Calendario de avaliacións do curso 2022-2023

1.

Ciclos formativos de grao medio e superiores

Réxime de persoas adultas e 1º curso do réxime ordinario
•

1ª Avaliación (do 8 de setembro ao 22 de decembro):

•

– 21 de decembro: sesión de 1ª avaliación parcial.
– 22 de decembro: entrega de notas.
2ª Avaliación (do 9 de xaneiro ao 31 de marzo):

•

– 30 de marzo: sesión de 2ª avaliación parcial.
– 31 de marzo: entrega de notas.
3ª Avaliación (do 11 de abril ao 6 de xuño):
– 6 de xuño: sesión de 3º avaliación parcial.
– 7 de xuño: entrega de notas.

•

Actividades de recuperación: do 7 ao 21 de xuño.

•

Avaliación final de módulos:
– 23 de xuño: sesión de avaliación final de módulos.
– 26 de xuño: entrega de notas.
– 27 e 28 de xuño: prazo de reclamación das cualificacións.

2º curso do réxime ordinario
•

Período extraordinario de FCT (setembro-decembro): inicio antes do 8 de setembro.

•

1ª Avaliación (do 8 de setembro ao 22 de decembro):

•

– 20 de decembro: sesión de 1ª avaliación parcial.
– 22 de decembro: entrega de notas.
Período extraordinario de FCT (xaneiro-marzo), inicio 9 de xaneiro.

•

2ª Avaliación (do 9 de xaneiro ao 23 de marzo):
– 23 de marzo: sesión de 2ª avaliación parcial.
– 24 de marzo: entrega de notas.

•

Período ordinario de FCT (marzo-xuño): do 27 de marzo ao 21 de xuño.

•

Actividades de recuperación: do 27 de marzo ao 21 de xuño.

•

Avaliación final de módulos:
– 22 de xuño: sesión de avaliación final de módulos.
– 23 de xuño: entrega de notas.
– 26 e 27 de xuño: prazo de reclamación das cualificacións.
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FP dual de segundo curso do réxime ordinario
•

1ª Avaliación (do 8 de setembro ao 22 de decembro):

•

– 20 de decembro: sesión de 1ª avaliación parcial.
– 22 de decembro: entrega de notas.
2ª Avaliación (do 10 de xaneiro ao 9 de xuño):
– 12 de xuño: sesión de 2ª avaliación parcial.

•

Actividades de recuperación: do 13 ao 21 de xuño.

•

Avaliación final de módulos:
– 22 de xuño: sesión de avaliación final de módulos.
– 23 de xuño: entrega de notas.
– 26 e 27 de xuño: prazo de reclamación das cualificacións.

FP dual por ciclo completo do réxime de persoas adultas
(agás CS Sistemas electrotécnicos e automatizados de 2º curso)
•

1ª Avaliación (do 8 de setembro ao 22 de decembro):

•

– 21 de decembro: sesión de 1ª avaliación parcial.
– 22 de decembro: entrega de notas.
2ª Avaliación (do 9 de xaneiro ao 23 de marzo):

•

– 23 de marzo: sesión de 2ª avaliación parcial.
– 24 de marzo: entrega de notas.
3ª Avaliación:
– 4 de setembro: sesión de 3ª avaliación parcial e entrega de notas.

•

Actividades de recuperación: do 5 ao 7 de setembro.

•

Avaliación final de módulos:
– 8 de setembro: sesión de avaliación final de módulos e entrega de notas.
– 11 e 12 de setembro: prazo de reclamación das cualificacións.

Período de formación na empresa
•

CM Carpintaría e moble: do 20 de marzo ao 31 de agosto.

•

CM Carrozaría: do 1 de febreiro ao 31 de agosto.

•

CM Procesamento e transformación da madeira: do 1 de marzo ao 31 de agosto.

•

CM Redes e estacións de tratamento de augas: 1 de marzo ao 31 de agosto.

•

CS Construcións metálicas (1º curso): do 13 de marzo ao 31 de agosto.

•

CS Construcións metálicas (2º curso): do 1 de marzo ao 31 de agosto.

•

CS Deseño e amoblamento carpintería: do 13 de febreiro ao 31 de agosto.

•

CS Laboratorio de análise e control de calidade: do 13 de marzo ao 31 de agosto.
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•

CS Mantemento electrónico: do 13 de marzo ao 31 de agosto.

•

CS Mecatrónica industrial: do 9 de xaneiro ao 31 de agosto.

•

CS Sistemas de telecomunicacións e informáticos: do 1 de marzo ao 31 de agosto.

