
CURSO

2015-2016

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO
Gran Vía, 191

36210-VIGO

Tel.: 986 231 667
Fax: 986 213 969

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es

CALENDARIO DE FIN DE CURSO:
PENDENTES, FIN DE CURSO DE 2º BAC e 3ª AVALIACIÓN

maio xuño
luns martes mérc. xoves venres sábado domin. luns martes mérc. xoves venres sábado domin.

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

3-4-5 maio: Exames de Pendentes de BAC
9: Avaliación de Pend.  Bac.  e publicación
das notas ás 20 horas

9-10-11 maio: Exames Pendentes de ESO
12: Avaliacións de pendentes de ESO
13: Publicación notas de pendentes ESO ás
09.00 horas

16 e 17: Días non lectivos

13, 18, 19 e 20: Exames de 2º BAC
23: Sesións da avaliación final de 2º BAC.
24: Entrega de notas de 2ºBAC das 9 ás
9.30 h.

mérc.  8,  xoves  9  e  venres  10  de  xuño:
P.A.U.
mérc. 22: último día de clase na ESO e 1º
BAC
mérc. 22- xoves 23 xuño: avaliacións finais
de ESO e 1º BAC
luns  27:  Entrega  de  boletíns  de  ESO  e
1ºBAC

ÍNDICE:

2º Bacharelato:
Exames de pendentes......páx. 2
Instrucións e avaliacións...p. 2-3-4-5

           Reclamacións 2º BAC.......p. 11-12
           PAU...................................p. 10

Instrucións xerais avaliación pendentes....p. 12

ESO e 1º Bacharelato:
          Exames de pendentes ESO......... páx. 6
          Avaliación pendentes ESO........... páx. 7
  

Calendario pormenorizado
de BAC e ESO (maio e xuño).........páx. 7-8-9

Nota: Non se inclúen neste documento o horario de sesións da avaliación final de ESO e 1º
Bacharelato.
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EXAMES de PENDENTES de 1º de BACHARELATO

maio 2016
Todos os alumnos deben presentarse ao exame co seu DNI

martes 3 MAIO
MATERIA HORA AULA

Francés I                                         

16:30

Departamento
Grego I                                            Departamento
Inglés I                                             Lab. Idiomas
Lingua Galega I                                       27
Matemáticas I                                           29
Matemáticas Aplicadas I                       29

mércores 4 MAIO
MATERIA HORA AULA

Bioloxía e xeoloxía                              

16:30

Lab. Ciencias
Debuxo técnico I                                   Debuxo
Economía                                                        29
Filosofía e cidadanía                  28
Lingua Castelá I                          27
Tecnoloxía industrial I                   Aula Tecnoloxía 2 (ext.)

xoves  5 MAIO
MATERIA HORA AULA

Física e química                                        
16:30

Laboratorio Física
Hª do mundo contemporáneo       29

AVALIACIÓN - REVISIÓN DE EXAMES E ALEGACIÓNS
Xunta de avaliación luns 9 18.35

Xefes departamento - 
Sala de xuntas

Publicación de cualificacións luns 9 20.00
Vitrina planta baixa: 
información pendentes

Aclaracións e revisión de exames cos 
profesores

martes 10
mércores 11

9.00-14.00
Profesorado / X.E. / 
Dirección

Reclamacións escritas (tras 
aclaración/revisión)

martes 10
mércores 11

11.30-12.00
Xefatura de estudos / 
Oficinas

Reunións de departamento para 
resolución de reclamacións

xoves 12 16.30
Departamentos das 
materias

Comunicación de resolucións venres 13 11.30-12.00 Xefatura de Estudos
Solicitude de traslado da reclamación 
á Comisión de Supervisión

mércores 18
xoves 19

ata as 14
horas

Dirección
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2º de BACHARELATO - INSTRUCIÓNS:
xoves 12: Último día de impartición de clase.

venres 13 maio,
mérc. 18,
xoves 19,
venres 20 maio:

