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INFORMACIÓN ACADÉMICA PARA A CORRECTA FINALIZACIÓN DO 
CURSO 2019-2020  

 

Pontevedra, venres 5 de xuño de 2020  (18:00 h). 
 
1.- Calendario de final de curso: avaliacións finais nas diferentes modalidades .  

 Avaliación de 2º Bacharelato, entrega de notas e final de curso:  Luns 8 de xuño.  
 Realización das Probas ABAU:  7, 8 e 9 de xullo, os alumnos que desexen realizar estes exames 

deberán pasar por secretaría o día 9 de xuño (o día seguinte á publicación das notas) para poder 
tramitar a documentación.  

 Os alumnos/as de 2º de bacharelato con materias suspensas ao rematar a convocatoria ordinaria 
farán a avaliación extraordinaria no mes de setembro. 

 Para o resto dos grupos, o final do curso será o día 19 de xuño. Ata esa data, cada profesor poderá 
propoñer actividades on-line cos alumnos/as. 

 Avaliación final EBI, ESA e 1º Bacharelato e entrega de notas: Luns 22 de xuño. 
 
 
 

2.- Avaliación no bacharelato. Convocatoria ordinaria. 

A avaliación centrarase na adquisición das competencias clave e dos contidos máis relevantes en cada 
materia, impartidos no primeiro e no segundo trimestre ata o pasado venres 13 de marzo, así como a 
evolución académica e madurativa demostrada polo alumno ou alumna ao longo do curso e da etapa. As 
actividades realizadas a partir de dita data terán un carácter diagnóstico, de reforzo e de recuperación. 
 
Aquel alumno que desexe realizar os exames finais correspondentes á convocatoria ordinaria de 
bacharelato ten a obriga de poñerse en contacto co profesor de cada materia a través do correo electrónico 
que figura na sección de departamentos desta páxina (ata o día 5 de xuño para o alumnado de 1º 
bacharelato) , e informarse do procedemento de avaliación e recuperación empregado. 
 
Exames finais: Xa temos publicado o calendario de exames finais na páxina web www.epapontevedra.com 
. Os exames serán realizados na semana do 1 ao 5 de xuño para os alumnos/as de 2º bacharelato, e na 
semana do 15 ao 19 de xuño para os de 1º. Cada profesor decidirá a forma en que avalía aos seus alumnos, 
podendo usar ese mesmo calendario oficial para realizar exames virtuais nas horas establecidas. 
 
Ante a posibilidade de ter que examinarse a través da aula virtual do centro é importante que cada 
alumno/a entre no curso de cada profesor matriculándose e non como convidado. No caso de ter 
dificultades para realizar a matrícula na Aula virtual, o alumnado deberá poñerse en contacto co profesor 
correspondente. 

 
 
 

ABRIR EN VENTANA NOVA

http://www.epapontevedra.com/
http://epapontevedra.com/coronavirus4.pdf
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3.- Avaliación na ESA presencial e semipresencial: 

Priorizarase a avaliación atendendo ao seu carácter continuo, formativo e integrador, a partir das 
actividades desenvolvidas durante a etapa presencial ata o 13 de marzo. As actividades realizadas a partir 
de dita data terán un carácter diagnóstico, de reforzo e de recuperación. 

Todo o alumnado que desexe realizar os exames finais da ESA correspondentes ao 2º cuadrimestre ten a 
obriga de poñerse en contacto co profesor/a de cada ámbito a través do correo electrónico que figura na 
sección de departamentos na páxina web do centro (ata o día 5 de xuño para o alumnado da ESA 
PRESENCIAL e ata o día 10 para os matriculados na ESA SEMIPRESENCIAL), e informarse do procedemento 
de avaliación empregado e dos contidos impartidos. 

Cóntase con que os exames extraordinarios de setembro poidan ter carácter presencial, con todo, a materia 
avaliable será a que se impartiu durante o mes de clases presenciais ata o 13 de marzo.  

Ante a posibilidade de ter que examinarse a través da aula virtual do centro é importante que cada 
alumno/a entre no curso de cada profesor matriculándose e non como convidado. No caso de ter 
dificultades para realizar a matrícula na Aula virtual o alumnado deberá poñerse en contacto co profesor 
correspondente. 

 

 

 ¡¡¡MOI IMPORTANTE!!!  O alumnado deberá estar pendente das 
modificacións que se poidan introducir nesta información ao longo dos 
próximos dias. 
 

OUTRAS INFORMACIÓNS: 
 

 TELÉFONOS DE INFORMACIÓN: Calquera tipo de consulta deberá realizarse por e-mail ou teléfono 
(886 15 94 21 // 886 15 94 22) no horario de 10:00 a 13:00 h os días lectivos.        
 

  NOVAS DATAS PROBA LIBRE ESO 2020: a Consellería de Educación ven de informar na súa páxina 
web da nova data para a realización do exame da 1ª convocatoria da PROBA LIBRE 2020 e tamén 
das datas para a formalización da matrícula: 
 
 EXAME    7 de setembro de 2020 
 MATRÍCULA     do 1 ao 8 de xullo de 2020 

 
 

(A presente información ten CARÁCTER PROVISIONAL, polo que pode ser modificada segundo as 
instrucións dadas desde a Consellería. POR FAVOR, consulten a nosa web de forma periódica por 
se existe algunha novidade. Moitas grazas. 

 
                                                                                       O equipo directivo 


