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Días 1 e 2: non lectivos  

Días 5-6-7: exames de materias non superadas 

(pendentes) de 1º Bacharelato. Avaliación: xoves 8 Días 11-12-13 Realización das P.A.U. 

Días 12-13-14: exames de materias non superadas Días 17-18-19-20: 1º BTO: só exames fin de curso 

de cursos anteriores na ESO. Avaliación: luns 19 Día 20: fin de curso ESO e 1º Bacharelato 

Días 20-21-22-23. 2º BTO.: só exames fin de curso Días 23-24: Sesións de avaliación ordinaria final  

Día 23: fin de curso 2º bacharelato Día 25: Entrega de boletín de notas ESO e 1º Bto  

Día 26: Avaliación ordinaria final de 2º de bacharelato   

Día 27: Entrega de boletín de notas de 2º Bto  

Do día 28 de maio ao 10 de xuño: 2º Bto.: clases materias P.A.U. 
 

eexxaammeess  ff iinnaaiiss,,  xxuunnttaass  ddee  
aavvaall iiaacciióónn,,  rreeccllaammaacciióónnss  
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CURSO 
2013-2014 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 
 

PPrrooggrraammaacciióónn  ppaarraa  MMAAIIOO  ee  XXUUÑÑOO::     
ccaalleennddaarr iioo  ddee  eexxaammeess  ee  xxuunnttaass  ddee  aavvaall iiaacciióónn  

  
  
  

22ºº  BBAACCHHAARREELLAATTOO::    

CCaalleennddaarr iioo  ff iinnaall   ddee  ccuurrssoo  MMAAIIOO .............................................................................................................................................................................. 33  

EExxaammeess  ff iinnaaiiss  ppeennddeenntteess  ddee  11ºº  ddee  bbaacchhaarreellaattoo  .......................................................................................................................... 44  

XXuunnttaass  ddee  aavvaall iiaacciióónn  mmaaiioo  ee  pprraazzooss  ddee  rreeccllaammaacciióónnss ...................................................................................................... 55  

BBoorrrraaddoorr  ddoo  pprroocceeddeemmeennttoo  ddee  rreeccllaammaacciióónnss  ááss  ccuuaall ii ff iiccaacciióónnss  ff iinnaaiiss.................................................. 66  
  
  

EESSOO  ee  11ºº  BBAACCHHAARREELLAATTOO::    

CCaalleennddaarr iioo  ff iinnaall   ddee  ccuurrssoo  MMAAIIOO  ee  XXUUÑÑOO.................................................................................................................................................. 77  

EExxaammeess  ff iinnaaiiss  eenn  mmaaiioo  ddee  ppeennddeenntteess  ddee  EESSOO  .............................................................................................................................. 88  

XXuunnttaass  ddee  aavvaall iiaacciióónn  eenn  xxuuññoo  ee  pprraazzooss  ddee  rreeccllaammaacciióónnss .......................................................................................... 99  

  
  

HHoorraarr iiooss  ddee  aatteenncciióónn  aaoo  aalluummnnaaddoo  eenn  xxuuññoo ..  ......................................................................................................................1100  

  
  

IInnffoorrmmaacciióónn  ddee  iinntteerreessee  xxeerraall ::   
PPrroocceeddeemmeennttoo  ddee  RReeccllaammaacciióónnss  ááss  ccuuaall ii ff iiccaacciióónnss  ........................................................................................................ 1122  

CCrrii tteerr iiooss  ddee  pprroommoocciióónn  ee  ddee  tt ii ttuullaacciióónn  nnaa  EESSOO.. ...................................................................................................................... 1144  

CCrr ii tteerr iiooss  ddee  pprroommoocciióónn  ee  ddee  tt ii ttuullaacciióónn  nnoo  BBTTOO..  .................................................................................................................... 1166  

  
 

Observacións : 
 

A programación proposta poderá sufrir modificacións - en especial, nos prazos e procedementos que se 

establecen para as reclamacións ás cualificacións finais- como resultado do traslado de instruccións 

específicas da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa ao 

respecto do 2º curso de bacharelato e, do Inspector Xefe do Servizo Territorial de Inspección Educativa 

ao respecto dos cursos de ESO e de 1º de bacharelato. O pasado curso escolar estas instruccións foron 

remitidas aos centros educativos o 10 de maio 2013 e o 4 de xuño 2013, respectivamente. 

A data límite para a a avaliación final de 2º de bacharelato, fixada o 26 de maio e, as datas previstas 

para as reclamacións ás cualificacións finais de Bacharelato nos centros (27 e 28 de maio), son as 

establecidas no calendario xeral das PAU 2014, remitido pola CIUG o presente curso escolar.  
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MAIO 

2014 
Calendario 2º BACHARELATO  

luns 
martes 
mércores 

5 

6 

7 

Exames finais materias PENDENTES  de 1º bacharelato . 

