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INSTITUTO EDUCACIÓN 
SECUNDARIA A 
XUNQUEIRA II 

Xuntas de avaliación, indicacións para o persoal auxiliar administrativo, 22/23 

Cuestións previas 

• As quendas para o presente curso do persoal auxiliar administrativo están establecidas segundo o 

documento “DC47DR12G - Quendas do PAS e equipo directivo polas tardes”.  Se houbese algunha 

falla deberá ser substituída ou intercambiada pola súa persoa compañeira do posto de traballo. 

• O persoal auxiliar administrativo deberá ter creadas as xuntas de avaliación no XADE conforme ao 

documento “DC74FX01G - Convocatoria e control de asistencia de reunións” co fin de seren 

reflectidas as ausencias de profesorado. 

Preparación para cadansúa xunta de avaliación 

• Ao comezo das xuntas de cadanseu día, facilitarase na aula de música en dúas bandexas en soporte 

papel as actas de asistencia (informe predefinido AL972 ou SE989) co fin de seren reflectidas as 

ausencias de profesorado. 

Logo da finalización de cadansúa xunta de avaliación 

• Recolleranse as actas de asistencia asinadas polo equipo docente. Logo de telas todas, 
entregaranse na xefatura de estudos, agrupadas, ordenadas e grampadas por días. 

• Pecharanse as actas coa data de celebración das mesmas (Utilidades > Xestión > Apertura/peche...) 

• Configurarase a publicación diferida de cualificacións segundo as datas da táboa inferior (> Op. Abalar) 

• (final, en 2º e 4º da ESO) Imprimirase tódolos consellos orientadores co seguinte obxectivo: 
o Logo de ser asinados, farase copia para o seu arquivo no expediente 

o Gramparase con cadanseu informe de avaliación para a súa entrega ao alumnado 

• Imprimiranse os informes de avaliación (informe predefinido AL009) cos impresos especiais, selado 

dos mesmos, facilitándoos ás persoas titoras a partir das 11:30 horas do: 

 Avaliacións do 1º trimestre: 2 de decembro Avaliacións ordinarias 2º BTO: 18 de maio  

 Avaliacións 2º BTO do 2º trimestre: 24 de febreiro Avaliacións ordinarias 1º BTO: 9 de xuño  

 Avaliacións ESO e 1º BTO do 2º trimestre: 17 de marzo Avaliacións finais e extraordinaria: 26 de xuño  

• Imprimiranse as actas definitivas, deixándoas na mesa de reunións da xefatura de estudos ás 12 

horas conforme ao seguinte:  

 Tódalas avaliacións   

 24h despois da entrega dos informes de avaliación  

Grazas pola túa atención e colaboración 
Asdo.:  A secretaria 
 

Dna. Mónica Castells Cividanes 


