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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Calendario conv. Ordinaria (2º de bacharelato) de curso 2022/23 (profesorado) 
• 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 

• Xuntas de avaliación ordinaria, na aula de Música 

Martes, 16 de maio Solicítase ao profesorado que teña realizadas tódalas probas coa antelación 

suficiente para seren introducidas as cualificacións no XADE, ao mesmo 

tempo que teña introducidas tódalas cualificacións coa antelación suficiente 

(24h antes) para a celebración con normalidade das xuntas de avaliación, co 

fin de seren evitados retrasos 

Lembra poñer se TITULA ou NON TITULA 

16:00 Avaliación de 2º BTO con 
pendentes (xefaturas) 

16:30 2º BTO A 25’ 
16:55 2º BTO D 25’ 
17:20 2º BTO C 40’ 
18:00 2º BTO B 40’ 
18:40 ---  

(Consulta os seguintes documentos antes das avaliacións, dispoñibles en http://avaliacions.iesaxunqueira2.com/) 

o DC73XA06G - Xuntas de Avaliación, indicacións para o profesorado 

o DC73XA04G - Xuntas de avaliación, indicacións para as persoas titoras 

o DC73XA05G - Xuntas de avaliación, indicacións para o persoal auxiliar administrativo 

o DC73XA03G - Xuntas de avaliación, indicacións para o persoal subalterno 

• 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) 

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

• 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 

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

o 22 de maio, ás 10:10 horas  reunión dos departamentos para a resolución das posibles 

reclamacións 

o 22 de maio, até as 12:30 horas  Entrega, por parte das xefaturas de departamento, 

de tódalas resolucións á xefatura de estudos 

o 23 de maio, das 10:10h até as 12:30h  asinado das actas definitivas 

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

Asdo.:  A xefa de estudos. Dª Rosa García Otero 
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