
 

    
 

   
 
  

INFORMACIÓNS IMPORTANTES-  FIN DE CURSO 2020 
 

1. FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO NOVO ALUMNADO 
O novo alumnado admitido (tanto por reserva de centro adscrito como por solicitude 
de admisión) xa ten na web o formulario de formalización de matrícula, esta farase 
efectiva do 1 ao 10 de xullo. 
 

2. COMEDOR ESCOLAR 

 Todo o alumnado usuario de comedor que desexe usar este servizo para o 
vindeiro curso 2020-2021 deberán entregar, antes do 11 de setembro, o 
IMPRESO DE AUTODECLARACIÓN dos prezos públicos para determinar a contía 
que lles corresponderá pagar por ser usuarios ( gratuítos, 1€, 2,50€, 4,50 )  
pola utilización do mesmo. Está publicada toda a información na web do centro. 
 

 COLABORADORAS/ES  DE COMEDOR: de acordo coa normativa todas aquelas 
nais, pais, titoras/es legais con interese en colaborar na atención do comedor 
escolar durante o curso 2020-21 deberán solicitalo (presencialmente ou ben 
por teléfono na secretaría do centro). O prazo está aberto desde  o 22 de xuño 
ata o 10 de setembro. 
 

3. TRANSPORTE ESCOLAR 

 SOLICITUDE DE NOVAS PARADAS: Ata o 17 de xullo (previa cita ). 

 SOLICITUDE EXCEPCIONAL :  Do 1 ao 7 de setembro. 
 

4. RECOLLIDA DE HISTORIAS ACADÉMICOS  ALUMNADO DE 6º DE EP 
 O día 1 de xullo na secretaría do centro . 
 

5. LIBROS DE TEXTO 
O día 1 de xullo publicación das listaxes provisionais  de libros concedidos polo 
FONDO LIBROS. 
O día 6 de xullo publicación das listaxes definitivas de libros concedidos polo FONDO 
LIBROS. Entregaranse en setembro. 
 

RECOLLIDA DE VALES: 6,7 e 8 de xullo. 
 Axuda de libros para o alumnado que vai cursar 1º e 2º de primaria con dereito 

ao mesmo. 

 Axuda material escolar para todo o alumnado de primaria con dereito ao 
mesmo. 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbarriemaza/system/files/Autodeclaracio%CC%81n_2020_FORM.pdf
edu.xunta.gal/centros/ceipbarriemaza/node/607


 

 

6. HORARIO DE VERÁN: 
  As oficinas do centro estarán abertas durante o mes de xullo de 9:30 a 13:30 para 
atención ao público sen cita previa ata o venres 10  e con cita previa a partires do  luns 
13 de xullo. 
 

7. COMEZO DO CURSO 2020-21 
O comezo do curso, de acordo co calendario oficial, terá lugar o mércores 10 de 
setembro. 
Ese día comeza o servizo de transporte  e  comedor escolar. 
 

 

 

 

  
 