Ás 17:00h: AVALIACIÓN PENDENTES 1º BACHARELATO  (Xefes de depa rtamento) 
xoves 8 

Ás 20:00h: Publicación das cualificacións pendentes  (taboleiro información ptes.)  

venres 
luns 

9 

12 
Ás 11:30h Solicitude de revisión de exame en xefatu ra de estudos 

luns 
martes 

12 

13 

De 11:30h 

a 12:00h: 

O profesorado atenderá as solicitudes de revisión d e exames e/ou 
cualificacións do alumnado con materias pendentes d e 1º bacharelato 
nos departamentos didácticos. 

mércores  14 
De 09:00h 

a 14:00h: 

1º día prazo de presentación no Centro (oficinas) d e solicitudes por 
escrito de reclamación de cualificación das materia s pendentes de 1º 
bacharelato. O profesorado facilitará revisión de e xames e de 
cualificacións finais. 

Ás 14:00h: 
2º día e fin do prazo  de presentación no Centro (oficinas) de solicitude s 
por escrito de reclamación de cualificación das mat erias pendentes de 
1º bacharelato. O profesorado facilitará revisión d e exames e de 
cualificacións finais. xoves 15 

Ás 16:30h: 
Reunións de departamentos  para resolución sobre as reclamacións de 
cualificación das materias pendentes de 1º bacharelato . Traslado da 
resolución coa documentación demandada á xefatura de estudos 

Venres  16 
De 11:30h  

a 12:00h: 

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). 

luns 19 Último día para impartición efectiva de clases 

do martes 20 

ao venres 23 

Asistencia só aos últimos exames do curso, exames f inais, recuperacións … . O 
profesorado respectará o seu horario  para realizar os últimos exames do curso ou exames 
de recuperación. Se precisa doutras horas, deberá pórse de acordo co profesorado e co 
alumnado implicado. Ademais, cando menos, no seu horario de clases con 2º bac, o 
profesorado atenderá ao alumnado que solicite revis ión de exames ou aclaracións 
sobre a cualificación final (se xa lle foi comunica da polo profesor ou profesora).  

Cando menos, no seu horario de clases con 2º bac po la mañá ou previa cita, o 
profesorado atenderá ao alumnado que solicite revis ión de exames ou aclaracións 
sobre a cualificación final (se xa lle foi comunica da polo profesor ou profesora). 

LUNS 26 
De 16:30h 

a 21:00h: 

SESIÓNS DE AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA 

Non poderán ser avaliados definitivamente de 2º de bacharelato aqueles 
alumnos que figuren con materias pendentes de 1º de  bacharelato o día 
da avaliación . Non obstante, deberáselles conservar o aprobado das 
materias de 2º de bacharelato ata setembro, facendo constar todas as 
cualificacións e anotando na ACTA de 2º de bacharelato: «PENDENTE DE 1º 
DE BACHARELATO». 

MARTES 27 
De 09:00 a 09:30: ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS polo titor/a 
do grupo nas aulas correspondentes. Revisión de exa mes ou aclaracións sobre a 
cualificación final, previa cita co profesor ou  pr ofesora. 

DÍAS 27 -28 RECLAMACIÓNS  ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS DE 2º BACHARELATO NOS CEN TROS 

Do 28 maio ao 10 xuño CLASES DE PREPARACIÓN MATERIAS P.A.U. 
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CURSO 
2013-2014 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

EXAMES DE PENDENTES DE 1º DE BACHARELATO 
 

MAIO 2014 
Todos os alumnos deben presentarse ao exame co seu DNI 

 

LUNS 5 MAIO 
MATERIA HORA AULA 

Lingua castelá e literatura I 18:40 21 
Lingua galega e literatura I 18:40 22 
Bioloxía e xeoloxía 18:40 14 
Debuxo técnico I 18:40 Debuxo 
Francés 1ª lingua I 18:40 15 
Inglés 1ª lingua I 18:40 16 
 

MARTES 6 MAIO 
MATERIA HORA AULA 

Economía 16:30 16 
Historia do mundo contemporáneo 16:30 15 
Física e química 16:30 Laboratorio 
 

MÉRCORES  7 MAIO 
MATERIA HORA AULA 

Matemáticas I 16:30 22 
Matemáticas Aplicadas ás CCSS I 16:30 23 
 
 

AVALIACIÓN- REVISIÓN DE EXAMES - RECLAMACIÓNS 
 

AVALIACIÓN XOVES 8 17:00h Sala de xuntas 
Publicación de cualificacións Xoves 8 20:00h 

Taboleiro planta baixa: información 
pendentes 

Solicitude de revisión do exame 
Venres 9 
Luns 12 

11:30h-12:00h Xefatura de estudos 

Revisión de exames Luns 12 
Martes 13 11:30h-12:00h Departamentos das materias / ou 

previa cita co/coa profesor/a 
Reclamacións 
Requisito previo: ter revisado 
exame co/coa profesor/a 

Mércores 14 
Xoves 15 09:00h-14:00h Oficinas 

 
Os/As alumnos/as coa materia pendente de Filosofía e Cidadanía , non deberán presentarse ao exame 

final de maio ao tela superada nas convocatorias de exames parciais establecidas polo Departamento 

Didáctico. 
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CURSO 
2013-2014 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

 

3ª AVALIACIÓN e FINAL ORDINARIA - 2º DE BACHARELATO  

luns 26 maio 2014  
16:30-17:20 2º BAC A sala de xuntas 
17:20-18:10 2º BAC B sala de xuntas 
18:30-19:20 2º BAC C sala de xuntas 
19:20-20:10 2º BAC D sala de xuntas 
20:10-21:00 2º BAC E sala de xuntas 

martes 27 maio 2014 
ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS 

REVISIÓN EXAMES E CUALIFICACIÓNS CO PROFESORADO 

1º día PRAZO RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS NO CENT RO 

09:00-09:30 
Entrega de boletíns de cualificacións polo titor/a do grupo nas aulas 

correspondentes. 

