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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Reunións de inicio de curso 2022/23          (accesibles en http://reunions.iesaxunqueira2.com/) 

• Xoves, 1 de setembro 

o Acollida do profesorado de nova incorporación por parte do equipo directivo  10:30h 
o Acollida do profesorado de nova incorporación por parte dos membros de cadanseu 

departamento  11:30h 
o Claustro, no salón de actos  12:30 horas 

 Orla de profesorado, curso 2022/23 
 Confirmación da carga horaria por departamentos e indicacións, entre outros 

Os cargos non directivos poden ser consultados na web en http://organigrama.iesaxunqueira2.com/ 

• Venres, 2 de setembro 

o Na aula de música 
 Xefaturas (CCP)    10:30 horas 
 Titorías ESO  11:30 horas 
 Titorías BTO  12:30 horas 

o En 1º da ESO D, titorías de 1º e 3º ESO 
 Programa TEI   12:30 horas 

• Luns, 5 de setembro 

o 10 horas, formación de cuestións organizativas e TIC para as xefaturas de departamento 
o 10 a 13 horas, traballo nos departamentos nas tarefas de principio de curso (programacións, 

entre outros) 

• Martes, 6 de setembro 

o 10 horas, formación de cuestións organizativas e TIC para as profesorado titor 
o 10 a 13 horas, traballo nos departamentos nas tarefas de principio de curso (programacións, 

entre outros) 

• Mércores, 7 de setembro 

o 10 horas, formación de cuestións organizativas e TIC para o resto de profesorado 
(se o prefiren, poden asistir en calquera dás formacións anteriores) 

o 10 a 12 horas, traballo nos departamentos nas tarefas de principio de curso (programacións, 
entre outros) 

o Claustro, na sala de profesorado  12:30 horas 
 Entrega de horarios e indicacións, entre outros 
 Ágape ao remate na cafetería 

• Xoves, 8 de setembro 

o No salón de actos, actos de presentación (+1 sesión coas persoas titoras) 
 1ª sesión  1º da ESO 
 2ª sesión  2º da ESO 
 3ª sesión  3º e 4º da ESO 
 4ª sesión  1º e 2º de bacharelato 

o Ao remate das mesmas comezan as clases con horario ordinario 
Asdo.: O director. D. Juan Carlos Pérez Mestre  
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