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EXAMES DE PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO 

 

maio 2015 
Todos os alumnos deben presentarse ao exame co seu DNI 

 

martes 5 MAIO 

MATERIA HORA AULA 

Física e química 

16:30 

Laboratorio de física 

Historia do mundo contemporáneo 15 

Matemáticas I 22 

Matemáticas aplicadas ás CCSS 22 
 

mércores 6 MAIO 

MATERIA HORA AULA 

Bioloxía e xeoloxía 

16:30 

29 

Debuxo técnico I Debuxo 

Lingua castelá e literatura I 25 

Lingua galega e literatura I 21 
 

xoves  7 MAIO 

MATERIA HORA AULA 

Economía 

16:30 

25 

Inglés I Aula de idiomas / 34 

Grego I 
Departamento / 21 

Latín I 
 
 

AVALIACIÓN- REVISIÓN DE EXAMES E -ALEGACIÓNS 
 

Xunta de avaliación luns 11 18:30 Sala de xuntas 

Publicación de cualificacións luns 11 20:00 
Taboleiro planta baixa: 
información pendentes 

Solicitude de revisión de exames 
martes 12 
mércores 13 

11:30-12:00 
Profesorado / Xefatura 
de estudos 

Revisión de exames. Reclamacións. 
xoves 14 
venres 15 

11:30-12:00 
Departamentos das 
materias 

Comunicación de resolucións e 
presentación de alegacións 

luns 18 11:30-12:00 Xefatura de estudos 
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EXAMES DE PENDENTES DE ESO- MAIO 2015 

Todos os alumnos deben presentarse ó exame co seu DNI 

LUNS 11  MAIO 

MATERIA HORA AULA 

Educación plástica e visual de 1º e 3º ESO 

18.30 

PLÁSTICA 

Relixión de 3º ESO 15 

Música de 2º e 3º ESO 
MÚSICA-baixo 

Cultura clásica de 3º 
 

MARTES 12 MAIO 

MATERIA HORA AULA 

Lingua castelá e literatura de 2º 

16.30 

25 

Matemáticas de 1º 22 

Física e química de 3º 32 

Ciencias da natureza de 2º 

17.20 

29 

Lingua castelá e literatura de 1º e 3º 25 

Matemáticas de 3º 22 

CCSS-XH de 1º e 3º 

18.10 

15 

Ámbito científico PDC de 3º 22 

Matemáticas de 2º 22 

Bioloxía e Xeoloxía de 3º 
19.00 

29 

CCSS-XH de 2º 15 
 

MÉRCORES 13 MAIO 

MATERIA HORA AULA 

Lingua galega e literatura de 1º 
16.30 

21 

Tecnoloxías de 2º e 3º TECNOLOXÍA 

Lingua galega e literatura de 2º e 3º 

17.20 

21 

Ámbito lingüístico-social PDC de 3º 21 

Ciencias da natureza de 1º 29 

Francés de 1º e 2º (1ª e 2ª lingua) 
18.10 

Departamento de francés 

Inglés de 1º e 2º (1ª e 2ª lingua) Aula de idiomas / 34 

Inglés de 3º 19.00 Aula de idiomas / 34 
 

 

AVALIACIÓN- REVISIÓN DE EXAMES E -ALEGACIÓNS 
Xunta de avaliación luns 18 18:30 sala de xuntas 
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Publicación de cualificacións martes 19 10:30 
Taboleiro planta baixa: 
información pendentes 

Revisión de exames martes 19 e mércores 20 11:30-12:00 Departamentos das materias 

Presentación de alegacións venres 21 11:30-12:00 Xefatura de estudos 
 
 

 
 

MAIO 

2015 

2º BACHARELATO e Pendentes ESO 

calendario final de curso 

luns 4 Día non lectivo. 

martes 
mércores 
xoves 

5 

6 

7 

Pendentes: Exames finais materias de 1º bacharelato. 

luns 11 

AVALIACIÓN PENDENTES 1º BACHARELATO (ás 18:30) 
Ás 20:00: publicación das cualificacións (taboleiro información 
pendentes) 

EXAMES PENDENTES ESO 

martes 
 
mércores 

12 

 

13 

2º BAC: De 11:30 a 12:00: O profesorado atenderá as solicitudes de 
revisión de exames e/ou cualificacións do alumnado con materias 
pendentes de 1º bacharelato nos departamentos didácticos. 

