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IES A Xunqueira II

Convocatoria ordinaria de reunións: Titorías.
Pola presente, convócanse durante a semana do 13 ao 19 de outubro ás seguintes reunións na
xefatura de estudos:

Sesións de coordinación de persoas titoras
1º ESO: xoves, das 11:20 ás 12:10 horas.
2º ESO: luns, das 10:30 ás 11:20 horas.

1º BTO: luns, das 11:20 ás 12:10 horas.

3º ESO: martes, das 10:30 ás 11:20 horas.

2º BTO: venres, das 9:20 ás 10:10 horas.

Non

2º BTO

1º ESO

4º ESO

3º ESO

1º BTO

2º ESO

4º ESO: mércores, das 11:20 ás 12:10 horas.

Orde do día:

1. Valoración sobre o principio de curso:
a. Presentación por niveis.
b. Presentación e acollida na propia titoría e no seu caso, entrega de
documentos.
i. Estado de aula.
ii. Corrección de datos do alumnado.
iii. Elección de delegado e subdelegado.
iv. Taquillas de alumnado.
v. Estado da verificación dos teléfonos (móbiles).
vi. Estado da verificación dos datos de contacto.
2. Documentos de principio de curso:
a. Carta informativa aos pais. (logo do peche dos horarios da TPs)
3. Reunión virtuais cos responsables de alumnado. (20, 21 e 22 de outubro ás
19:00h (equipo directivo e orientación) e 19:30h (titorías)
4. Ensino mixto e competencia dixital. (foros, EVA-Edixgal e AV-IX2)
5. Formación abalar/edixgal.
6. Indicacións sobre o Plan de Autoprotección.
7. Absentismo escolar. (abalarMóbil e XADE)
a. Prégase se teñan actualizadas tódalas faltas no XADE.
b. Información detallada nos informes: AL030, AL075, AL076.
c. Notificacións automatizada (desde secretaría) ás persoas responsables
de alumando a través do abalarMóbil ou ben manual (a persoa titora) co
informe AL037 asinado entregando na secretaría para o seu despacho a
través do servizo de correos.
d. AL954, topes faltas:
i. (ESO) Protocolo de absentismo escolar.
ii. (Bacharelato) Inicio de procedemento común.
Non 8. Organización das xuntas da avaliación inicial. (Consello orientador)
9. Informe de convivencia.
10. Informe do departamento de orientación.
11. Rogos e preguntas.

Asdo.: A xefa de estudos. Dª Olga López Míguez.
Dirección
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