Cita co 
profesor ou coa 
profesora 

Revisión de exames ou aclaracións sobre a cualifica ción final , previa cita co 

profesor ou  profesora. 

Ata as 14:30h 

1º día de prazo reclamacións ás cualificacións fini as no centro –solicitar e 

entregar impreso nas oficinas. Requisito previo: te r falado co/a profesor/a da 

materia. 

mércores 28 maio 2014 
REVISIÓN EXAMES E CUALIFICACIÓNS CO PROFESORADO 

2º día PRAZO RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS NO CENT RO 
Cita co 
profesor ou coa 
profesora 

Revisión de exames ou aclaracións sobre a cualifica ción final , previa cita co 

profesor ou  profesora. 

Ata as 14:30h 

2º día de prazo reclamacións ás cualificacións fini as no centro –solicitar e 

entregar impreso nas oficinas. Requisito previo: te r falado co/a profesor/a da 

materia. 

do mércores 28 maio ao martes 10 de xuño 2014 
CLASES DE PREPARACIÓN DAS MATERIAS OBXECTO DE EXAME  NA SELECTIVIDADE  
Horario habitual ou acordado co profesor/coa profesora. Asistencia voluntaria ás clases de preparación 

das materias obxecto de exame nas Probas de Acceso á Universidade (P.A.U.) 
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2º Bto.- procedemento reclamacións. elaborado a partir das circulares de cursos anterio res. 
Unha vez recibamos a deste curso, indicaremos prazo s de reclamación ante a Comisión, apartado  2º). 

1º ) RECLAMACIÓNS ANTE O CENTRO 

PRESENTACIÓN 

Presentaranse no Centro dirixidas ó director. A circular establecía só que se cursarán por escrito. 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 por escrito 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 o director 
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: descrición de feitos e actuacións 
previas que tiveran lugar, a análise realizada das actuacións seguidas no proceso de avaliación e a decisión adoptada de 
modificación ou ratificación da cualificación final obxecto de revisión. (segundo establece o apartado 3- artigo 2º - 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) 

NOTIFICACIÓN DA 

RESOLUCIÓN 

� O director 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 o Director fará a oportuna dilixencia. 

 

2º) 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. 

COMUNICACIÓN 

Á COMISIÓN 
Rematado o prazo de 

presentación. 
� O director comunicará por vía urxente a relación de alumnos/as que reclamaron. 

REMISIÓN DO 

EXPEDIENTE 
� A Comisión de Supervisión debe recibir os expedientes de reclamación  

RESOLUCIÓN 
COMISIÓN 

Antes do 
inicio das 

PAU 

� O subdirector xeral de inspección, como presidente da Comisión convocará a un Inspector de Educación e a 
un/unha funcionario/a, membros dos grupos de traballo das diferentes materias obxecto de exame nas PAU 
afectados polas reclamacións presentadas, ou, no caso de materias optativas de especialidades distintas ás dos 
grupos de traballo, a dous especialistas. 

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) 

COMPOSICIÓN 

DO EXPEDIENTE 

DE 

RECLAMACIÓN 

� Documentos para cada expediente: 
o Copia da reclamación razoada presentada polo/a alumno/a ou os seus  representantes legais. 
o Escrito do/a alumno/a ou dos representantes legais pedindo que se remita a reclamación á Comisión de Supervisión. 
o Copia da resolución motivada do Departamento da materia obxecto de reclamación. 
o Copia do informe do Departamento (segundo apartado 3, artigo 2º-  Orde 22 abril 2010) 
o Copia da Programación Didáctica do Dpto. con obxectivos, contidos mínimos e criterios de avaliación e cualificación. 
o Copia da acta da avaliación final do curso e grupo do reclamante. 
o Informe do director. 

� Documentos adicionais na convocatoria ordinaria: 
o Informe documentado do profesor da materia respecto da procedencia ou non da rectificación da cualificación final, á 

vista de tódalas avaliacións, da información adicional de que dispoña e das posibles incidencias ó longo do curso. 
o Copia dos exames, traballos e demais material elaborado polo devandito alumno ó longo do curso. 