Últimos  exames sen clase. Partindo do horario base do grupo e respectando o
horario  de  clases  individual,  cada  profesor/a  fixará  os  exames  finais  e/ou
recuperacións,   acordando  cos  outros  profesores  que  corresponda  calquera
posible ampliación horaria, o cal tamén afecta ao tempo do recreo. Utilícese o
cadro horario de exames da sala.

luns 23 maio:

As cualificacións estarán introducidas no Xade antes das 13.00 horas. A esa hora
imprimiranse  as  actas provisionais  en  Oficinas.  Os  titores  recóllenas  en
Conserxería para preparación e reparto á Xunta de avaliación na sesión.
Avaliacións finais de 2º bac das 16.30 ás 21.10 h. Asinatura das actas por cada
profesor/a ao finalizar as súas sesións.

Profesorado de garda:
Durante o que resta de  maio e o mes de  xuño, o profesorado sen clase pola

finalización do horario lectivo de 2º bac estará no centro localizado na sala
ou no departamento  para facer garda,  salvo  nas  sesións  nas  que  estea  a
impartir clases preparatorias das PAU.

O luns 23,  tarde de avaliacións de 2º  bac,  rexerá o seguinte cadro de gardas:  O
profesorado de 2º bac con horario de tarde durante o curso mais sen clase nin avaliación
simultánea reforzará a garda de 7ª hora segundo necesidades, e o de 8ª hora fará garda por
teren avaliación as profesoras e o profesor que gardarían nesta hora.

BACHARELATO: AVALIACIÓN final - REVISIÓNS e RECLAMACIÓNS - PAU
luns 23: Sesións de avaliación + Publicación das notas no taboleiro-vitrina

martes 24:
Entrega de boletíns ás 9.00 horas polos titores nas aulas. Revisións de
exames.

martes 24 e mérc. 25: Revisións de exames e reclamacións

xoves 26 – martes 7 Clases de preparación das Probas de Acceso á Universidade

8, 9 e 10 de xuño: P.A.U.
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2º BAC 3ª AVALIACIÓN - final
luns 23 maio

Aula 15

BAC 2º D
16.50 – 17.40

Profs con clase que deixarán traballo aos
seus alumnos, atendidos polos prof de

garda:
Rosa López 1º D bac, aula 36

Mariña Suárez 2º C eso, aula 23
Mª Jo Larrán 1º E bac, aula 35

BAC 2º A
17.40 – 18.30

Profs con clase que deixarán traballo aos
seus alumnos, atendidos polos prof de garda:

Mariña Suárez 2º A eso, aula 21  /
J.M.Pousada 4º, aula 29B   /   Elena Gómez,

1º bac, aula 35

BAC 2º B
18.30 – 19.20

BAC 2º C
19.20 – 20.10

BAC 2º E
20.10 – 21.00

martes 24 de maio
De 09:00 a 09:30: Entrega de boletíns polo titor/a do grupo nas aulas correspondentes.

martes e mércores 24 e 25 de maio

Desde a entrega de boletíns e, cando menos, no seu horario de clases con 2º bac, o
profesorado estará na sala ou departamento para atender posíbeis solicitudes de revisión de

exames ou aclaracións sobre a cualificación final.

Reclamacións formais ás cualificacións de Bacharelato nos centros ata as 14 horas do 25 de
maio. Ver procedemento baseado no do curso pasado ao final deste documento

(actualizarase se é preciso conforme a nova circular)

Reunión dos departamentos ás 16.30 h. para resolución na tarde do día 25.

TAREFAS DO PROFESORADO DE 2º BACHARELATO:
Todos debemos: 
- Introducir as notas (0-10) no XADE con tempo (o día anterior) para que os titores poidan
preparar a avaliación. Introduciranse tamén as notas da avaliación das materias pendentes. As actas
para a sesión estarán en conserxería para os titores ás 13.30 horas.
- Actualizar  as  faltas  de  asistencia,  tendo  especial  coidado  no  seu  rexistro  e  control  os
profesores de materias optativas, con alumnado de diferentes grupos.                                   .....>>>
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- Asinar a folla de control de asistencia ás sesións de avaliación. Administrar ben o tempo e
as intervencións respectando os horarios das sesións.
- Comprobar a  acta na sesión. Contemplar Promoción/Non promoción.  Asinar as actas en
Oficinas.
As titoras e titores, ademáis, debemos:

- Coordinar e moderar a sesión de avaliación procurando respectar o horario.
- Comprobar as faltas de asistencia (xustificadas ou non) de cada alumno (menor ou maior de

idade), incluidas no boletín de notas. Indicar Promoción/Non promoción.
- Ao finalizar a sesión, avisar en oficinas para a impresión da acta e dos boletíns. Comprobar

e asinar os boletíns e a acta.
- Indicar nos boletíns as observacións que se desexen facer constar na avaliación e as que

cada titor/a considere oportunas.

- TITULACIÓN: Obterá o   Título   de Bacharel o alumnado que supere todas as materias de 1º e
2º. Ao finalizar o 2º curso ten que ter superadas: todas as materias comúns, 2 mat. optativas e 6
mat. de modalidade (3 de 1º + 3 de 2º). Das 6 mat de modalidade, polo menos 5 teñen que ser da
modalidade en que se finaliza o bacharelato (2 de 1º + 3 de 2º).
-  Matrículas  de  honra:  Máximo  5% alumnado  de  2º  bac  (curso  15/16:  170 alumnos/as,  8
matrículas máx.) con media en 2º  igual ou superior a 9.  Caso de máis alumnos co requisito,
computarase a media do bacharelato sen Relixión. En último extremo, a concesión procede en
sesión de avaliación extraordinaria.

- O alumnado de 2º bac que ao finalizar segundo teña avaliación negativa nalgunha materia
poderá:

 Matricularse soamente das materias con avaliación negativa. Neste caso poderá solicitar➢
por escrito ao profesorado que corresponda a admisión a clase nas materias nas que non está
matriculado. De ser admitido deberá manter un comportamento irreprochable na clase, así
como asistencia regular. De non ser así o profesorado poderá retirarlle o permiso. Fóra do
seu horario lectivo este alumnado só está autorizado a permanecer na biblioteca ou na aula
de convivencia.

 Matricularse de todas as materias de segundo, logo de solicitude á dirección do centro,➢
coa finalidade de mellorar as súas cualificacións, conservando sempre a cualificación obtida
máis alta.

 
- • Poderase permanecer un máximo de catro anos na etapa, consecutivos ou non. O prazo
para solicitar a baixa remata o 30 de abril do ano en curso.
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EXAMES DE PENDENTES DE ESO   - MAIO 2016
Todos os alumnos deben presentarse ó exame co seu DNI

(*) O alumnado que ten que facer varios exames de forma que se poidan solapar os seus
tempos comunicará esta circunstancia ao profesor/a do seguinte exame antes de
comezar a realización do primeiro, pasando inmediatamente de un para o outro.

Os profesores aplicarán as adaptacións horarias correspondentes.

LUNS 9 MAIO
MATERIA HORA AULA

Educación plástica e visual de 1º e 3º ESO  *       

18.35

PLÁSTICA
Cidadanía de 2º  *                                                       15
Lingua galega de  1º, 2º e 3º  *                             29
Música de 2º                                                       MÚSICA B

Música de 3º                                                            19.35 MÚSICA B

MARTES 10 MAIO
MATERIA HORA AULA

Ciencias da natureza de  1º e 2º *                        

16.30

13
Bioloxía e xeoloxía de 3º                                         14
Inglés de  1º, 2º , 3º e 3º PDC *                          34
2ª LE-Inglés de 2º                                                      LAB. IDIOMAS
Educación Física de 3º                                           XIMNASIO

CCSS-Xeografía e historia de  1º, 2º e 3º  *        
18.00

21 - 29

Lingua castelá de  1º, 2º e 3º                                 23 - 27

Física e química de 3º                                          19.30 15

MÉRCORES 11 MAIO
MATERIA HORA AULA

Francés de 3º                                                        
16.30 Departamento de Francés

2ª LE-Francés de  1º e 2º                                      

Matemáticas de  1º, 2º e 3º *                              18.00 21 - 29

Tecnoloxía 1º e 3º                                                 19.30 TECNOLOXÍA