EXAMES PENDENTES ESO 

xoves 14 

2º BAC: De 09:00 a 14:00: Revisión de exames e/ou cualificacións e 
comezo do prazo de presentación no Centro (oficinas) de solicitudes 
por escrito de reclamación de cualificación das materias pendentes de 
1º bacharelato. 

venres 15 

Ás 14:00h: fin do prazo de presentación no Centro (oficinas) de 
solicitudes por escrito de reclamación de cualificación das materias 
pendentes de 1º bacharelato. 
Ás 16:30h: Reunións de departamento para resolución sobre as 
reclamacións de cualificación das materias pendentes de 1º bacharelato. 
Traslado da resolución coa documentación demandada a xefatura de 
estudos. 

luns 18 

De 11:30 a 12:00: Notificación ós/as interesados/as ou a seus 
representantes legais das resolucións adoptadas polos departamentos sobre 
as solicitudes de revisión de cualificación das materias pendentes de 1º 
bacharelato. (Lugar: Oficinas). 

Ás 18:30: AVALIACIÓN PENDENTES ESO 

martes 19 

Fin das clases de 2º bac. Asistencia aos últimos exames do curso. 

Revisión de exames de pendentes da ESO 
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mércores 20 

Asistencia aos últimos exames do curso de 2º bac. 

Revisión exames pendentes ESO 

xoves 21 

Asistencia aos últimos exames do curso de 2º bac. 

Alegacións pendentes ESO 

venres 22 Asistencia aos últimos exames do curso de 2º bac / revisión exames. 
 

luns 25 

Mañá: Revisión de exames de 2º bac. previa cita co profesor/a. 

AVALIACION FINAL 2º bac (de 17.45 a 21.30 h.) 
 

martes 26 

De 09:00 a 09:30: ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS 

polo titor/a do grupo nas aulas correspondentes. 

*O profesorado atenderá ó alumnado que solicite revisión de exames 
ou aclaracións sobre a cualificación final, cando menos no seu horario 

de clases con 2º bac.* 

De 10:00 a 14:30: comezo do prazo para presentar por escrito no 

Centro (oficinas) reclamación de cualificación ante o Departamento 
Didáctico (ver resumo circular 3/2015)* 

 

mércores 27 

*O profesorado atenderá ó alumnado que solicite revisión de exames 
ou aclaracións sobre a cualificación final, cando menos no seu horario 

de clases con 2º bac.* 

Ás 14:00h – fin do prazo para presentar por escrito no Centro 

(oficinas) reclamación á cualificación. 

Ás 16:30h - Reunións de departamentos para resolución sobre as 

solicitudes de reclamación de cualificación. Traslado da resolución coa 
documentación demandada a xefatura de estudos. 

 

xoves 28 

Ás 09:00h- Notificación ós/as interesados/as ou a seus representantes 

legais das resolucións adoptadas polos departamentos sobre as 
reclamacións de cualificación. (Lugar: Oficinas) 

Ás 09:30h- Comezo do prazo (24 horas) para presentar por escrito 

reclamación ás cualificacións ante a Comisión de Supervisión da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (oficinas centro) 

 

venres 29 

Ás 10:00h: fin do prazo para presentar por escrito reclamación ás 

cualificacións ante a Comisión de Supervisión da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria (oficinas centro) 
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luns 1 

xuño 

Notificación á Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade 
do Sistema Educativo das reclamacións ás cualificacions ante 
Comisión de Supervisión da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria. Con carácter urxente, antes das 18.00 h do 1 de xuño. 