� Documentos adicionais na convocatoria extraordinaria: 
o Informe documentado do profesor da materia respecto da procedencia ou non da rectificación da cualificación final, á 

vista da proba extraordinaria. 
o Copia da citada proba. 
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MAIO 

2014 
Calendario ESO pendentes 

luns 
martes 
mércores 

12 

13 

14 

EXAMES FINAIS MATERIAS PENDENTES DE ESO  

luns 19 18:30 h  AVALIACIÓN MATERIAS PENDENTES ESO (Xefes de departa mento) 

10:00 h Publicación cualificacións pendentes tabole iro planta baixa (XDpto) 
martes 20 De 11:30h 

a 12:00 h 
Revisión de exames de pendentes nos Departamentos d idácticos ou 
noutro espazo previa cita co/coa profesor/a ou xefe /a de departamento 

mércores 21 
De 11:30h 
a 12:00 h 

Revisión de exames de pendentes nos Departamentos d idácticos ou 
noutro espazo previa cita co/coa profesor/a ou xefe /a de departamento. 

xoves  22 
De 11:30h 
a 12:00 h 

Presentación en xefatura de estudos de alegacións q ue xustifiquen a 
disconformidade coa cualificación obtida na materia  pendente que será 
revisada en xuño, polos departamentos didácticos, x unto coas 
reclamacións ás cualificacións finais nas materias do curso actual. 

 

XUÑO 

2014 
Calendario ESO-1º BACHARELATO 
1º BAC: do martes 17 ao venres 20 – SÓ EXAMES FIN  DE CURSO 

De 09:00h 

a 14:00h: SESIÓNS DE AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA 

LUNS 23 
De 16:20h 

a 20:00h: SESIÓNS DE AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA 

MARTES 24 
De 09:00h 

a 14:00h: SESIÓNS DE AVALIACIÓN FINAL ORDINARIA 

De 09:00h 

a 09:30h: 
ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS polo titor/a do 
grupo nas aulas correspondentes.  

De 10:00h 

a 14:00h: 

ATENCIÓN DO PROFESORADO AO ALUMNADO Revisión de 
exames ou aclaracións sobre a cualificación final, no horario e aulas 
establecidos nesta programación.  

MÉRCORES 25 

De 11:00h 

a 14:30h: 

1º día do prazo  para presentar por escrito no centro (oficinas) 
RECLAMACIÓN sobre a cualificación final ou a decisión de 
promoción/titulación.  

De 09:00h 

a 14:30h: 

2º día do prazo  para presentar por escrito no centro (oficinas) 

RECLAMACIÓN sobre a cualificación final ou a decisión de 

promoción/titulación. De 10:00 a 13:00h o profesora do estará localizable  

para facilitar revisión de exames e de cualificació ns finais, se houbese 

que solventar algunha incidencia, non resolta o día  25. 

XOVES 26 

Ás 17:00h Reunións de departamento para resolución de revisió n de cualificacións. 

De 09:00h 

a 10:00h: 
Reunións extraordinarias das sesións de avaliación se hai reclamacións 
sobre decisión de promoción/titulación. 

VENRES 27 

Ás 11:30h NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓNS das reclamacións ao Centro  (Oficinas) 
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CURSO 
2013-2014 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 

EXAMES DE PENDENTES DE ESO 
 

MAIO 2014 
Todos os alumnos deben presentarse ao exame co seu DNI 

 
 

LUNS 12  MAIO 
MATERIA HORA AULA 

Educación Plástica e Visual de 1º ESO e de 3º ESO 18:30 PLÁSTICA 
Lingua galega e literatura de 2º ESO e de 3º ESO 18:30 15 
Cultura clásica de 3º ESO 19:20 16 
Música de 2º ESO 19:20 MÚSICA B (planta baixa) 
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia de 1º ESO 19:20 15 
Física e química de 3º ESO 19:20 Laboratorio 

 

MARTES 13 MAIO 
MATERIA HORA AULA 

Lingua castelá e literatura de 1º ESO 16:30 24 
Ciencias Naturais de 2º ESO 16:30 25 
Matemáticas de 3º ESO 16:30 23 
Ámbito lingüístico PDC de 3º 16:30 26 
Ciencias Naturais de 1º ESO 17:20 21 
Ámbito científico PDC de 3º 17:20 21 
Bioloxía e Xeoloxía de 3º ESO 17:20 22 
Lingua galega e literatura de 1º ESO 18:10 22 
Lingua castelá de 2º ESO e de 3º de ESO 18:10 21 
Ciencias Sociais, Xeografía e Historia de 2º ESO e de 3º ESO 19:00 22 

 

MÉRCORES 14 MAIO 
MATERIA HORA AULA 

Francés de 3º ESO (1ª e 2ª lingua) 16:30 15 
Matemáticas de 1º ESO e de 2º ESO 16:30 25 
Francés de 1º ESO (1ª e 2ª lingua) e de 2º ESO (1ª e 2ª lingua) 17:20 15 
Inglés de 3º de ESO (1ª lingua) 17:20 16 
Inglés de Inglés 1º ESO (1ª lingua) e 2º de ESO (1ª e 2ª lingua) 18:10 16 
Tecnoloxías de 2º ESO e de 3º ESO 19:00 TECNOLOXÍA 1 (planta baixa) 

 

AVALIACIÓN- REVISIÓN DE EXAMES E -ALEGACIÓNS 
 

AVALIACIÓN LUNS 19 18:30 sala de xuntas 
Publicación de cualificacións martes 20 10:00 