AVALIACIÓN de pendentes ESO - REVISIÓN DE EXAMES - RECLAMACIÓNS
Xunta de avaliación xoves 12 maio 18.30 Xef. Dpto. - Sala de xuntas

Publicación de cualificacións venres 13 maio 09.00
Taboleiro planta baixa:
información pendentes

Aclaracións e revisión de 
exames

venres 13 e mércores 18 11:30-12:00

Prof. encargado de
pendentes/Xef. Dpto. nos

departamentos das
materias

Presentación de alegacións venres 13 e mércores 18
11:30-12:00

(ata as 14 horas
en Oficinas)

Xefatura de estudos /
Dirección / Oficinas

Resolución polos 
departamentos

xoves 19
Reunidos ás

16.30 h.
Departamento
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maio
2016

calendario final de curso

martes
mércores
xoves

3
4
5

                       2º BAC:
Pendentes: Exames finais materias de 1º bacharelato.

luns 9
AVALIACIÓN PENDENTES 1º BACHARELATO (ás 18:35)
Ás 20:00: publicación das cualificacións (taboleiro información pendentes)

EXAMES PENDENTES ESO

martes

mércores

10

11

2º BAC: O profesorado atenderá as solicitudes de revisión de exames e 
aclaracións sobre as cualificacións do alumnado con materias pendentes de 
1º bacharelato nos departamentos didácticos.

EXAMES PENDENTES ESO

2º BAC: Unha vez revisada/aclarada a avaliación co profesor/a, poderase 
presentar solicitude escrita de revisión da cualificación da materia pendente 
de bacharelato (XE/Dirección/Oficinas) ata as 14.00 horas

xoves 12
Sesións de avaliación de pendentes de ESO ás 18.30 h.

2º BAC: Último día de impartción de clase.

venres 13

Publicación das cualificacións de pendentes de ESO ás 09.00 h.

ESO: O profesorado atenderá as solicitudes de revisión de exames e 
aclaracións sobre as cualificacións do alumnado con materias pendentes  
nos departamentos didácticos. Primeiro día de prazo de reclamacións.

BAC: Primeiro día de exames de 2º.

Ás 16:30h: Reunións de departamento para resolución sobre as 
reclamacións de cualificación das materias pendentes de 1º bacharelato. 
Traslado da resolución coa documentación precisa a Dirección.

mércores 18

ESO: O profesorado atenderá as solicitudes de revisión de exames e 
aclaracións sobre as cualificacións do alumnado con materias pendentes  
nos departamentos didácticos.

ESO: De persistir desacordo, poderase presentar solicitude escrita de 
revisión da cualificación (XE/Dirección/Oficinas) ata as 14.00 horas

BAC: Exames de 2º.

BAC: 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. (Lugar: Oficinas).
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xoves 19
ESO: 16.30 h.: Reunións de departamento para resolución de reclamacións 
de pendentes da ESO.

BAC: Exames de 2º.

venres 20

BAC: Último día de exames de 2º.

ESO: Notificación aos interesados por Xefatura da resolución da 
reclamación polo departamento. Traslado, se é solicitado en 24 horas, á 
comisión de supervisión.

luns
martes

23
24

BAC: 23 de 9 a 13 h.: Solicitude de revisión de exames do curso de 2º bac.
(en Xefatura ou aos profesores)

ESO: 23 e 24: Solicitude de traslado da reclamación á comisión de 
supervisión

luns 23 AVALIACION FINAL 2º BAC (de 16.30 a 21.10 h.)

martes 24

De 09.00 a 09.30: ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS
polo titor/a do grupo nas aulas correspondentes.