 

 

2º BAC: 

 

- Do martes 5 ao xoves 7: exames de pendentes de 1º BAC. Avaliación 

luns 11 ás 18:30 na sala de xuntas (profesorado que impartiu clases ptes ou 

xefes de departamento) 

 

- Do martes 19 ao venres 22 pola mañá asistencia do alumnado só a 

exames. O profesorado respectará o seu horario individual para realizar os últimos 

exames do curso ou exames de recuperación. Se precisa doutras horas, deberá 
porse de acordo co profesorado implicado coa fin de permitir un axeitado 

calendario de exames. 
 

 

- luns 25: avaliación final 

 
17.45-18.30 2º BAC E sala de xuntas 

18.30-19.15 2º BAC D sala de xuntas 

19.15-20.00 2º BAC C sala de xuntas 

20.00-20.45 2º BAC B sala de xuntas 

20.45-21.30 2º BAC A sala de xuntas 

Sesións de 45 min. Os catro profesores con clase coincidente coa súa 
sesión de avaliación deixarán por favor traballo aos seus alumnos. Os 
grupos de bacharelato serán avisados polos profesores respectivos. 

 

- Do martes 26 maio ao martes 9 xuño: clases só para materias obxecto de 

exame na PAU. 

 

 

- 10, 11, 12 xuño (mérc., xoves e venres): PAU. 
 

Calendario da proba de acceso á universidade (CiUGa) – 2º BAC: 

- Prazos xuño 2015: 
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Publicación cualificacións provisionais 19 xuño 

Solicitudes de 2ª corrección e reclamación 20-23 xuño 

Publicación cualificacións da PAU despois da 

resolución das reclamacións 

26 xuño 

Solicitudes de revisión á 2ª corrección 29 xuño-1 xullo 

 

(*) 2º BAC- Procedemento reclamacións ás cualificacións. 

Elaborado a partir da circular deste curso, nº 3/2015. Desde o momento de coñecer a cualificación, e 
despois de que a alumna/o pedise cita ao profesor/a para ver o exame e recibir as aclaracións oportunas,  a 
alumna/o pode iniciar unha reclamación formal de acordo co seguinte procedemento: 

1. RECLAMACIÓNS ANTE O CENTRO 

PRESENTACIÓN 

POLO ALUMNO-A/ 
REPRESENTANTES 

LEGAIS 

Presentaranse no Centro dirixidas á directora, por escrito antes das 14 horas dos días 26 e 27 de 
maio. Da forma mellor razoada posíbel. A Orde 22 abril 2010 (DOG 4 maio 2010) que regula o procedemento para 

garantir o dereito do alumnado de ESO e Bacharelato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios 

obxectivos establece que esta solicitude escrita conterá cantas alegacións xustifiquen a disconformidade coa 
cualificación final ou coa decisión adoptada. (apartado 2 - artigo 6º -) 

RESOLUCIÓN 
DEPARTAMENTOS 

DIDÁCTICOS 

1. Resolución motivada dos  Departamentos Didácticos, que terán en conta: 
 Convocatoria ordinaria: 

o Informe documentado do/a profesor/a da materia respecto da procedencia ou non da 
rectificación final outorgada, á vista de todas as avaliacións, da información adicional de que 
dispoña e das posibles incidencias habidas ó longo do curso. 

o Avaliacións realizadas ó alumnado 
o Copia dos exames e traballos realizados durante o curso. 
o A programación didáctica. 
 Convocatoria extraordinaria: 

o O informe documentado do/a profesor/a da materia respecto da procedencia ou non  da 
rectificación da cualificación final outorgada, á vista da proba extraordinaria. 

o Copia da citada proba extraordinaria. 
o A programación didáctica 

2. Indicarase na resolución que o/a alumno/a ou os seus representantes legais poden solicitar por escrito 
que a directora remita o expediente de reclamación á Comisión de Supervisión, sinalando prazo de lugar 
de presentación da solicitude. 

