
 
 

Estimadas familias: 

Agardamos que vos atopedes ben de saúde. Enviamos esta carta para transmitir a 
información básica en relación co fin deste curso: 

• O martes 22 de xuño rematarán as actividades lectivas, tanto presenciais como 
telemáticas. 

• Durante os días seguintes terán lugar as reunións de profesorado para a avaliación dos 
distintos cursos. Cada día, ás 22:00 h publicaranse as cualificacións finais das ensinanzas 
avaliadas por medio de Abalarmóbil. Se aínda non vos destes de alta, podédelo facer nestes 
enlaces: 

o https://play.google.com/store/apps/details?id=es.xunta.edu.abalarmobil (para android) 

o https://apps.apple.com/es/app/abalarmobil/id660608502 (para iphone) 

• Con independencia do momento da publicación das cualificacións, o prazo para 
revisións ou reclamacións ás cualificacións será do xoves 24 ás 9:00 ata o venres 25 ás 14:00. 
Cómpre chamar antes ao centro, de maneira que a atención destas titorías poda organizarse 
respectando distancias e evitando esperas. 

• Os titores dos grupos de ESO convocarán e recibirán ás familias escalonadamente, a 
partir do xoves 24. En xuño serán convocados só os que aproben todas as materias, co fin de 
entregarlles o Consello orientador e para que podan devolver libros e equipos; despois dos 
exames de setembro teremos outra convocatoria semellante para o resto do alumnado. 
Recibiredes unha mensaxe co día e a hora; de non poder asistir, por favor, contactade co titor 
para acordar outro momento. Con todo, se algunha familia desexa ser recibida polo titor ou 
por algún outro profesor, pode acordar unha cita chamando ao centro, como é habitual.  

• Os titores dos grupos de Bacharelato, Formación profesional básica, Ciclos medios, 
Ciclo superior e Secundaria de adultos estarán dispoñibles o xoves 24 e o venres 25. As 
familias que desexen ser atendidas solicitarán cita previa, co fin de evitar aglomeracións nos 
corredores. 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS E EQUIPOS: 

• Quen ten que devolver os libros de texto?  

En xuño, só os alumnos de ESO que aprobaron todas as materias. En setembro o resto do 
alumnado de ESO. Devolveranse os libros recibiron do servizo de préstamo, os adquiridos coa 
axuda da Xunta ou os que desexen donar. Entregarán os libros ao titor, na mesma reunión na 
que recibirán o Consello Orientador. 

• Quen ten que devolver os equipos EDIXGAL?  

Non é preciso devolvelos, xa que o programa EDIXGAL se extende a 3º e 4º ESO a partir 
do curso próximo. Agás que algún alumno se traslade de centro, pode continuar co mesmo 
equipo o ano seguinte. 

• Quen ten que devolver os equipos prestados durante o curso?  

En xuño os alumnos que teñan todas as materias aprobadas. O resto poderá facelo en 
setembro. Para esta recollida, serán convocados persoalmente.  

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.xunta.edu.abalarmobil
https://apps.apple.com/es/app/abalarmobil/id660608502


 
 
PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO 

Nos primeiros días de setembro realizaranse as probas extraordinarias de ESO, BAC, 1º FPB 
e Módulo 4 de adultos. A mediados de xullo publicarase o calendario destas probas que, segundo a 
previsión actual, serán presenciais. 
 

 
 

Información sobre prazos de admisión e matrícula:  
http://www.edu.xunta.es/centros/iesoribeiro/ 

 

Toda a información sobre ciclos formativos en: 

http://www.edu.xunta.es/fp/ 

 
Ribadavia, 15 de xuño de 2021 
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