
 

 
 

CALENDARIO FIN DE CURSO 2021/22 
 

AVALIACIÓN. 

-Avaliación de todo o alumnado: 16 e 18 de maio. 

-Derradeiro día de clase: 13 de maio. 

 

ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS:  

-Alumnado  de 6º de G.P .: 19 de maio (11:30 h. en secretaría). 

-Alumnado que cursa 2º de bacharelato: 19 de maio (11:30 h. en secretaría). 

-Resto do alumnado: 19 maio (16:00 h. por Centros Net). 

Para calquera aclaración o alumnado poñerase en contacto co profesor/a 

correspondente a través dos medios utilizados de contacto durante este curso ou 

asistindo ao centro o día 20 de maio  no seguinte horario: 

Ás 16 horas: vento madeira, vento metal, corda e percusión. 

Ás 17 horas: piano, arpa, acordeón, clave, canto e corda pulsada. 

Exporanse no taboleiro de anuncios as aulas onde se ubicará cada titor e o 

profesorado do resto das materias. 

-Prazo de reclamacións: do 20 ao 26 de maio.  

 

-RECITAIS FIN DE GRAO PROFESIONAL: do 10 ao 16   de maio.  

 

-PROBAS DE ACCESO AO 1º CURSO DO G.E.: do 30 de maio ao 1 de xuño. (consultar 

calendario de matrícula no anexo correspondente). 

 

-PROBAS DE ACCESO AO 1º CURSO DO G.P.: do 23 ao 25 de maio. (consultar calendario  

de matrícula no anexo correspondente). 

 

-PROBAS DE ACCESO A OUTROS CURSOS: 

Preinscripción: do 6 ao 8 de xuño.(consultar calendario de matrícula no anexo 

correspondente) 
 

-INSCRIPCIÓN PREMIOS FIN DE GRAO: 20 e 23 de maio.  

-PREMIOS FIN DE GRAO: 27 de maio.(o horario das probas publicaranse o día 24 

de maio) 

 



 
 

 

MATRÍCULA CURSO 2022/2023:  -DO 23 AO 30 DE MAIO: de 9.30 h a 13.00h. 

-Este prazo de matrícula abrangue o seguinte alumnado: 

ALUMNADO OFICIAL QUE APROBARA TODAS AS MATERIAS NA CONVOCATORIA DE 

MAIO. 

O ALUMNADO QUE OBTIVO PRAZA NAS PROBAS DE ACCESO AO 1º CURSO DO 

GRAO ELEMENTAL E AO 1º CURSO DO GRAO PROFESIONAL DEBERÁN DE 

CONSULTAR OS SEUS CALENDARIOS CORRESPONDENTES. 

 

PROBAS EXTRAORDINARIAS ( ALUMNADO CON ALGUNHA MATERIA PENDENTE) 

Publicación horarios: 31 de maio. 

Probas extraordinarias: 13 e 14 de xuño. 

Entrega de cualificacións: 15 de xuño. ( 16:00 h. por Centros Net). 

Matrícula oficial curso 2022/23: 16 e 17 de xuño. De 9:30 a 13:00 h. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: 

Do 16 de maio ao 10 de xuño:  preparación probas extraordinarias, actividades de apoio, 

reforzo, recuperación. O Profesorado informará ao seu alumnado dos horarios 

correspondentes. 

Do 16 de maio ao 17 de xuño: Actividades extraescolares e complementarias.( Ensaios de 

agrupacións, concertos, talleres, etc). É moi importante que o alumnado participe nestas 

actividades para a súa formación musical. O profesorado informará ao alumnado e as familias 

das datas, horarios e como apuntarse as actividades. 

 

PUBLICACIÓNS HORARIOS CURSO 2022/23. 

Horarios de Linguaxe musical:  

Publicación horarios provisionais: 23 de xuño. 

Solicitude cambio: 27 de xuño, en secretaría. (Soamente serán atendidas as solicitudes 

xustificadas documentalmente que correspondan cos horarios lectivos escolares). 

Publicación horarios definitivos: 4 de xullo. 

Horarios de fundamentos de composición, bandas, coros, orquetras, etc.:  

Publicación horarios : 1ª quincena de xullo. 

Elección horarios: no mes de setembro. Publicarase previamente o calendario das 

presentacións. 

 