Taboleiro planta baixa: 
información pendentes 

Revisión de exames martes 20 
mércores 21 11:30-12:00 Departamentos das materias 

Presentación de alegacións xoves 22 11:30-12:00 Xefatura de estudos 
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CURSO 
2013-2014 

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 3ª AVALIACIÓN- FINAL XUÑO  2014 

SESIÓNS DE AVALIACIÓN: LUNS 23 e MARTES 24 

LUNS 23 XUÑO  
09:00-10:00 2º ESO-C(1) aula 16 1º BAC-A (1) sala xuntas 
10:00-11:00 1º ESO-A aula 16 1º BAC-B sala xuntas  
11:00-12:00 1º ESO-D(2) aula 16 1º BAC-C (2) sala xuntas 
12:00-13:00 1º ESO-C aula 16 1º BAC-D sala xuntas 
13:00-14:00 3º ESO-A(3) aula 16 1º BAC-E (3) sala xuntas  
     

16:20-17:00 3º C-PDC sala xuntas   
17:00-18:00 3º ESO-C sala xuntas   
18:00-19:00 3º ESO-B sala xuntas 1º ESO-B aula 16 
19:00-20:00 3º ESO-D sala xuntas   

MARTES 24 XUÑO  
09:00-10:00 4º B-PDC aula 16 2º ESO-B sala xuntas 
10:00-11:00 4º ESO-B(1) aula 16 2º ESO-D(1) sala xuntas 
11:00-12:00 4º ESO-A aula 16 2º ESO-A sala xuntas 
12:00-13:00 4º ESO-C aula 16   
13:00-14:00 4º ESO-D aula 16   

MÉRCORES 25 : 
ENTREGA DE BOLETÍNS DE CUALIFICACIÓNS 

REVISIÓN EXAMES E CUALIFICACIÓNS CO PROFESORADO 
1º día PRAZO RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS NO CENT RO 

09:00-09:30 Entrega de boletíns de cualificacións finais polo t itor/a do grupo nas aulas 
correspondentes. 

10:00-13:00 ATENCIÓN DO PROFESORADO AO ALUMNADO  Revisión de exames ou aclaracións 
sobre a cualificación final, no horario e aulas est ablecidos nesta programación. 

Ás 11:00 1º día do prazo  para presentar por escrito no centro (oficinas) reclamación  sobre a 
cualificación final ou a decisión de promoción/titu lación. 

XOVES 26: 
2º día PRAZO RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS NO CENT RO e REUNIÓNS DPTOS 

09:00-14:30 

2º día- FIN DO PRAZO para presentar por escrito no centro (oficinas) reclamación sobre a 
cualificación final ou a decisión de promoción/titu lación.  

De 10:00 a 13:00h o profesorado estará localizable  para facilitar revisión de exames e de 
cualificacións finais, se houbese que solventar alg unha incidencia, non resolta o día 25. 

Às 17:00 Reunións de departamento para resolución de revisió n de cualificacións. 

VENRES 27: RESOLUCIÓN RECLAMACIÓNS AO CENTRO  

09:00-10:00 Reunións extraordinarias das sesións de avaliación se hai reclamacións sobre decisión 
de promoción/titulación.  

Ás 11:30 NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓNS das reclamacións presentad as ao Centro (Oficinas) 
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CURSO 
2013-2014 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 
 

HHOORRAARRIIOOSS  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  DDOO  PPRROOFFEESSOORRAADDOO  AAOO  AALLUUMMNNAADDOO  

MMÉÉRRCCOORREESS  2255  DDEE  XXUUÑÑOO  nnaass  hhoorraass  ee  aauullaass  qquuee  ssee  iinnddiiccaann  

FFóórraa  ddoo  hhoorraarr iioo  iinnddiiccaaddoo  nnaa  ttáábbooaa,,  ttooddoo  oo  pprrooffeessoorraaddoo  eessttaarráá  llooccaall iizzaabbllee  ddee  
1100::0000hh  aa  1133::0000hh ,,  ooss  ddííaass   2255  ee  2266  ddee  xxuuññoo   ppaarraa  ppooddeerr   aatteennddeerr   ssooll iiccii ttuuddeess  
ddee  rreevviissiióónn  ddee  eexxaammeess  ee  ddee  ccuuaall ii ff iiccaacciióónnss  ff iinnaaiiss,,  nnoonn  rreessooll ttaass,,  ppoorr   ccaallqquueerraa  
iinncciiddeenncciiaa,,  nnoo  hhoorraarr iioo  pprreevviissttoo  oo  ddííaa  2255..  
 