Cando menos, no seu horario de clases con 2º BAC, o profesorado
atenderá ó alumnado que solicite revisión de exames ou aclaracións sobre a

cualificación final.
De 10.00 a 14.00: comezo do prazo para presentar por escrito no Centro
(oficinas) a solicitude de reclamación de cualificación ante o Departamento

Didáctico.

mércores 25

Cando  menos,  no  seu  horario  de  clases  con 2º  BAC,  o  profesorado
atenderá ó alumnado que solicite revisión de exames ou aclaracións sobre a
cualificación final.
Ás 14:00h – fin de prazo para presentar por escrito no Centro (oficinas) a
solicitude de reclamación de cualificación ante o Departamento Didáctico.
Ás  16:30h  -  Reunións  de  departamentos  para  resolución  sobre  as
solicitudes  de  reclamación  de  cualificación.  Traslado  da  resolución  coa
documentación precisa a xefatura de estudos.

xoves 26

09.00  h.:  Notificación  por  Dirección 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 para presentar por escrito  reclamación ás
cualificacións ante a Comisión de Supervisión da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria (oficinas centro)

venres 27
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)

luns 30 Notificación, ata as 18.00 h., 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
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Universitaria.

xuño
2016

calendario final de curso

mércores
xoves
venres

8
9

10
2º BAC: P.A.U.

mércores 22  1º BAC e ESO: Último día de clase.

Sesións de avaliación final de 1º BAC e ESO

xoves 23 Sesións de avaliación final de 1º BAC e ESO

luns 27 Entrega de boletíns de notas de 1º BAC e  ESO

luns

martes

27

28

1º BAC e  ESO: O profesorado atenderá as solicitudes de revisión de 
exames e aclaracións sobre as cualificacións do alumnado nos 
departamentos didácticos.
Prazo de solicitude escrita de revisión da cualificación (XE / Dirección / 
Oficinas) ata as 14.00 h. do mércores 29.

mércores 29

1º BAC e  ESO: O profesorado atenderá as solicitudes de revisión de 
exames e aclaracións sobre as cualificacións do alumnado nos 
departamentos didácticos.
Prazo de solicitude escrita de revisión da cualificación (XE / Dirección / 
Oficinas) ata as 14.00 h. do mércores 29.

xoves 30

Ás 09.30 h: Reunións de departamento para resolución sobre as 
reclamacións ás cualificación de 1º BAC e  ESO. Traslado da resolución coa
documentación precisa a Xefatura.

Notificación ós/as interesados/as ou a seus representantes legais das 
resolucións adoptadas sobre as solicitudes de revisión de cualificación 
(Lugar: Oficinas).

venres

luns

1
xullo

4
1º BAC e  ESO: Prazo para solicitar á Dirección a elevación do expediente 
de reclamación á comisión de supervisión.
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2º BAC:
Calendario da proba de acceso á universidade (CiUGa) – 2º BAC:  Só incluimos os
momentos de interese máis xeral e inmediato. Para outras informacións e para os seguintes
meses, ver calendario xeral, na páx. da CiUG/taboleiro da sala de profesorado/Oficinas.

         - MAIO:

Matrícula anticipada on line 10-27 maio

Entrega a cada solicitante de resgardo de matrícula con instrucións
e código de acceso á apl. Nerta

24-27 maio

Comunicación ao centro sobre o profesorado participante na PAU 27 maio

Matrícula ordinaria por parte do centro nos Lerd 27-31 maio

Reclamación no centro ás listaxes provisionais de matriculados 30 maio

         - XUÑO:

Comunicación por  fax da Consellaría á CiUG e aos centros do
resultado das reclamacións ás cualificacións do Bacharelato.

Consulta en Nerta das listaxes provisionais de matriculados.
3 xuño

Matrícula  extraordinaria  do  alumnado  aprobado  despois  da
resolución da Comisión de Supervisión da Consellaría

6 xuño

REALIZACIÓN DAS PAU (FASES XERAL E ESPECÍFICA) 8-9-10 xuño

Comunicación e publicación no centro dos criterios de avaliación 13 xuño

Publicación das cualificacións provisionais a partir das 20.00 h. e
envío aos interesados por correo electrónico

17 xuño

Solicitudes de 2ª corrección e reclamación ata as 14.00 h. 21 xuño

Publicación  cualificacións  da  PAU  despois  da  resolución  das
reclamacións

23 xuño

Solicitudes de revisión á 2ª corrección 27-29 xuño
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BORRADOR – 2º BAC- procedemento de reclamacións ás cualificacións. Elaborado a
partir  da  circular  do  pasado  curso.  Unha  vez  recibamos  a  deste  ano,  introduciremos  as  modificacións
pertinentes e os prazos establecidos. Procedemento regulado por dita circular anual e Orde de 22/04/2010
(DOG 4 maio)

