
 

 

                                                                                          
 
 
 

CALENDARIO DE ORGANIZACIÓN DO CURSO 2013/14 
 
 
 
Presentación alumnado:  16 setembro (luns) 
Inicio clases:  17 setembro (martes) 
Último día clase ESO/1º BAC:  20 xuño (venres) 
 
 
DÍAS NON LECTIVOS E VACACIÓNS: 
 
Día do Ensino : 31 outubro (xoves) 
Todos os Santos : 1 novembro (venres) 
Día da Constitución : 6 decembro (venres) 
Nadal : 22 decembro (domingo) - 8 xaneiro (mércores) 
Entroido : 3 marzo (luns) – 5 marzo (mércores) 
Semana Santa : 14 abril (luns) – 21 abril (luns) 
Festa do Traballo : 1 maio (xoves) 
 
(Día da Hispanidade e das Letras Galegas caen en sábado) 
 
Días non lectivos escollidos polo centro:  28 de febreiro e 2 maio. 
 
 
PERÍODOS LECTIVOS EN ESO e 1º BAC. 
 
171 días de clase. 
 
1º trimestre : (65 días de clase) 
Sesións 1ª avaliación: 18 - 19 decembro 
Boletíns: 20 decembro (venres) 
 
2º trimestre : (53 días de clase) 
Sesións 2ª avaliación: 26 - 27 marzo 
Boletíns: 28 marzo (venres) 
 
3º trimestre : (53 días de clase) 
Sesións 3ª avaliación e final: 20 e 23 xuño 
Boletíns: 24 xuño (martes) 
 
 
 
 



 

 

PERÍODOS LECTIVOS EN 2º BAC. 
 
(Pendente das datas da PAU; aproximadamente 153 días lectivos) 
 
1º trimestre:  (51 días) 
Sesión 1ª avaliación: 28 novembro 
Boletíns: 29 novembro (venres) 
 
2º trimestre: (51 días) 
Sesión 2ª avaliación: 26 febreiro 
Boletíns: 27 febreiro (xoves) 
 
3º trimestre: (51 días) 
Sesión 3ª avaliación: 26 maio (?) 
Boletíns: 27 maio (martes) (?) 
 
 
AVALIACIÓN ALUMNOS CON MATERIAS PENDENTES 
 
O profesorado responsable da recuperación deste alumnado entregará as cualificacións na Xefatura 
de estudos nas datas indicadas como sesións de avaliación e asinará as actas correspondentes. 
 
Os departamentos que fagan exames confirmarano para asignarlles datas dentro das establecidas; 
os demais deberán facer constar nas correspondentes programacións os procedementos de 
recuperación e instrumentos de avaliación que van aplicar. 
 
O alumnado que non fose recuperado mediante outro procedemento durante o curso ten dereito á 
proba final de maio. 
 

Pendentes ESO 
 Datas exames  Sesións avaliacións  
1ª 

18-22 novembro 
29 novembro 

2º recreo 
2ª 

24-27 febreiro 
14 marzo 
2º recreo 

Final  12-16 maio 30 maio (2º recreo) 
20 xuño (actas definitivas) 

 
Pendentes BACHARELATO 

 Datas exames  Sesións avaliacións  

1ª 9-13 decembro 19 decembro 
2º recreo* 

2ª 17-21 marzo 28 marzo 
2º recreo* 

Final 28 abril -9 maio 15 maio 
(tarde) 

Boletíns  15 maio (reclamacións 16-20 maio) 
* Evidentemente as notas de pendentes de bacharelato non figurarán no boletín da 1ª e 2ª 
avaliación, respectivamante. Nese caso o/a titor/a informará ás familias dos correspondentes 
resultados. 



 

 

 
 
PCPI 
 
Inicio das clases previsto para o luns 30 de setembro. 
 
Sesión 1ª avaliación: 20 de decembro. 
Sesión 2ª avaliación: 31 de marzo. 
Sesión 3ª avaliación: 30 de maio. 
Avaliación final:  20 de xuño. 
 
 
REUNIÓNS PAIS/NAIS-TITORES PRINCIPIO DE CURSO 
 
Martes 8 de outubro, a partir das 18:00 horas. 
 
 
 


