
CALENDARIO DO MES DE XUÑO EN ESO E 1º DE BACHARELATO (16-17) 

22 xuño: Devolución dos libros de texto por parte do alumnado de ESO. 

23 xuño: Último día de clase en 1º Bacharelato e ESO. 

 As clases rematarán ás 11:35. 

 11:45-13:00: ACTIVIDADES 

 13:00: Saída do alumnado. O transporte escolar recollerá o alumnado que usa este 

servizo. 

27 de xuño: Entrega de cualificacións. Para que o proceso sexa ordenado, establécese o 

horario seguinte: 

 09:00- 10:00: Entrega cualificacións ao alumnado de ESO e 1º Bacharelato. 

 Devolución ao alumnado do libros de materias que teña que examinarse en 

setembro. Recollida de libros pendentes. 

 Ao alumnado aprobado en xuño entregaráselle o sobre de matrícula. 

 O alumnado que vaia matricularse en xuño en 3º e 4º de ESO ou no Bacharelato 

efectuará o pago do seguro escolar (1,12 €) no momento de recibir o sobre de 

matrícula. Para facilitar o pago, traerá o importe xusto. 

 10:30- 12:00: Petición de revisión de exames. 

 09:30-14:00: Revisión de exames e presentación de reclamacións aos 

departamentos. 

28 de xuño: 09:00- 14:00: Presentación de reclamacións aos departamentos. 

29 de xuño: 09:30-10:30: Notificación das resolucións das reclamacións ás/aos 

interesadas/os. 
 

PRAZOS DE MATRÍCULA: (Recomendados para evitar aglomeracións). 

26 e 27 de xuño: para 2º curso de ciclos de FP. 

28 e 29 de xuño: para 1º e 2º de ESO. 

30 de xuño e 3 de xullo: para 3º e 4º de ESO. 

4 e 5 de xullo: para 1º e 2º de Bacharelato. 

IMPORTANTE! 

Recordámoslles que ata o día 22 de xuño, inclusive, poderán presentar nas oficinas 

do centro as súas solicitudes de axudas para adquirir libros de texto e material escolar para 

os cursos da ESO, convocadas pola Consellería de Educación.  

Poden obter máis información e os impresos na páxina web do centro ou no 

seguinte enderezo:  http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_i_-_ed330b_-

_solicitude_1.pdf  

(Ou tamén fotocopiados na conserxería do Centro) 
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