PROGRAMACIÓN FIN DE CURSO 2013-2014
28 ABRIL-9 MAIO

15 MAIO (xoves)

Exames finais de pendentes bacharelato:
MARTES
29/04/2014

MARTES
06/05/2014

XOVES
08/05/2014

18:00-19:30
-Matemáticas

18:00-19:30
-L. galega

16:20-17:50
-Física e química

16:30

16 MAIO

20 MAIO

Comunicación calificacións pendentes
bacharelato. Apertura prazo de reclamacións

10:30

12-16 MAIO

18:00-19:30

Remata prazo de reclamacións pendentes
de bacharelato

Exames finais de pendentes ESO:
LUNS
12/05/2014

16:20-17:50

Avaliación pendentes bacharelato

MARTES
13/05/2014

-Matemáticas
-Educación física
-Física e química

MÉRCORES
14/05/2014

XOVES
15/05/2014

-Inglés

-L. galega
(inicio 17:50)
-L. castelá

Para as materias que non figuren neste cadro o alumnado deberá poñerse en contacto co
departamento didáctico correspondente

19-22 MAIO

Exames finais de 2º de bacharelato:
(durante a semana de exames o horario de 2º
de bacharelato redúcese ao seguinte)

8:30/10:00
9:00/10:30

LUNS
19/05/14

MARTES
20/05/14

MÉRCORES
21/05/14

XOVES
22/05/14

-Bioloxía 2ºA

-L. galega 2ºA e 2ºB

-CTMA 2ºA

-L. castelá 2ºA e 2ºB

-Ét. e fil. do der. 2ºB

9:30/11:00

10:30/12:00

-Relixión 2ºA e 2ºB
-Historia 2ºA e 2ºB

-Matemáticas 2ºA
-Economía 2ºB

-Filosofía 2ºA e 2ºB

11:30/13:00

-Química 2ºA
-Tecnoloxía 2ºA
-Latín 2ºB
-Matemáticas apl. 2ºB

12:15/13:45
12:30/14:00

VENRES
23/05/14

-Xeografía 2ºB
-Física 2ºA
-Arte 2ºB

23 MAIO

-Deb. Técnico 2ºA

17:00

-Inglés 2ºA e 2ºB

Avaliacións de 2º bacharelato (3ª e final)
23 MAIO
17:00
17:45

26 MAIO

12:10

27-28 MAIO

2º BAC. A
2º BAC. B

Entrega de boletíns 2º bacharelato. Ábrese
prazo de reclamacións. Información de
dirección sobre PAU

Prematrícula PAU no centro

28 MAIO

14:10

Remata prazo de reclamacións ás
cualificacións de 2º bacharelato no centro

30 MAIO

10:10

3ª avaliación PCPI

12:10

Pre-avaliación final de pendentes ESO

27 MAIO-10 XUÑO

Clases de preparación para as PAU

En principio, respetaranse os horarios establecidos para 2º bacharelato durante
o curso. Se hai cambios, estes serán acordados entre o profesorado implicado
sen perturbar a terceiros, incluído alumnado. Os posibles cambios
comunicaranse previamente á xefatura de estudos, quen os autorizará de
cumprir as condicións anteriores.

Desde o día 11 de xuño o profesorado liberado das clases deberá
cumprir co seu horario en tarefas do centro. Previa comunicación
á xefatura de estudos, poderá variar a distribución destas horas.

17 XUÑO (martes)

Derradeiro día de clase en PCPI

20 XUÑO

Derradeiro día de clase en ESO e 1º bach.:
Revisión das probas de avaliación,
aclaracións, orientacións docentes e titoriais,
etc. Actividades festivas de fin de curso
(pendentes de programación)

20 e 23 XUÑO

3ª avaliación e final de ESO e 1º bach. Final
de PCPI
VENRES
20 XUÑO

LUNS
23 XUÑO

10:10

PCPI

10:00

1º BAC A

12:10

Pendentes ESO

10:45

3º ESO A

16:30

1º ESO A

11:30

3º ESO B

17:15

1º ESO B

12:15

4º ESO A

18:00

2º ESO A

13:00

PDC

18:45

2º ESO B

25 XUÑO (mérc.)

11:00

11:45

27 XUÑO

11:00

12:00

30 XUÑO

1-10 XULLO

11:00
12:30

Entrega de boletíns. Apertura do prazo de
reclamacións aos departamentos polas
cualificacións
Saída de autobuses

Remata prazo presentación reclamacións.
Reunión de departamentos para resolver
reclamacións
Notificación aos interesados das resolucións
das reclamacións por escrito

Claustro
Consello Escolar

Prazo ordinario de matrícula en ESO e
bacharelato curso 2014/15 (información sobre
o procedemento e as datas concretas serán
publicadas no mes de xuño)

Información de interese para o profesorado:

1. De conformidade co establecido na Orde de 24 de maio de 2013 pola que se aproba o
calendario escolar para o curso 2013/14:
• Todo o profesorado dos centros públicos permanecerá no centro ata o día 30
de xuño inclusive.
• O profesorado dedicará especial atención á análise e valoración de resultados
da avaliación do rendemento académico do alumnado, que deberá incluírse na
memoria final de curso coas propostas de mellora que correspondan. Así
mesmo, esta memoria incluirá propostas de modificación ás programacións
docentes, especialmente no que se refire a mínimos esixibles, estratexias
metodolóxicas e criterios de cualificación, promoción e titulación.

2. Con data límite o 30 de xuño: envío das memorias ao correo electrónico do centro
(xefes/as de departamento).

3. Con data límite o 30 de xuño: cubrir en XADE os informes de avaliación
individualizados de ESO (titores/as), para o alumnado que aprobe en xuño (o resto en
setembro).

4. Os libros de texto en préstamo recolleranos os departamentos correspondentes: data
límite o 26 de xuño para os libros non necesarios en setembro; en setembro recollerase
o resto.