 PROFESOR(A) HORA AULA 
    

Milagros GARCÍA GARCÍA 22 
María Teresa GARCÍA OÑATE 23 
María del Carmen GLEZ. BACHMAIER 24 
Eladio IZQUIERDO PAZÓ  25 

Ciencias 
naturais 

Juan Manuel RODRÍGUEZ CRIADO 

11.00 

27 
 

Antonio Jacinto BLANCO DOPICO  22 
Eduardo BRAGADO RODRÍGUEZ 23 
Maite CEREZUELA ROSIQUE 24 
María Azucena LÓPEZ REJO 26 
Francisco Javier PORTAS OLIVEIRA 14 

CC.SS. 
Xeografía 

e 
historia 

 
Ramona SOTELO LORENZO  

10:00 

27 
 

Eloísa MIGUEZ DE LEÓN MODELADO Educación 
plástica e 

visual Jesús VILA DOMÍNGUEZ 
10:00 

DEBUXO 
    

Luz Mª  GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 21 
Economía 

Víctor GARVÍ SOLER 
13.00 
13.00 DIRECCIÓN 

 

Carmen GONZÁLEZ TENORIO 
Dolores HERMIDA RODRÍGUEZ 

Educación 
física 

Francisco Javier PORTAS OLIVEIRA 
11.00 XIMNASIO 

 

Marisol LÓPEZ VILAR 36 
Jesús Ángel MARTÍNEZ SAN LUIS SECRETARÍA Filosofía 
Eva PÉREZ CRESPO 

11.00 
37 

 

Manuela GONZÁLEZ GONZÁLEZ Laboratorio Física 
e 

química José Manuel POUSADA DOURAL 
10.00 

Departamento 
 

Sara FERNÁNDEZ MACÍAS 13 
Anxos GARCÍA MONASTERIO Xefatura  
José Ramón NÚÑEZ GONZÁLEZ 14 

Francés 

Raquel VILLANUEVA ROZADOS 

12.00 

15 
 

Grego Fernando LILLO REDONET 12.00 DEPART. 
    

Luísa CAZORLA TORRADO  32 
Maruxa JIMÉNEZ POLO Dpto. Inglés 
María Gloria LAGO CUADRADO 33 
Laura LÓPEZ PEÑA 34 
Avelina RODRÍGUEZ GIL 35 

IInnggllééss  

Santiago RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 

11.00 

38 
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Latín José Manuel OTERO FERNÁNDEZ 12.00 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susana GÓMEZ PÉREZ  
Almudena VIDAL VARELA Música 
M.ª del Carmen VÉLEZ PÉREZ 

13.00 MÚSICA 

 

Relixión Juan José AGUIAR DÍAZ 13.00 16 
 

Saínza  ARIAS CERDEIRIÑA Taller Inf 
Xosé Roberto DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ Taller Inf 
Nuria GÓMEZ PRIETO / Jaime VÁZQUEZ Aula Inf 

Tecnoloxía 
(informática) 

Sergio VÁZQUEZ MUÑIZ 

12.00 

Taller Inf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luz ALONSO  FERNÁNDEZ 28 
M.ª Margarita CORRAL SAN MIGUEL 15 
María José CUADRADO LARRÁN Vicedirección 
Carmen MOURE FERNÁNDEZ 31 
Dolores NÚÑEZ GUERRA 35 

Lingua castelá 
e 

literatura 

Ricardo TORRES PARÍS 

12.00 

Dpto 

Montserrat ALONSO LORENZO 15 
Luz ALONSO FERNÁNDEZ 16 
Miguel DOIRO TABOADA 14 
Rosa María LÓPEZ FERNÁNDEZ Dpto. Galego 
Paz MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 26 
Manuel QUEVEDO RODRÍGUEZ 39 

Lingua galega 
e 

literatura 

Marina SUÁREZ GONZÁLEZ 

11.00 

21 

José Antonio BARROS SUEIRO  23 
Teresa CASTAÑO QUINTÁNS Dpto Mate 
M.ª Dolores FERNÁNDEZ PÉREZ 24 
Rocío LÓPEZ VÁZQUEZ 22 
María Elisa MARTÍNEZ ARNAIZ 25 

Matemáticas 

Juan José VALLECILLO SECADAS 

10.00 

26 
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IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  IINNTTEERREESSEE  XXEERRAALL    
 

RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS 
 

� Co fin de que os alumnos poidan comprobar os seus erros nos exercicios antes de formalizar calquera tipo de 

reclamación, os profesores deberán estar a disposición dos alumn os no centro durante os días e  

conforme aos horarios que se establecen neste docum ento : do 12 ao 15 de maio  para revisión de 

exames e de cualificacións de materias pendentes de 1º de bacharelato  , os días 27 e 28 de  maio , para 

revisión de exames e de cualificacións de materias de 2º de bacharelato  e os días 25 e 26 de xuño  para 

revisión de exames e de cualificacións de materias do curso actual e pendentes de ESO e do curso actual de 

1º de Bacharelato .  

� As reclamacións formais que sobre as cualificacións finais se formulen seguirán o procedemento recollido 

neste documento, na relación que corresponde aos calendarios de maio e de xuño.  
 
 

XE informa ao alumnado de cal é o procedemento e a lexislación aplicable [Orde do 28 de agosto 1995 (BOE 

20/09/1995) – pola que se regula o procedemento para garantir o dereito dos alumnos de ESO e Bacharelato a 

que o seu rendemento escolar sexa avaliado conforme a criterios obxectivos.] 
 