•

CS Sistemas electrotécnicos e automatizados: do 27 de marzo ao 31 de agosto.

FP dual por ciclo completo do réxime de persoas adultas
(CS Sistemas electrotécnicos e automatizados de 2º curso)
•

1ª Avaliación (do 8 de setembro ao 22 de decembro):

•

– 21 de decembro: sesión de 1ª avaliación parcial.
– 22 de decembro: entrega de notas.
2ª Avaliación (do 9 de xaneiro ao 23 de marzo):

•

– 23 de marzo: sesión de 2ª avaliación parcial.
– 24 de marzo: entrega de notas.
3ª Avaliación:

•

– 18 de setembro: sesión de 3ª avaliación parcial e entrega de notas.
Actividades de recuperación: do 19 ao 21 de setembro.

•

Avaliación final de módulos:
– 22 de setembro: sesión de avaliación final de módulos e entrega de notas.
– 25 e 26 de setembro: prazo de reclamación das cualificacións.

Período de formación na empresa
•

2.

Do 15 de Marzo ao 15 de setembro.

Formación profesional de grao básico

1º Curso
•

1ª Avaliación (do 8 de setembro ao 22 de decembro):
– 21 de decembro: sesión de 1ª avaliación parcial.
– 22 de decembro: entrega de notas.

•

2ª Avaliación (do 9 de xaneiro ao 31 de marzo):
– 30 de marzo: sesión de 2ª avaliación parcial.
– 31 de marzo: entrega de notas.

•

3ª Avaliación (Do 1 de abril ao 31 de maio):
– 31 de maio: sesión de 3º avaliación parcial.
– 1 de xuño: entrega de notas.

•

Actividades de recuperación: do 2 ao 7 de xuño.

•

Avaliación final de módulos.
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•

– 8 de xuño: sesión de avaliación final de módulos.
– 9 de xuño: entrega de notas.
– 12 e 13 de xuño: prazo de reclamación das cualificacións.
Actividades de recuperación: do 12 ao 21 de xuño.

•

Probas finais da convocatoria extraordinaria do 19 ao 21 de xuño.

•

Avaliación final extraordinaria:
– 23 de xuño: sesión de avaliación final extraordinaria.
– 26 de xuño: entrega de notas.
– 27 e 28 de xuño: prazo de reclamación das cualificacións.

2º Curso
•

1ª Avaliación (do 8 de setembro ao 22 de decembro):

•

– 21 de decembro: sesión de 1ª avaliación parcial.
– 22 de decembro: entrega de notas.
2ª Avaliación (do 10 de xaneiro ao 7 de xuño):
– 8 de xuño: sesión de 2ª avaliación parcial e entrega de notas.

•

Actividades de recuperación do 9 ao 13 de xuño.

•

Avaliación final de módulos:
– 14 de xuño: sesión de avaliación final de módulos e entrega de notas.
– 15 e 16 de xuño: prazo de reclamación das cualificacións.

•

Probas finais da convocatoria extraordinaria do 19 ao 21 de xuño.

•

Avaliación final de ciclo:
– 22 de xuño: sesión de avaliación final extraordinaria.
– 23 de xuño: entrega de notas.
– 26 e 27 de xuño: prazo de reclamación das cualificacións.
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3.

Curso de especialización

(SELE51_Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación)
•

1ª Avaliación (do 2 de novembro ao 17 de febreiro):
– 17 de febreiro: sesión de 1ª avaliación parcial e entrega de notas.

•

2ª Avaliación e avaliación final(do 23 de febreiro ao 21 de xuño):
– 23 de xuño: sesión de 2ª avaliación parcial e avaliación final de módulos.
– 26 de xuño: entrega de notas.
– 27 e 28 de xuño: período de reclamación das cualificacións.

4.

Curso de especialización

(STMV51_Mantemento e seguridade en sistemas de vehículos híbridos e eléctricos)
•

1ª Avaliación (do 2 de novembro ao 10 de febreiro):
– 10 de febreiro: sesión de 1ª avaliación parcial e entrega de notas.

•

2ª Avaliación (do 13 de febreiro ao 25 de maio):
– 26 de maio: sesión de 2ª avaliación parcial e entrega de notas.

•

Período ordinario de FCT: do 29 de maio ao 21 de xuño.

•

Avaliación final:
– 22 de xuño: sesión de avaliación final de módulos.
– 26 de xuño: entrega de notas.
– 27 e 28 de xuño: período de reclamación das cualificacións.
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