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CALENDARIO FINAL DE CURSO 

ALUMNADO 2º BACHARELATO 

 NOTAS ACLARATORIAS PARA O FINAL DO CURSO ESCOLAR 2008-2009 
 1.- Segundo a orde do 29 de maio de 2008 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2008/2009 
(D.O.G. 05-06-2008): Art 13 4.1. Unha vez realizadas as avaliacións finais do segundo curso de bacharelato, ofer-
taranse as clases nas disciplinas obxecto das probas de aptitude para o acceso á universidade ata a realización das 
citadas probas e, con este fin, quedan autorizadas as direccións dos centros para introduciren modificacións nos 
horarios dos profesores e grupos de alumnos afectados, asignándolle ao profesorado as horas, en que deixen de im-
partir a súa materia, a tarefas da súa responsabilidade, segundo o cargo ou posto que desempeñe, incluídas as gar-
das que se consideren necesarias. 
 2.-Recoméndase que o profesorado titor coordine o calendario final de exames do seu alumnado. Para elo 
reservouse a semana do 18 ao 22 de maio. O cadro de exames finais deberá ser entregado na Xefatura de Estudos. 
 3.-Todas as sesións de avaliación celebraranse na aula multimedia. 
 

ANEXO I 

 

AVALIACIÓN FINAL DE 2º DE BACHARELATO 

DÍA 25 DE MAIO 
            De 18:00 a 18:45 h.     ►2º Bacharelato A 

            De 18:45 a 19:30 h.     ►2º Bacharelato B 

MAIO—2009 

DÍA 15 Última data para entregar as notas dos/as Alumnos/as con materias pendentes de 
1º de bacharelato na Xefatura de Estudos. 

DÍA 15 Suspensión da actividade docente en 2º de bacharelato. 

DO 18 ao 22 Semana para facer exames finais. 

DÍA 20 ás 11:15 h. 
Avaliación de alumnos/as con materias pendentes. 

Asistencia dos/as Xefes/as de Departamento. 

DÍA 25 Avaliación final de 2º de bacharelato. Véxase anexo I. 

DÍA 26 Entrega de notas ao alumnado de 2º de bacharelato a partir das 11:00 h. 

DÍAS 26-27 Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións finais. 

DÍA 28 As 11:15 h. entrega das resolucións das reclamacións presentadas ás notas de 2º de 
bacharelato. 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS PARA O 3º TRIMESTRE 