 

� Antes de presentar unha reclamación formal , o/a alumno/a ou seus pais ou representantes legais 

poderán solicitar de profesores e titores cantas ac laracións consideren precisas  acerca das valoracións 

que se realicen sobre o proceso de aprendizaxe dos alumnos así como sobre as súas cualificacións ou 

decisións de promoción ou titulación. No suposto de que, tras as oportunas aclaracións ex ista desacordo 

coa cualificación final obtida nun área ou materia ou coa decisión de promoción ou titulación 

adoptada, o/a interesado/a poderá proceder a reclam ar formalmente . [Orde do 28 de agosto 1995 (BOE 

20/09/1995)- artigo sexto, puntos 1, 2]- 

 

� As reclamacións formais,  que sobre as cualificacións finais ou decisións de promoción ou titulación se 

formulen, faranse nos prazos  recollidos  neste documento , na relación que corresponde ós calendarios de 

xuño e setembro .  
 

Procedemento para presentar formalmente unha reclam ación no Centro:  

- Débese presentar a reclamación razoada por escrito , dirixida ó director do Centro, respectando os 

prazos sinalados neste documento (oficinas). 

- Pode presentala o/a alumno/a ou seus pais ou representantes legais. 

- Reclama formalmente a súa disconformidade coa cualificación final outorgada a unha ou a varias 

materias.  

- Debe expór as razóns que xustfiquen a súa disconformidade con esa cualificación. 

 

Procedemento que seguen os Departamentos Didácticos  para resolver :  

- Reúnense todos os membros do Departamento para contrastar as actuacións seguidas no proceso de 

avaliación do alumno co establecido na programación didáctica, con especial referencia a:  adecuación 

dos obxectivos, contidos e criterios, procedementos e instrumentos de avaliación ó establecido polo dpto. 

e  a correcta aplicación dos criterios de cualificación e avaliación. 

- O Departamento emite un informe onde recolle finalmente a decisión adoptada de modificación ou 

ratificación  da cualificación final obxecto de revisión. 
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- Xefatura de estudos comunicará por escrito ó/á interesado/a a decisión razoada de modificación ou 

ratificación  da cualificación final obxecto de revisión.  

- No caso de  desacordo, coa resolución no centro, o/a interesado/a ou seus pais ou representantes legais 

poderán solicitar por escrito ó Director que eleve a reclamación á Xefatura Territorial. 
 

 
 
 

2º BAC:  Orde do 22 de abril 2010 (DOG 04/05/2010)  – pola que se establece o procedemento que cómpre 

seguir nas reclamacións das cualificacións outorgadas no 2º curso de bacharelato. 

Circular ???? da Dirección Xeral de Educación  dicta as instruccións que dan cumprimento ó establecido na 

Orde do 22 de abril 2010 e fixa o calendario de presentación de reclamacións e notificación de resolucións 
 
Reclamación ante a Comisión de Supervisión da Conse llería:  

- Se se está en desacordo coa resolución da reclamación no Centro, o/a alumno/a ou seus pais ou 

representantes legais, no prazo establecido neste documento, poden solicitar no Centro que a dirección 

remita o expediente de reclamación á Comisión de supervisión. 

- Neste caso, o/a alumno/a ou seus pais ou representantes legais deben facer un escrito manifestando o 

seu desexo de que o expediente de reclamación se remita a dita comisión e entregalo na dirección do 

centro nos prazos sinalados neste documento. 

- A Comisión de supervisión resolverá no prazo máis breve posible e , en todo caso, antes do inicio da 

proba de acceso á universidade. 

- O acordo adoptado pola Comisión será notificado ó/á interesado/a a través da dirección do centro e á 

Comisión Interuniversitaria de Galicia , no caso de que supoña que o/ a alumno/a pode realizar a PAU 

- Contra a resolución da Comisión de supervisión o/a interesado/a pode interpor recurso contencioso-

administrativo (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia) no prazo de dous meses contados a partir da 

notificación da comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO. Calendario final de curso MAIO-XUÑO                                                                  2013-2014 

 14 

 

CURSO 2013-2014 

Xefatura de Estudos 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN E OBTENCIÓN DO TÍTULO DE GGRRAADDUUAADDOO  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBRRIIGGAATTOORRIIAA:: 

 
 
Promoción con carácter xeral : 

- Con todas as materias superadas. 

- Con avaliación negativa en 2 materias máximo, na convocatoria extraordinaria de setembro.  

Promoción excepcional con avaliación negativa en tres materias : 

- Con avaliación negativa en 3 materias, na convocatoria extraordinaria de setembro, cando a 

maioría simple do equipo docente acorde que esta decisión excepcional  beneficia a evolución 

académica do alumno / da alumna por considerar que este ten expectativas favorables de 

recuperación ao non impedir a natureza das súas dificultades de aprendizaxe a progresión do 

seu rendemento académico no curso seguinte.  

Permanencia un ano máis no mesmo curso (repetición) : 

- O alumnado que non cumpra os requisitos de promoción, permanecerá un ano máis no mesmo 

curso. 

