
CONVOCATORIA ORDINARIA 2º BAC
XUÑO 2020

LUNS 8:  REUNIÓNS DE AVALIACIÓN

Sesións de orientación académico profesional, vía telemática, coa orientadora.
• Solicitar CITA PREVIA: ana.parada@edu.xunta.es / 636562574

MARTES 9: ENTREGA DE NOTAS  

• Revisión  das    notas   (co  profesor  de  materia) das  probas  telemáticas  e  traballos
realizados.
◦ de 10:00h a 14:00h nos despachos de dirección.

• Sesións de orientación académico profesional, vía telemática, coa orientadora.
◦ Solicitar CITA PREVIA ana.parada@edu.xunta.es / 636562574

MÉRCORES 10

• Reclamación ás notas   (1º día de 2) aos departamentos
◦ de 10:00h a 14:00h na secretaría.

• Alumnado que aprobado solicita título e prematrículase nas ABAU (ata 17 de xuño)
◦ Entregar documentación por correo electrónico (ies.melide@edu.xunta.es)
◦ Na secretaría do centro con CITA PREVIA.

• Charla CIUGA   sobre  ABAU   e matrícula na Universidade. 
◦ Vía telemática as 11:30h.

XOVES 11: Reanúdanse as clases

• Reclamación ás notas   (2º día de 2)
◦ de 10:00h a 14:00h na secretaría.

Continúa prazo de prematrícula nas ABAU

OUTROS PRAZOS
-10 ao  17 xuño ás 10:00h: prazo pre-matrícula na ABAU.
-17 Xuño: publicación nos centro das listaxes de matriculados. Reclamación ás listas ata as 14:00h.
-19: Xuño: pódese consultar NERTA matrícula ABAU
-16 Xullo: publicación cualificación dos exames
-17 a 21 xullo: solicitude revisión das cualificacións e entrega das tarxetas de cualificación.
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ENTREGA DE NOTAS (9 xuño ás 10:00h):
As notas serán entregadas ao alumnado xunto cos impresos de matrícula e documento
paga de taxas no banco o martes día 9 de xuño, por parte dos titores e equipo directivo ás
10:00h da mañá. 
LUGAR:

• AULA 108 (1ºESO B) – ALUMNADO DE 2º BAC A (todo o alumnado menos o da 
materia de química, co profesor titor do grupo)

• AULA 111 (2º ESO A) - ALUMNADO DE 2º BAC A (alumnado coa materia de química) 
entrega notas Cristina Penas

• AULA 109 (1º ESO C) – ALUMNADO DE 2º BAC B (1º metade) coa titora do grupo
• AULA 112 (2º ESO B) – ALUMNADO DE 2º BAC B (2º metade) con Chus Fernández

Voltar ao calendario

REVISIÓN DAS PROBAS E TRABALLOS:
• O alumnado que teña que facer  algunha revisión das notas,  as  probas ou aos

traballos realizados telematicamente, terá que proceder da seguinte forma:
◦ Contactar co profesor/a da materia, en caso de non ter o contacto :achegarse á

dirección do centro e indicar ao equipo directivo a materia sobre a que quere
facer a revisión da cualificación dos traballos ou probas telemáticas.

◦ O  equipo  directivo  localizará  o  profesorado  e  concertará  unha  entrevista
telemática do/a alumno/a co profesor/a.

◦ En  caso  de  que  o  resultado  desa  reclamación  con  leve  unha  revisión  da
titulación:
▪ Procederase a convocar unha reunión telemática vía Webex da xunta de

avaliación.
▪ O resultado da xuntanza se lle comunicará ao/a alumno/a vía telemática

(telefonicamente),  en  caso de que se modifiquen as notas,  concertarase
unha cita para a entrega do boletín coas novas cualificacións e papeis da
matrícula das ABAU no seu caso.

Voltar ao calendario

RECLAMACIÓN DAS NOTAS (do 9 ao 10 de xuño ata as 14:15h)
• O alumnado  que  queira  facer  unha  reclamación  ás  notas  deberá  proceder  da

seguinte forma:
◦ Presentar unha solicitude formal de revisión ás notas na secretaría do centro

en horario de 10:00h a 14:00h.
◦ O prazo para presentar reclamación ás notas será ata o mércores 10 de xuño

ás 14:00h.
◦ O/A alumno/a marchará para a súa casa e esperará a resposta da reclamación

presentada. 
Voltar  ao calendario

CONFERENCIA TELEMÁTICA SOBRE AS ABAU cun representante de CIUG.

• Hora: as 11:30h
• Seguir as instrucións que se indican a continuación:

◦ Preme no “Link” ou copialo no Navegador: 



https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/
19%3ameeting_Y2ZiZDIxNTktN2IyOC00ZDI5LTgwNWYtMWRlMzY4MmM5Mzcx
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228f0d452c-b7a4-4964-b810-
8c397374477b%22%2c%22Oid%22%3a%225c6280a7-857e-44db-abb2-
d052c08ec500%22%7d
◦ Ábrese o Navegador e, se non tes instalado Teams,  elixe “Unirse por Internet 

en su lugar”
◦ Ábrese outra ventana e elixe “Unirse ahora”
◦ Xa podes participar na Videoconferencia.

Voltar ao calendario
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