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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Calendario de final de curso 2022/23, ESO e bacharelato (alumnado) 
• Revisión das aulas en colaboración co profesorado titor e sub/delegada/o 

o Semana do 5 ao 9 de xuño 
• 1º de bacharelato, 6 de xuño, ás 10:15 horas (5 de xuño, ás 21h a través do abalarMóbil) 

o Entrega dos informes da avaliación ordinaria nas respectivas aulas 
o Atención ao alumnado e/ou á/s súa/s persoa/s responsable/s  6 e 7 de xuño, en horario 

lectivo, segundo a dispoñibilidade do profesorado 
o Reclamacións convocatoria ordinaria  6 e 7 de xuño, de 9 a 14 horas, na secretaría 

• Probas da convocatoria extraordinaria de bacharelato, inclusive pendentes de 1º BTO 
o 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 data alternativa) 
• Finalización das clases, sen modificación do horario ordinario 

Bacharelato  16 de xuño ESO  21 de xuño  

• Baleirado de taquillas e retirada de candeados, até o 30 de xuño 
• 2º de bacharelato (conv. Extraordinaria) 

o Entrega dos informes de avaliación, inclusive de pendentes, nas respectivas aulas 
 23 de xuño, ás 10 horas (22 de xuño, ás 18h a través do abalarMóbil) 

o 23 e 26, Atención ao alumnado e aos seus responsables no hall, desde as 10h até as 13h 
o 26 de xuño, ás 12h  Banco de libros (ANPA)  na entrada do salón de actos 

• ESO e 1º de bacharelato, 26 de xuño, polas persoas titoras en cadansúa aula 
(23 de xuño, ás 18h, a través do abalarMóbil) 
o Entrega dos informes de avaliación e consellos orientadores, inclusive de pendentes 

1º e 2º da ESO  ás 10h 
Os informes de avaliación que non sexan recollidos 

serán depositados na conserxería 3º e 4º da ESO  ás 11h 

1º de bacharelato  ás 12h 

o 4º ESO > Devolución portátiles EDIXGAL esquecidos: das 10 ás 12 horas  ESO (auxiliares) 
 Recolleranse previamente os días 19, 20 e 21 de xuño 

o 26 e 27, Atención ao alumnado e aos seus responsables no hall, desde as 10h até as 13h 

• Banco de libros (ANPA), 26 de xuño, na entrada do salón de actos 
o Recolleranse previamente os días 20 e 21 de xuño 

1º e 2º ESO  das 10 ás 11h 3º e 4º ESO  das 11 ás 12h 1º BTO  das 12 ás 13h 

• Período de reclamacións extraordinaria (bacharelato) e final (ESO) 
2º bacharelato  26 e 27 de xuño ESO e 1º BTO  26 e 27 de xuño  de 9 a 14 horas, na secretaría 

 

Ensinanzas Data Horario 
1º da ESO e 2º de bacharelato Do 23 ao 28 de xuño 

De 9 a 14 horas 4º da ESO e 1º de bacharelato Do 29 de xuño ao 4 de xullo 

2º e 3º da ESO Do 4 ao 7 de xullo 

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