
   

 

Curso 2021-22 Equipo directivo IES Sánchez Cantón-Pontevedra 

 

Para evitar aglomeracións, cumprindo coas normas do protocolo COVID-19 en vixencia, establécese o 
seguinte horario para atender PREFERENTEMENTE as petición de revisión dos exames co profesorado: 
 

TÁBOA 1 Luns 6 de setembro 

Hora Nivel Aulas 

9:00-10:30 
1º BACH 11 – 12 – 13 – 14  

4º ESO 15 – 16 – 17 – 18 

10:30-12:00 
1º ESO 11 – 12 – 13 – 14  

3º ESO 15 – 16 – 17 – 18 

12:00-13:30 2º ESO 11 – 12 – 13 – 14 
 

 PRAZOS DE MATRÍCULA 
Do 6 e 7 de setembro 
( do 8 ao 10 para alumnado con reclamacións) 

Prazo extraordinario de matrícula. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 CALENDARIO de EXAMES e AVALIACIÓNS SETEMBRO 2021 

DÍA 1, mércores  
DÍA 2, xoves Exames  

DÍA 3, venres  
Avaliacións 
Entrega de cualificacións por ABALAR a partir das 18:00 h 

DÍA 6, luns 

9:00- 13:30 O profesorado estará no centro para a revisión de exames por materias no horario e nas 
aulas que aparecen na táboa 1. 

Reclamacións por escrito ás cualificacións de ESO e Bacharelato (De 10:00 a 14:00) 
A presentación de reclamacións por escrito por parte do alumnado seguirá o seguinte procedemento: 

1º. Revisión do exame co profesorado. 
2º. En caso de discrepancia, presentación por escrito nas oficinas do Instituto segundo o modelo 

oficial que atoparase na Conserxería. 

DÍA 7, martes 

Reclamacións por escrito ás cualificacións de ESO e Bacharelato (De 10:00 a 13:00) 
A presentación de reclamacións por escrito por parte do alumnado seguirá o seguinte procedemento: 

1º. Revisión do exame co profesorado. 
2º. En caso de discrepancia, presentación por escrito nas oficinas do Instituto segundo o modelo 

oficial que atoparase na Conserxería. 
13:30 Reunión de departamento. No caso de reclamacións os departamentos didácticos reuniranse 
para resolvelas. 
14:30 Entrega por escrito da resolución ás reclamacións en XEFATURA DE ESTUDOS 
A partir das 17:00 comunicación ás familias da resolución do departamento, (e da decisión de 
promoción ou titulación se procede) por parte da XEFATURA DE ESTUDOS. 

Calendario para as probas de acreditación 
Luns 13 de setembro 

Materia Aulas Hora 

Análise musical I 11  9:00-11:00 

Debuxo técnico I Aula debuxo 11:00-13:00 

Francés I 11 9:00-11:00 

TIC I Aula informática 1 11:00-13:00 
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 CALENDARIO de EXAMES e AVALIACIÓNS SETEMBRO 2021 

DÍA 1, mércores  
DÍA 2, xoves 

Exames 
Avaliacións 

DÍA 3, venres  Entrega de cualificacións por ABALAR a partir das 18:00 h 

DÍA 6, luns 

9:30- 13:30 O profesorado estará no centro para a revisión de exames. 
Reclamacións por escrito ás cualificacións de ESO e Bacharelato (De 10:00 a 14:00) 

A presentación de reclamacións por escrito por parte do alumnado seguirá o seguinte procedemento: 
1º. Revisión do exame co profesorado. 
2º. En caso de discrepancia, presentación por escrito nas oficinas do Instituto segundo o modelo 

oficial que atoparase na Conserxería. 

DÍA 7, martes 

Reclamacións por escrito ás cualificacións de ESO e Bacharelato (De 10:00 a 13:00) 
A presentación de reclamacións por escrito por parte do alumnado seguirá o seguinte procedemento: 

1º. Revisión do exame co profesorado. 
2º. En caso de discrepancia, presentación por escrito nas oficinas do Instituto segundo o modelo 

oficial que atoparase na Conserxería. 
13:30 Reunión de departamento. No caso de reclamacións os departamentos didácticos reuniranse 
para resolvelas. 
14:30 Entrega por escrito da resolución ás reclamacións en XEFATURA DE ESTUDOS 
A partir das 17:00 comunicación ás familias da resolución do departamento, (e da decisión de 
promoción ou titulación se procede) por parte da XEFATURA DE ESTUDOS. 

Calendario para as probas de acreditación 
Luns 13 de setembro 

Materia Aulas Hora 

Análise musical I 11  9:00-11:00 

Debuxo técnico I Aula debuxo 11:00-13:00 

Francés I 11 9:00-11:00 

TIC I Aula informática 2 11:00-13:00 