RECLAMACIÓNS ANTE O CENTRO

PRESENTACIÓN

Presentaranse no Centro dirixidas á directora. A circular establecía só que se cursarán por escrito. A Orde
28 agosto 1995 (BOE 20 setembro)  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  por  escrito
conterá cantas alegacións xustifiquen a disconformidade coa cualificación final ou coa decisión adoptada
(artigo 7º). Prazo: Dous días.

RESOLUCIÓN E
INFORME DOS

DEPARTAMENTOS
DIDÁCTICOS

1.  No  día  de  finalización  do  prazo  de  presentación,  os  departamentos  emitirán  Resolución
motivada, que terá 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 (setembro):
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 extraordibaria.
o A programación didáctica

2. Indicarase na resolución que o/a alumno/a ou os seus representantes legais poden solicitar por escrito
que o director remita o expediente de reclamación á Comisión de Supervisión, sinalando prazo de lugar
de presentación da solicitude.
3. Informe do Departamento: Recollerá: descrición de feitos e actuacións previas que tiveran lugar, a
análise  realizada  das  actuacións  seguidas  no  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 didácitca e a decisión adoptada de
modificación ou ratificación da cualificación final obxecto de revisión. 

NOTIFICACIÓN DA

RESOLUCIÓN

 A directora, con data e hora, entregará aos 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 caso de non comparecencia a directora estenderá a oportuna dilixencia.

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

PRESENTACIÓN

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 o director remita o expediente de reclamación
á Comisión de Supervisión.

Rematado o prazo
de presentación.

 De habela, a directora ordenará rectificación da cualificación se o interesado
non presentou solicitude escrita para que a dirección remita o expediente de
reclamación ao presidente/a da comisión de resolución.
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COMUNICACIÓN 
Á COMISIÓN

 O director comunicará por vía urxente a relación de alumnos/as e materias polas
que solicitan revisión da reclamación antes das 18.00 h. en xuño / das 19 en
setembro.

REMISIÓN DO 
EXPEDIENTE

 A Comisión de Supervisión debe recibir os expedientes de reclamación, un por materia e alumno, e
formado polos seguintes documentos:
-copia da reclamación razoada presentada;
-solicitude de remisión do expediente á comisión; copia da resolución motivada do departmento;
-copia do informe do departamento; copia da programación do departamento;
-copia da acta de avaliación final do curso e grupo;
-informe da dirección 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 oridinaria: informe documentado do profesor/a da materia respecto
da procedencia ou non da rectificación, copias dos exames e traballos do curso.
Ademais, na extraordinaria: informe do profesor sobre a (im)procedencia á vista da proba extraordinaria
e copia desta.

 Antes das 14 horas, urxente, a: Presidente da Comisión de Supervisión de reclamacións de 2º BAC. DX
de E., FP e IE (Subdirección X. Inspección, Aval. e Calidade do Sist. Ed.) Consellaría...Ed. Administrativo
San Caetano. 15781 Santiago de Compostela.

RESOLUCIÓN POLA COMISIÓN Antes do inicio das PAU no prazo máis breve posible, con efectos plenos

NOTIFICACIÓN

 A través da Dirección do Centro e á CIUG, no caso de que supoña que o/a alumno/a pode realizar as
PAU.

 Contra a resolución da Comisión poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de
dous meses.(Lei 29/1998, 13 xullo)

EFECTOS

 Se a comisión considera procedente a rectificación da cualificación, a dirección ordenará a dilixencia
correspondente  na  acta  de  avaliación  e  no  expediente  do  interesado/a,  facendo constar  a  data  da
resolución da Comisión de Supervisión.

PUBLICIDADE
 A Dirección do instituto adoptará as medidas precisas para que todo o alumnado de 2º de bacharelato

coñeza o contido desta circular.
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