
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL 
2015-2016 (agás 2º de bach.) 

 
Xuño 

 Entrega de boletíns: martes 28, ás 10 h, co titor/a1 (non hai 
transporte escolar). 

 Revisión de exames-reclamacións: martes 28 (de 10 a 13 h) e 
mércores 29 (de 10 a 13 h). 

 Comunicación ó titor/a legal (ou interesado/a maior de idade) da 
resolución da reclamación: xoves 30 entre 12 e 13 h (deberá 
recollela persoalmente na secretaría do centro). 

 2ª reclamación (preséntase no Centro, dirixida á Consellería): ata 
a 13 h do luns 4 de xullo (só se se fixo anteriormente a 1ª 
reclamación ante o centro). 

1. Importante: os boletíns non recollidos á 13 serán enviados por correo postal. Neste 
caso é moi importante ter en conta que probablemente non se reciban ata despois de 
pasado o prazo de revisión de exames-reclamacións, coas consecuencias que iso poida ter. 

_______________________________________________________________________ 

 

Setembro 

 Entrega de boletíns: martes 6, ás 9 h, co titor/a1 (non hai 
transporte escolar). 

 Revisión de exames-reclamacións: martes 6 (de 9 a 13 h) e 
mércores 7 (de 10 a 13 h). 

 Comunicación ó titor/a legal (ou interesado/a maior de idade) da 
resolución da reclamación: xoves 8 de 12 a 13 h (deberá recollela 
persoalmente na secretaría do centro). 

 2ª reclamación (preséntase no Centro, dirixida á Consellería): ata 
as 12 h do luns 12 de setembro (só se se fixo anteriormente a 1ª 
reclamación ante o centro). 

1. Importante: os boletíns non recollidos serán enviados por correo postal. Neste caso é 
moi importante ter en conta que probablemente non se reciban ata despois de pasado o 
prazo de revisión de exames-reclamacións, coas consecuencias que iso poida ter. 



CALENDARIO FINAL DE CURSO 
2º DE BACHARELATO 2015/2016 

 
Maio 

 Materias pendentes de 1º de bacharelato: 

o Entrega de cualificacións: xoves 19 ás 13:30 h (deberán recollerse 
persoalmente na secretaría do centro)1. 

o Revisión de exames-reclamacións: venres 20 (de 9 a 14 h). 

o Notificación ó titor/a legal (ou interesado/a maior de idade) da resolución 
da reclamación: luns 23 ás 14 h (deberá recollerse persoalmente na 
secretaría do centro). 

 Entrega de boletíns: luns 23, ás 18:15 h, co titor/a, dirección e orientación.1 

 Revisión de exames-reclamacións de materias de 2º: martes 24 (de 9 a 14 h) 
e mércores 25 (de 9 a 13 h). 

 Comunicación ó titor legal (ou interesado maior de idade) da resolución da 
reclamación: xoves 26 ás 12:00 h (deberá recollela persoalmente na 
secretaría do centro). 

 2ª reclamación (preséntase no Centro, dirixida á Consellería): ata as 12 h do 
venres 27 (só se se fixo anteriormente a 1ª reclamación ante o centro). 

 Matrícula PAU (na secretaría do centro): martes 24, mércores 25 e xoves 26 (de 
9 a 14 h). 

_______________________________________________________________________ 

Setembro 

 Entrega de boletíns: luns 5 ás 11 h, co titor/a1. 

 Revisión de exames-reclamacións: luns 5 (de 11 a 14 h) e martes 6 (de 9 a 
11 h). 

 Comunicación ó titor/a legal (ou interesado/a maior de idade) da resolución 
da reclamación: martes 6 ás 14 h (deberá recollela persoalmente na secretaría 
do centro). 

 2ª reclamación (preséntase no Centro, dirixida á Consellería): ata as 14 h do 
mércores 7 (só se se fixo anteriormente a 1ª reclamación ante o centro). 

 Matrícula PAU (na secretaría do centro): mércores 7 (de 9 a 13 h). 

_______________________________________________________________________ 

1. Moi importante: os boletíns non recollidos serán enviados por correo postal. Neste caso 
é moi importante ter en conta que probablemente non se reciban ata despois de pasado o 
prazo de revisión de exames-reclamacións ou de matriculación nas PAU, coas 
consecuencias que iso poida ter. 
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