

de 18:40 a 19:30 h. 4º A E.S.O. Informática 1 

de 19:30 a 20:20 h. 4º B E.S.O. Informática 1 

HORARIO MAÑÁ 

TABOLEIRO DE ANUNCIOS 

REUNIÓNS PREVISTAS 
 
Día 17 de xuño de 2008: 
• 16:15 horas: Observatorio da Conviven-
cia. 
• 17:15 horas: Consello Escolar. 
 
Día 25 de xuño de 2008: 
• 16:15 horas: C.C.P. 
 
Día 27 de xuño de 2008: 
• 11:30 horas: Claustro de Profesores/as. 
• 13:00 horas. Consello Escolar. 

 
 

BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 Segundo as normas da biblioteca, co 
gallo da revisión anual dos fondos, o servizo 
de préstamos da biblioteca remata o día 10 de 
xuño de cada curso escolar. 
 

EXCURSIÓN FINAL CURSO 4º E.S.O. 
 

 Este ano os/as alumnos/as de 4º da 
E.S.O. realizarán a excursión de final a Salou 
(Tarragona). Sairán o sábado, 14 de xuño, ás 
21:00 horas e regresarán na madrugada do 
seguinte sábado, 21 de xuño. Irán acompaña-
dos por Juan Manuel Vázquez Vázquez e  
Marta López Tallón. 
 

 
COMIDA FINAL DE CURSO 
 
O xoves, 12 de xuño, terá lugar a co-

mida de final curso entre o profesorado deste 
centro no Restaurante Mogay, xunto o campo 
da feira. 

 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS (E.S.A.) 

Aclaracións: 

•  En beneficio de todos/as, prégase puntualidade. 

•  O profesorado debe reflectir as notas da súa mate-
ria na aplicación XADEWEB, deste xeito o/a profesor/a 
titor/a poderá facer copias da actilla e entregalas na xunta 
de avaliación. Para facilitar a tarefa, débese facer antes 
das 24:00 horas do comezo das avaliacións. 

•As notas serán entregadas polos/as titores/as a partir 
das 10:00 horas do mércores 25 de xuño de 2008. Terase 
en conta que durante a entrega de notas tamén se recolle-
rán os libros de texto ao alumnado que aprobe todas as 
materias. 

• Os días 25 e 26 de xuño de 2008 serán para presen-
tación de reclamacións, e o día 27 deberanse entregar as 
resolucións presentadas polos departamentos implicados a 
partir das 10:30 horas. 

HORA NIVEL/GRUPO LUGAR 

de 9:00 a 9:50 h. 3º C E.S.O. Informática 1 

de 9:50  a 10:20 h. 3º D Diver. Informática 1 

de 10:20 a 11:10 h. 3º A E.S.O. Informática 1 

de 11:10 a 12:00 h. 3º B E.S.O. Informática 1 

  
REMATE DAS CLASES 

  

  
Día 12 de xuño 

  
Datas dos exames finais para o 
alumnado que perdeu o derei-
to á avaliación continua por 
faltas ou que faga algunha 
recuperación 
  

  
 
 
Días 16, 17 e 18 de xuño 

  
 
Avaliación E.S.A. 

  
Día 19 de xuño 
Módulo II ás 16:00 h 
Módulo IV ás 16:30 h 

  
ENTREGA DE NOTAS 
  

  
Día 20 de xuño 
A partir das 11:00 h 


