
      

                                                          Avda  de Compostela (O Marquiño)        s/n 15.800 Melide          881 86 61 09          ies.melide@edu.xunta.es  

ACTIVIDADES DOCENTES - CONVOCATORIA ORDINARIA PARA 2º BAC 

MAIO 2019 

ABRIL (Luns 29) 
11:15.- Sesión de avaliación final de 
materias pendentes de bacharelato 

 

Mércores 01 
Festivo 

Xoves 02 
 

Venres 03 

Luns 06 
 

Martes 07 
 

Mércores 08 
 

Xoves 09 Venres 10 
Último día de 

clase en horario 
habitual 

Luns 13 
Exames finais 

Martes 14 
Exames finais 

Mércores 15 
Exames finais 

Xoves 16 
Exames finais  

Venres 17 
Festivo 

Luns 20 
Exames finais 

 

Martes 21  
16:00 

Sesións de 
avaliacións  

 
 
 
 

Mércores 22  
08:40 a 14:00 

 Firma das actas polo 
profesorado 
(Secretaría) 

 

09:30.- Entrega de 
boletíns de 

cualificacións ao 
alumnado 

(profesorado titor) 
 

10:00 A-309 
alumnado 

Reunión informativa 
solicitude PABAU e 
entrega de sobres 

 

10:00 a 14:00 
Revisión de probas 

escritas 
(departamentos) 

Avisar no recreo ó 
profesorado por se 

ten clase) 
 

Reclamación polas 
notas  

(Secretaría) 
1º día (de 2) 
10:00 a 14:00 

 
 

Xoves 23 
Reanúdanse  
as clases (*1) 

 

9:00 a 14:00  
O alumnado 

aprobado solicita o 
título de bacharelato 
e prematricúlase na 

PABAU 
1º día (de 3)  
(Secretaría) 

 

Reclamación polas 
notas  

(Secretaría) 
2º día (último) 

9:00 a 14:00 
 

Reunión e resolución 
por parte dos 

departamentos das 
reclamacións 
presentadas 

(Ás 14:15) 
Entrega das 

resolucións en 
Dirección  

(Ata ás 15:00) 
 

Venres 24 

O alumnado 
aprobado solicita 

o título de 
bacharelato e 

prematricúlase na 
PABAU 

2º día (de 3)  
Ata ás 14:00 
(Secretaría) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luns 27 
O alumnado aprobado solicita o título de bacharelato e prematricúlase na PABAU / 3º día (de 3) / Ata ás 14:00 

(Secretaría) 
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27.- Reclamacións ás cualificacións de Bacharelato ante a Comisión de Supervisión da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria.          
28.- Reclamacións nos centros de Secundaria ás listaxes provisionais de matriculados na EBAU (ata as 
14.00). 
29-31.- Matrícula Ordinaria PABAU, por parte dos centros nos LERD, para alumnado que superou 2º 
Bacharelato na convocatoria de xuño 2019 e envío por mensaxería urxente aos LERD polos centros de 
secundaria da listaxe de matriculados xerada en NERTA e do resto da documentación relacionada na 

convocatoria de matrícula ordinaria PABAU.  

04/xuño.- Comunicación por correo electrónico da Consellería á CiUG e aos centros de secundaria do 
resultado das reclamacións ás cualificacións do Bacharelato.  
 
(*1) A asistencia ás clases é voluntaria para o alumnado, ante a ausencia do mesmo o profesorado 
fará garda de corredor. Teremos isto en consideración ata final de curso. 


