CALENDARIO XERAL PROVISIONAL COVID - 19
Poderá ser modificado segundo as condicións sanitarias

2020

(Permanezan sempre atentos/as ás novas da web)

SETEMBRO
Luns

Martes

1

Mércores

Xoves
2

EXAMES EXTRAORDINARIOS
i
r
Publicación de TRIBUNAIS,
horas, lugares de realización das
probas de acceso a 1º GE

7

21

(Fin prazo matrícula
probas ás 14:00 horas)

Publicación admitidos para
realizar as probas de acceso
(pola tarde)

Publicación admitidos
tralas probas de acceso,

22

16
Publicación de
TRIBUNAIS, horas,
lugares de realización
das probas de acceso

10

11

Reunión co alumnado en listaxe
de agarda de 1º GE:
2ª volta de adxudicación de
especialidades instrumentais

23

(Fin prazo matrícula ás 14:00 h.)

Solicitudes de
cambios de grupo
(sempre con
xustificación
documental)

18

17

5

Domingo
6

12

13

19

20

26

27

7PROBAS ACCESO
a cursos diferentes
de 1º G.E. e G.P.

Prazo de MATRÍCULA para última admisión alumnado

28

a

Sábado

Publicación das
cualificacións das
probas de acceso a
cursos diferentes a 1º

25

24

Reunión ACOLLEMENTO 1 Reunión ACOLLEMENTO 2
para o novo alumnado
para o novo alumnado

traslados de matrícula,
listaxes de agarda, etc.

Publicación dos
grupos das materias
colectivas e de
recollida de horarios
do resto de materias

4
PROBAS ACCESO
1º Grao Elemental

Prazo de MATRÍCULA para alumnado admitido en 1º de Grao Elemental

14
15
Prazo MATRÍCULA probas de acceso
Publicación das vacantes
existentes para probas de
acceso a outros cursos
diferentes a 1º

9
Publicación de admitidos/as
en 1º GE con adxudicación
de especialidades

Publicación das
cualificacións da proba
a 1º de Grao Elemental

Publicación
cualificacións setembro
en centros.net

Venres

Prazo de MATRÍCULA para o alumnado da convocatoria de setembro

8

Fin prazo matrícula ás 14:00 h.

3

Calendario académico

29

30

ELECCIÓNS DE
HORARIOS

1 Outubro

ELECCIÓNS DE
HORARIOS

2 Outubro

ELECCIÓNS DE
HORARIOS

As clases do curso
2020 - 2021 comezarán

o luns 5 de outubro

