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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Calendario de final de curso 2022/23, 2º de bacharelato (alumnado) 
• Revisión das aulas en colaboración coa persoa titora e persoa sub/delegada 

o Semana do 1 ao 5 de maio 

• Finalización das clases, sen modificación do horario ordinario  16 de maio 

• Continuidade de clases, conv. extraordinaria e preparación da ABAU  Do 18 de maio ao 16 de xuño 

• Entrega de informes de avaliación, convocatoria ordinaria 

o 16 de maio, ás 21 horas, a través do abalarMóbil 

o 18 de maio, ás 10:15 horas, polas persoas titoras en cadansúa aula 

(os informes de avaliación que non sexan recollidos serán depositados na conserxería) 

• Atención ao alumnado e/ou á/s súa/s persoa/s responsable/s  18 e 19 de maio, en horario lectivo, 

segundo a dispoñibilidade do profesorado 

• Reclamacións  18 e 19 de maio, de 9 a 14 horas, na secretaría 

• O acto de gradación do alumnado de 2º de bacharelato terá lugar o 18 de maio, ás 19:00 horas 

• Probas da convocatoria extraordinaria  Do 19 ao 21 de xuño, consultar horario das probas 

(Ante a concorrencia de probas, poñerse de acordo co profesorado para unha ampliación de tempo ou outra data) 

• Entrega de informes de avaliación, convocatoria extraordinaria  

o 22 de xuño, ás 18 horas, a través do abalarMóbil 

o 23 de xuño, ás 10 horas, polas persoas titoras en cadansúa aula 

(os informes de avaliación que non sexan recollidos serán depositados na conserxería) 

• Atención ao alumnado e/ou á/s súa/s persoa/s responsable/s  23 e 26 de xuño, desde as 10 ás 13h 

• Reclamacións  26 e 27 de xuño, de 9 a 14 horas, na secretaría  

• Banco de libros de texto 26 de xuño, ás 12 horas na entrada do salón de actos 

• Calendario ABAU, convocatoria ordinaria (Páxina web: https://www.ciug.gal/) 

o Do 18 ao 22 de maio  Prematrícula ABAU na secretaría do centro 

o 23 de maio  Listaxes provisionais de alumando matriculado 

o 6, 7 e 8 de xuño  Realización da ABAU 

o 15 de xuño  Publicación online das cualificacións provisorias da ABAU (a partir das 20h) 

o 23 de xuño  Envío das cualificacións por correo electrónico ás persoas interesadas 

• Calendario ABAU, convocatoria extraordinaria (Páxina web: https://www.ciug.gal/) 

o 27 e 28 de xuño  Prematrícula ABAU na secretaría do centro 

o 28 de xuño  Listaxes provisionais de alumnado matriculado 

o 11, 12 e 13 de xullo  Realización da ABAU 

o 19 de xullo  Publicación online das cualificacións provisorias da ABAU (a partir das 20h) 

Asdo.:  A xefa de estudos 

Dª Rosa García Otero 
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