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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Calendario de coordinación de titorías e profesorado de apoio, curso 2022/23 
Neste documento temos a proposta de reunións ordinarias para o presente curso escolar, incluídas a 
semana de celebración e a orde do día. Cabe citar que se poderán celebrar reunións extraordinarias en 
calquera momento e previamente comunicadas. 

Sesións de coordinación de persoas titoras 
1º ESO > venres, das 10:30 ás 11:20 horas  

2º ESO > martes, das 12:30 ás 13:20 horas 1º BTO > martes, das 11:20 ás 12:10 horas 

3º ESO > luns, das 10:30 ás 11:20 horas  2º BTO > venres, das 11:20 ás 12:10 horas 

4º ESO > xoves, das 12:30 ás 13:20 horas  
 

Datas Orde do día (resumo) 
1º trimestre 

 
2 de setembro Presentacións e acollida; indicacións iniciais; revisión de aula; elección delegado, 

taquillas; ensino mixto e competencia dixital... 

 
Semana do 12 ao 

16 de setembro 

Valoración presentacións; documentos de inicio de curso; transporte; reunións 
responsables de alumnado; plan autoprotección; absentismo escolar; plans; datos de 
contacto; sub/delegados; indicacións avaliación inicial (competencias); convivencia; 
orientación. 

 
Semana do 7 ao 11 

de novembro 

Valoracións reunións responsables de alumnado e avaliacións iniciais; sub/delegados; 
estado de aulas; absentismo escolar; indicacións 1ª avaliación e probas de pendentes; 
Nadal; convivencia; orientación 

2º trimestre 

Semana do 30 de 
xaneiro ao 3 de 

febreiro 

 
Valoracións 1ª avaliación e probas de pendentes; estado de aulas; proceso de admisión 
(centros adscritos, febreiro); Entroido; absentismo escolar; convivencia; orientación 

Semana do 6 ao 10 
de marzo 

Indicacións 2ª avaliación; indicacións avaliación pendentes (BTO); revisión de aulas; 
absentismo escolar; proceso de admisión (solicitudes > marzo e permanencias > abril); 
Semana Santa; convivencia; orientación 

3º trimestre 

Semana do 24 ao 
28 de abril 

Valoración 2ª avaliación; estado de aulas; indicacións xuño; absentismo escolar; 
convivencia; orientación 

 
Semana do 23 ao 

26 de maio 

Indicacións 3ª avaliación/final (ESO, e consellos orientadores) e extra/ordinaria 
(bacharelato); indicacións fin de curso; proceso de admisión (matrícula); revisión final 
de aulas; recollida portátiles EDIXGAL; absentismo escolar; convivencia; orientación 

Asdo.:  O director. D. Juan Carlos Pérez Mestre 