3. Informe do Departamento para remitir á Comisión de Supervisión – Recollerá: 

- a descrición de feitos e actuacións previas que tiveran lugar, 
- a análise realizada das actuacións do proceso de avaliación con especial referencia á adecuación dos 
obxectivos, contidos, criterios de avaliación e cualificación e procedementos e instrumentos de 
avaliación aplicados cos recollidos na programación didáctica e 

- a decisión adoptada de modificación ou ratificación da cualificación. 
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NOTIFICACIÓN DA 

RESOLUCIÓN 

 a directora do Centro entregará ós interesados a resolución do Departamento. 
 O/A alumno/a ou representantes legais asinarán unha copia da resolución onde constará a data 
e a hora da entrega. 
 En casos de non comparecencia a directora fará a oportuna dilixencia. 

 

2. RECLAMACIÓNS ANTE A COMISIÓN DE SUPERVISIÓN (Subdirección Xeral de Inspección Educativa). 

PRESENTACIÓ

N 

24 horas desde 
a notificación da 
resolución da 1ª 

reclamación 

 O/A alumno/a ou representantes legais poden solicitar por escrito no Centro onde 
presentou a reclamación que a directora remita o expediente de reclamación á Comisión 
de Supervisión. 

COMUNICACIÓ

N Á COMISIÓN 

Rematado o 
prazo de 

presentación. 

 A directora comunicará por vía urxente a relación de alumnos/as que reclamaron 
e materias polas que o fixeron antes das 18.00 h do luns 1 de xuño (convocatoria 
ordinaria) / antes das 19.00 h do luns 7 de setembro (conv. extraordinaria). 

REMISIÓN DO 

EXPEDIENTE 
 A Comisión de Supervisión debe recibir os expedientes de reclamación antes das 14.00 h do martes 
2 de xuño (convocatoria ordinaria) / antes das 14.00 h do martes 8 de setembro (conv. Extraordinaria). 

RESOLUCIÓN 

POLA 
COMISIÓN E 

NOTIFICACIÓN 

Antes 
do 

inicio 
das PAU 

 No prazo máis breve posible e, en todo caso, antes do inicio da proba de acceso á 
universidade. 
 Terá efectos plenos e será notificada a través da dirección do instituto e á CiUG, no caso 
de que supoña que o alumno/a poida realizar a PAU. 
 Contra ela, que esgota a vía administrativa, caber interpor recurso contencioso-administrativo 
perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de 
dous meses contados desde o día seguinte ao da súa notificación. 

EXPEDIENTE 

DE 

RECLAMACIÓN 

 Individual: cada expediente referirase exclusivamente a unha materia e alumno/a. 
 Formano os seguintes documentos: 
-copia da reclamación razoada presentada 
-escrito do alumno ou representantes legais manifestando desexo de remisión do expediente á comisión de 
supervisión 
-copia da resolución motivada do departamento 
-copia do informe do departamento coa descrición de feitos e actuacións previas, análise do proceso de 
avaliación conforme os puntos arriba mencionados e a decisión de modificación ou ratificación da 
cualificación final 
-copia da programación didáctica do departamento da materias 
-copia da acta de avaliación final do curso e grupo 
-informe da dirección do centro no que conste a data de entrega das cualificacións, as actuacións do centro 
e a información adicional de que dispoña; 
Ademais, só no caso da convocatoria ordinaria, incorporarase ao expediente: 
-informe documentado do profesor/a da materia respecto da procedencia ou non da rectificación da 
cualificación final outorgada, á vista de todas as avaliacións, da información adicional de que dispoña e das 
posibles incidencias habidas ao longo do curso. 
-copia dos exames, traballos e demais material elaborado polo alumnado ao longo do curso na materia; 
Ademais na convocatoria extraordinaria: 
--informe documentado do profesor/a da materia respecto da procedencia ou non da rectificación da 
cualificación final outorgada, á vista da proba extraordinaria 
-copia da proba extraordinaria 

 


