
 
 

 

ENTREGA DOS BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS

Luns 27 de xuño, ás 13:00 horas

 REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS FINAIS

 

 
NOTAS. Co fin de evitar aglomeracións, deben agardar que os conserxes lles indiquen cando poden 
acceder ás aulas para a revisión de exames. 

REVISIÓN DE EXAMES            

HORA DEPARTAMENTOS

9:00-10:00 

MATEMÁTICAS

BIOLOXÍA-XEOLOXÍA

FÍSICA E QUÍMICA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

10:00-11:00 

LATÍN 

GREGO 

MÚSICA 

11:00-12:00 

ECONOMÍA 

FRANCÉS 

ELECTRICIDADE

12:00-13:00 

LINGUA GALEGA

FILOSOFÍA 

LINGUA CASTELÁ

13:00-14:00 

ARTES PLÁSTICAS

EDUCACIÓN FÍSICA

TECNOLOXÍA 

 
INGLÉS 

ENTREGA DOS BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS 

Xoves 23 de xuño: 2º BAC 

Luns 27 de xuño, ás 13:00 horas: 1º BAC, FPB e ESO

REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS FINAIS 

Martes 28 e mércores 29 de xuño 

OTAS. Co fin de evitar aglomeracións, deben agardar que os conserxes lles indiquen cando poden 
acceder ás aulas para a revisión de exames.  

REVISIÓN DE EXAMES            MARTES 28 DE XUÑO 

DEPARTAMENTOS AULAS 

MATEMÁTICAS 1º ESO-A/1º ESO-B /1º ESO-C/1º ESO D/3º ESO

XEOLOXÍA 4º ESO-A/4º ESO-B/4º ESO-C 

FÍSICA E QUÍMICA 2º ESO-A/2º ESO-B/2º ESO-C/2º ESO

XEOGRAFÍA E HISTORIA 3º ESO-C/3º ESO-D/1º BAC-A/1º BAC

LAT 

TITORÍA 1 

AULA DE MÚSICA 

1º BAC-B/1º BAC-C 

FRAN-1/FRAN-2 

ELECTRICIDADE TALLER 1/TALLER 2 

LINGUA GALEGA 1º ESO-A/1º ESO-B /1º ESO-C/1º ESO D

3º ESO C/3º ESO-D 

CASTELÁ 2º ESO-A/2º ESO-B/2º ESO-C/2º ESO

ARTES PLÁSTICAS AULA DEBUXO TÉCNICO/AULA DEBUXO ARTÍSTICO

EDUCACIÓN FÍSICA AULA PLANTA BAIXA 

 TIC-0/TIC-1/TIC-2/TIC-3 

1º BAC-A/1º BAC-B/1º BAC-C/2º BAC

 

: 1º BAC, FPB e ESO 

OTAS. Co fin de evitar aglomeracións, deben agardar que os conserxes lles indiquen cando poden 

 

1º ESO D/3º ESO-A 

C/2º ESO-D 

/1º BAC-B 

1º ESO D 

C/2º ESO-D 

/AULA DEBUXO ARTÍSTICO 

C/2º BAC-A 



 
 

 

As reclamacións ás cualificacións deben presentarse por escrito nun documento específico 
dispoñible na Secretaría do centro, onde deberán entregar a reclamación. Unha vez resolta a 
reclamación por parte do departamento didáctico correspondente, será comunicada á familia a 
través dun SMS certificado e, se o desexan, tamén poderán recollela na Secretaría do centro en 
formato papel.  

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación 
final de curso obtida ou coa decisión sobre a promoción adoptada polo equipo docente, as familias 
poderán presentar mediante escrito á Direcci
partir da comunicación, reclamación ante Xefatura Territorial da Coruña

 

ás cualificacións deben presentarse por escrito nun documento específico 
a do centro, onde deberán entregar a reclamación. Unha vez resolta a 

reclamación por parte do departamento didáctico correspondente, será comunicada á familia a 
través dun SMS certificado e, se o desexan, tamén poderán recollela na Secretaría do centro en 

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación 
final de curso obtida ou coa decisión sobre a promoción adoptada polo equipo docente, as familias 

escrito á Dirección do centro docente, no prazo de dous días hábiles a 
reclamación ante Xefatura Territorial da Coruña.  

 

ás cualificacións deben presentarse por escrito nun documento específico 
a do centro, onde deberán entregar a reclamación. Unha vez resolta a 

reclamación por parte do departamento didáctico correspondente, será comunicada á familia a 
través dun SMS certificado e, se o desexan, tamén poderán recollela na Secretaría do centro en 

No caso de que, tras o procedemento de revisión no centro, persista o desacordo coa cualificación 
final de curso obtida ou coa decisión sobre a promoción adoptada polo equipo docente, as familias 

no prazo de dous días hábiles a 


