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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS ACERCA DE FIN DE CURSO 
 

ALUMNADO DA ESO  
 

 

Queridas familias,  

Con esta circular queremos comunicarlles as novidades de fin de curso do presente ano académico 2021/22, 

para que dispoñan da información precisa acerca da súa organización. 
 

1. Este curso académico 2021-22 haberá terceira avaliación parcial e avaliación final no mes de xuño, e 

non haberá avaliación extraordinaria no mes de setembro. 

2. A terceira avaliación parcial se realizará os días 6 e 7 de xuño e as notas publicaranse en Abalar o día 

8 de xuño a partir das 12:00 h. 

3. Entre os días 6 e 22 de xuño haberá clases no horario habitual, adicándose a probas e actividades de 

recuperación, reforzo e ampliación dos contidos. 

4. A avaliación final terá lugar o día 23 de xuño, e as notas publicaranse en Abalar o día 27 de xuño, 

estando aberto o prazo de reclamacións os días 28 e 29 de xuño de 2022. 

5. Se alguén quere copia das notas finais en papel, pode solicitalas por correo electrónico a 

ies.terra.trasancos@edu.xunta.gal, antes do día 27 de xuño de 2022, ás 10:00 h.  

6. Das datas e horario da matrícula do curso 2022/23 informaremos na páxina web do centro e a través 

de Abalar. 

7. Na addenda publicada na páxina web, teñen indicado con máis detalle as actividades e os criterios 

que vai seguir cada Departamento. 

Un saúdo.  

A Directora, 

 

Asdo.: Graciela Galdo Vigo 
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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS ACERCA DE FIN DE CURSO 
 

ALUMNADO DE 1º BACHARELATO 
 

 

Queridas familias,  

Con esta circular queremos comunicarlles as novidades de fin de curso do presente ano académico 2021/22, 

para que dispoñan da información precisa acerca da súa organización. 

 

1. Este curso académico 2021-22 haberá avaliación final ordinaria e avaliación final extraordinaria no 

mes de xuño, e non haberá avaliación extraordinaria no mes de setembro. 

2. A avaliación final ordinaria se realizará o día 13 de xuño, e as notas publicaranse en Abalar o día 

14 de xuño, a partir das 12:00 h, sendo o prazo de reclamacións os días 15 e 16 de xuño. 

3. Entre os días 13 e 17 de xuño haberá clases no horario habitual, adicándose a actividades de 

recuperación, reforzo e ampliación dos contidos. 

4. Os Exames Extraordinarios terán lugar entre os días 20 e 22 de xuño, realizándose esta avaliación 

extraordinaria o día 23 de xuño. As notas publicaranse en Abalar o día 27 de xuño, estando aberto o 

prazo de reclamacións os días 28 e 29 de xuño. 

5. Se alguén quere copia das notas finais en papel, pode solicitalas por correo electrónico a 

ies.terra.trasancos@edu.xunta.gal, antes do día 27 de xuño de 2022, ás 10:00 h.  

6. Das datas e horario da matrícula do curso 2022/23 informaremos na páxina web do centro e a través 

de Abalar. 

7. Na addenda publicada na páxina web, teñen indicado con máis detalle as actividades e os criterios 

que vai seguir cada Departamento. 

 

 

Un saúdo.  

A Directora, 

 

Asdo.: Graciela Galdo Vigo 
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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS ACERCA DE FIN DE CURSO 
 

ALUMNADO DE  1º FP BÁSICA  
 

 

Queridas familias,  

Con esta circular queremos comunicarlles as novidades de fin de curso do presente ano académico 2021/22, 

para que dispoñan da información precisa acerca da súa organización. 

 

1. Este curso académico 2021-22 haberá avaliación final de módulos e avaliación final extraordinaria 

no mes de xuño, e non haberá avaliación final extraordinaria no mes de setembro. 

2. A avaliación final de módulos se realizará o día 7 de xuño e as notas publicaranse en Abalar o día 8 

de xuño a partir das 12:00 h. 

3. Entre os días 6 e 17 de xuño haberá clases no horario habitual, adicándose a actividades de 

recuperación, reforzo e repaso dos contidos. 

4. Os Exames Extraordinarios terán lugar entre os días 20 e 22 de xuño, realizándose esta avaliación 

final extraordinaria o día 23 de xuño. As notas publicaranse en Abalar o día 27 de xuño, estando 

aberto o prazo de reclamacións os días 28 e 29 de xuño. 

5. Se alguén quere copia das notas finais en papel, pode solicitalas por correo electrónico a 

ies.terra.trasancos@edu.xunta.gal, antes do día 27 de xuño de 2022, ás 10:00 h.  

6. Das datas e horario da matrícula do curso 2022/23 informaremos na páxina web do centro e a través de Abalar. 
7. Na addenda publicada na páxina web, teñen indicado con máis detalle as actividades e os criterios 

que vai seguir cada Departamento. 

 

 

Un saúdo.  

A Directora, 
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