
Calendario fin de curso  

2º de Bacharelato 
 

Maio 

Mércores día 11 Exames finais de pendentes  (matemáticas) 
(16:30 horas en Usos Múltiples) 

 

Venres día 13 Derradeiro día de clase 

 

Os días 16 e 17 son festivos 

 

Mércores día 18 

(consultar calendario adxunto) 

 

 Avaliación pendentes 2º (materias 1º) 

 Avaliacións 2º de bacharelato 

 Publicación notas Abalar 
(20 horas) 

 

Días 19 e 20 

 

 Revisión de notas co profesor ou profesora  
(día 19 entre 8:45 e 12:45) 

 Solicitude de revisión aos departamentos  
(días 19 e 20 ata as 14 horas na oficina e por escrito) (*) 

 

Día 23  Entrega de resolucións  
(ás 10 horas na oficina) (*) 

Xuño 

Días 20 a 22 

(consultar calendario adxunto) 

 Exames extraordinarios  
(o horario será comunicado polo profesorado da materia) 

 

Día 23 

(consultar calendario adxunto) 

 

 Avaliación pendentes 

 Avaliación extraordinaria 2º 

 Publicación notas Abalar  
        (11 horas) 

 Revisión de notas co profesorado  
        (de 11 a 14:25 horas) 

 

O días 24 e 27 son festivos 

Días 28 e 29  Solicitude de revisión aos departamentos  
(de 9 a 14 horas na oficina e por escrito) (*) 

Día 30  Entrega de resolucións  
(ás 10 horas na oficina) (*) 

 

(*) Para o caso do alumnado menor de idade as solicitudes de revisión e a recollida 

de resolucións serán a cargo dos pais, nais ou persoa titora legal.  

 

 



ESO e 1º de Bacharelato 

 

Fin de curso 

Días 6, 7 e 8 
(consultar calendario adxunto) 

 Avaliación ordinaria de 1º de bacharelato e 3ª 
avaliación da ESO 

 Publicación notas Abalar (día 8 ás 21 horas) 

 
 

Días 9 e 10 

 Entrega de boletíns polos titores 
 Revisión de notas co profesorado para 1º de 

bacharelato  
       (entre  9 e 11 horas no centro) 

 Reclamacións aos departamentos (1º bach) 
       (días 9 e 10 ata as 14:00 na oficina e por escrito)* 

 
Día 13 

 Entrega de resolucións (1º bach) 
         (ás 10 horas na oficina)* 

 

Días 20 a 22 
(consultar calendario adxunto) 

 Exames extraordinarios 1º bacharelato 
(o horario será comunicado polo profesorado da materia) 

 

Día 22 

(consultar calendario adxunto) 

 Último día de clase 

 Avaliación extraordinaria  bacharelato 

 Avaliacións finais ESO  
 

Día 23 

 Avaliación pendentes e  finais da ESO 

 Publicación notas Abalar  
        (21 horas) 

Os días 24 e 27 son festivos 

 

Días 28 e 29 

 Entrega de boletíns e informes (ESO) polos 
titores (10 horas) 

 Revisión de notas co profesor ou profesora  
        (día 28 entre 10:30 e 12:30) 

 Solicitude de revisión aos departamentos  
        (días 28 e 29 ata as 14 horas na oficina e por escrito)* 

 

Día 30 

 Entrega de resolucións  
         (ás 13 horas na oficina)* 

 Comunicación de cambios de nota aos equipos 
docentes (13 horas) 

 Claustro fin de curso e Consello Escolar (11:00 
horas) 

 

(*) Para o caso do alumnado menor de idade as solicitudes de revisión e a 

recollida de resolucións serán a cargo dos pais, nais ou persoa titora legal.  

 

 


