
 

 

HORARIO DE PRESENTACIÓN DO ALUMNADO 

 
ALUMNADO DE BACHARELATO E EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

Alumnado de 1º e 2º de Bacharelato 
 

▪ A presentación do alumnado de 2º de Bacharelato realizarase no salón de actos ás 

10:30 horas. 

 

▪ Na mesma informarase ao alumnado das normas básicas de funcionamento. O profesor/a 

titor/a acompañará ao alumnado a súa aula e continuará coa explicación de normas de 

funcionamento para o curso 2022-23. O remate da presentación continuarán no centro ata 

as 14:25 horas. 

 

▪ A presentación do alumnado de 1º de Bacharelato realizarase no salón e actos ás 

11:45 horas. 

 

▪ Na mesma informarase ao alumnado das normas básicas de funcionamento. O profesor/a 

titor/a acompañará ao alumnado a súa aula e continuará coa explicación de normas de 

funcionamento para o curso 2022-23. O remate da presentación continuarán no centro ata 

as 14:25 horas. 

 

Alumnado de 4º e 3º de Educación Secundaria 
 

▪ A presentación do alumnado de 4º e 3º de E.S.O. realizarase no salón e actos ás 

12:45 horas. 

 

▪ Na mesma informarase ao alumnado das normas básicas de funcionamento. O profesor/a 

titor/a acompañará ao alumnado a súa aula e continuará coa explicación de normas de 

funcionamento para o curso 2022-23. O remate da presentación continuarán no centro ata 

as 14:25 horas. 

 

▪ As familias non poderán acompañar o alumnado no salón de actos. 

 

Alumnado de 2º e 1º de Educación Secundaria 
 

▪ A presentación do alumnado de 2º e 1º de E.S.O. realizarase no salón e actos ás 

13:35 horas. 

 

▪ Na mesma informarase ao alumnado das normas básicas de funcionamento. O profesor/a 

titor/a acompañará ao alumnado a súa aula e continuará coa explicación de normas de 

funcionamento para o curso 2022-23. O remate da presentación continuarán no centro ata 

as 14:25 horas. 

 

▪ As familias non poderán acompañar o alumnado no salón de actos. 

 

 

 