- O alumnado poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, con carácter xeral, dúas veces como 

máximo en toda a etapa. Excepcionalmente, o alumnado poderá repetir unha segunda vez o 

cuarto curso se non repetise nos cursos anteriores. Cando a segunda repetición teña lugar no 

último curso da etapa, poderase prolongar a escolarización ata os dezanove anos. 

Titulación, Graduado en Educación Secundaria Obriga toria : 

- Con todas as materias superadas. 

- Con avaliación negativa en 2 materias máximo, na convocatoria extraordinaria de setembro. 

Titulación excepcional con avaliación negativa en tres materias : 

- Na convocatoria extraordinaria de setembro, cando a maioría simple do equipo docente acorde 

que a natureza e o peso destas no conxunto da etapa non impediu ao alumno/ á alumna 

alcanzar as competencias básicas e os obxectivos da etapa. 

Titulación para alumnos/as de Programa de Diversifi cación Curricular (PDC) : 

- Esíxese ter avaliación positiva nas dúas materias de Ámbito (Ámbito Lingüístico-social e Ámbito 

Científico-tecnolóxico). Cumprido este requisito, mesmas condicións que o resto do alumnado 

(na convocatoria extraordinaria de setembro, con dúas ou excepcionalmente tres materias con 

avaliación negativa que, en ningún caso, poden ser as de Àmbito). 
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CURSO 2013-2014 

Xefatura de Estudos 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 
 

Observacións sobre a promoción e a titulación na ESO: 
 

• No cómputo das materias par efectos de promoción, consideraranse tanto as materias non 

superadas do propio curso, como as de cursos anteriores. O proxecto interdisciplinar non computará 

á hora de considerar o número de materias para os efectos de promoción ó seguinte curso 

académico. 

• A materia de ciencias da natureza de 3º curso, desdobrada en bioloxía e xeoloxía por un lado e física 

e química por outro, manterá o seu carácter unitario para efectos de promoción. 

• O alumnado poderá repetir o mesmo curso unha soa vez, con carácter xeral, dúas veces como 

máximo en toda a etapa. Excepcionalmente, o alumnado poderá repetir unha segunda vez o cuarto 

curso se non repetise nos cursos anteriores. Cando a segunda repetición teña lugar no último curso 

da etapa, poderase prolongar a escolarización ata os dezanove anos. 

• O alumnado que ó finalizar o programa de diversificación curricular non estea en condicións de 

acadar o título de graduado en educación secundaria obrigatoria e cumpra os requisitos de idade 

establecidos poderá permanecer un ano máis no programa. 

• O alumnado con dezaoito anos cumpridos que non fose proposto para o título de graduado en 

educación secundaria obrigatoria e teña avaliación negativa ata nun máximo de cinco materias, 

disporá, durante os dous anos inmediatamente seguintes ó remate da súa escolarización, dunha 

convocatoria anual de probas para superar as materias con avaliación negativa. Esta convocatoria 

terá lugar no mes de xuño e será incompatible con estar cursando as ensinanzas de adultos ou coa 

presentación ás probas libres para obter o título de graduado en educación secundaria previstas pola 

Lei orgánica de educación. O alumnado que non obtivese o título de graduado en educación 

secundaria obrigatoria recibirá un certificado de escolaridade no que constarán os anos e as materias 

cursadas. 
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CURSO 2013-2014 

Xefatura de Estudos 

IES SAN TOMÉ DE FREIXEIRO 
Gran Vía, 191 

36210-VIGO 
Tel.: 986 231 667 
Fax: 986 213 969 

ies.santome.freixeiro@edu.xunta.es 

 BACHARELATO.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN E DE TITULACIÓN: 

1º Bacharelato: 

Promoción a 2º de bacharelato : 

- Con todas as materias de 1º bto. superadas. 

- Con avaliación negativa en 2 materias, na convocatoria extraordinaria de setembro. 

Permanencia dun ano máis no mesmo curso (repetición  de 1º bto.) : 

- Con 3 ou 4 materias avaliadas negativamente , o/a alumno/a está obrigado a matricularse de 
novo do curso completo  (coas mesmas obrigas de asistencia a clases e cumprimento coas 

tarefas e probas correspondentes a cada materia que o resto do alumnado) pero na avaliación 
final  conservará a cualificación que máis o beneficie (a da convocatoria anterior ou a do ano 

da repetición). 

- Con máis de tres ou catro materias avaliadas negativame nte , obriga de cursar,  de novo, o 

curso completo  e ser cualificado, de novo, en todas as materias .(non se conservan 

cualificacións da convocatoria anterior). 

 

2º Bacharelato: 

Titulación:  

- Con todas as materias de 1º e de 2 bto. superadas. 

- O alumnado debe asegurarse de que ó finalizar o 2º curso ten 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). 

Permanencia dun ano máis no mesmo curso (repetición  2º bto.):  

- A matrícula poderá ser só das materias avaliadas negativamente ou, logo de solicitude á 

dirección do centro, de todo o curso coa finalidade de mellorar as súas cualificacións.  

- Consignaranse, nas materias que xa teña superadas, as cualificacións obtidas na nova 

convocatoria sempre é cando sexan superiores á anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


