
 

  

 

CALENDARIO FIN DE CURSO 2019-2020 

ESO, FPB E 1º BACHARELATO 

Avaliación de pendentes (Alumnado con materias pendentes de cursos anteriores) 

 22 de xuño. Avaliación de pendentes (8:30-9:00 horas). 

Avaliación ordinaria 

 19 de xuño. Finalización das clases. 

 22, 23 e 25 de xuño. Avaliación ordinaria segundo o horario fixado. Publicación das 

cualificacións en SIXA tras as sesións de avaliación de cada xornada.  

 26 de xuño. Revisión das cualificacións segundo o horario establecido ao efecto. 

 26 e 29 de xuño. Reclamacións das cualificacións (ata as 14:30 horas). 

Matrícula para o vindeiro curso 

O alumnado e as familias deberán formalizar a matrícula para o vindeiro curso e realizar a 

devolución dos libros do fondo solidario segundo o seguinte calendario: 

  De 9:00 a 11:00 horas De 11:30 a 13:30 horas 

Mércores 1 de xullo 
2º ESO (Alumnado dos grupos 1º 
ESO A e B do curso actual) 

2º ESO (Alumnado dos grupos 1º 
ESO C e D do curso actual) 

Xoves 2 de xullo 
3º ESO (Alumnado dos grupos 2º 
ESO A e B do curso actual) 

3º ESO (Alumnado dos grupos 2º 
ESO C, D e E do curso actual) 

Venres 3 de xullo 
4º ESO (Alumnado dos grupos 3º 
ESO A e B do curso actual) 

4º ESO (Alumnado dos grupos 3º 
ESO C e D do curso actual) 

Luns 6   de xullo 
1º BAC (Alumnado dos grupos 4º 
ESO A e B do curso actual) 

1º BAC (Alumnado dos grupos 4º 
ESO C e D do curso actual) 

Martes 7 de xullo 
2º BAC (Alumnado dos grupos 1º 
BAC-A e B do curso actual) 

2º BAC (Alumnado dos grupos 1º 
BAC-C e D do curso actual) 

Mércores 8 de xullo 
1º ESO (Alumnado procedente do 
CEIP Isidro Parga Pondal) 

1º ESO (Alumnado procedente do 
CEIP Luís Seoane) 

Xoves 9 de xullo 

1º ESO (Alumnado procedente de 
centros non adscritos) 
Alumnado procedente doutros 
centros. 

 

 

Non é necesario pedir cita, pero deben respectar as franxas horarias establecidas para evitar 

aglomeracións.  



 

 

NOTAS. Co fin de evitar aglomeracións, deben agardar que os conserxes lles indiquen cando 

poden acceder ás aulas para a revisión de exames.  

As reclamacións ás cualificacións deben presentarse por escrito nun documento específico 

dispoñible na Secretaría do centro, onde deberán entregar a reclamación. Unha vez resolta a 

reclamación por parte do departamento didáctico correspondente, será comunicada á familia a 

través dun SMS certificado.  

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación 

final de curso obtida ou coa decisión sobre a promoción adoptada polo equipo docente, as 

familias poderán presentar por escrito á Dirección do centro docente, no prazo de dous días 

hábiles a partir da última comunicación, reclamación ante Xefatura Territorial da Coruña. 

É moi importante respectar a distribución de aulas asignadas para a revisión das cualificacións do 

día 26 de xuño, xa que tras rematar unha sesión, serán hixienizadas e desinfectadas para acoller 

outra sesión. 

As familias que desexen un boletín de cualificacións en soporte papel poden solicitalo na 

Secretaría do centro. Este boletín levará o selo do centro e o cuño da secretaria; non irá asinado 

polo profesorado titor.  


