
 
 
 

FINAL DO CURSO 2019/2020 

 

As notas serán publicadas por Abalar: 

- Infantil e Primaria  o 19 de xuño ás 12:00.  

- Secundaria o 23 ás 12:00 

O boletín entregarase nun sobre xunto coa documentación para a matricula 

do curso 2020/21 que se fará por quendas e con cita previa como se fixo para 

a entrega do material. Os cursos que teñan que devolver libros tamén o fará 

nesas quendas. 

Os días de reclamación: 

- Para Primaria: 22 e 23 de xuño 

- Para Secundaria: 25 e 26 de xuño 

Aqueles que queiran presentar unha reclamación terano que facer pedindo 

cita por correo, chamando o centro ou por whatsApp no número 620718041.  

IMPORTANTE: Se algunha familia quere falar co profesorado debe ser 

con cita previa pedida de un día para outro porque os/as profesores/as 

non van a estar no centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RECOLLIDA DE LIBROS  

 ENTREGA DE SOBRE DE MATRICULA 

 

ENTRADA Luns 22 

(10:00-13:00) 

Martes 23 

(10:00-13:00) 

Xoves 25 

(10:00-13:00) 

Venres 26 

(10:00-13:00) 

PRIMARIA 

PRINCIPAL 

PATIO 

INFANTIL 

3º EP A 

3º EP B 

6º EP B 

6º EP A 

4º EP A 

5º EP A 

1º EP A 

2º EP A 

4º EI 

5º EI 

6º EI 

 

SECUNDARIA 

PRINCIPAL 

ATRÁS 

 1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

 

 

As citas entregas o/a titor/a 

 

Para a entrega de libros: 

- Teñen que vir tódolos libros metidos nunha bolsa co nome do/a alumno/a 

e o curso posto por fora. 

- O/A titor/a terá un listado dos libros que se teñen que entregar e a 

persoa que fai entrega amosara que está o libro no momento que o/a 

titor/a diga a materia.  

- Estarán habilitadas unhas mesas para depositar esas bolsas onde 

quedarán un período de tempo. 

Entrega de libros en secundaria: 

- Os libros das materias que teñen suspensas faráselle entrega 

posteriormente do 1 ao 10 de xullo, xa se informará máis adiante. Nesta 

quenda teñen que entregalos todos. 



 
 

 

Nos cursos que non teñen que entregar libros só se fará entrega do sobre 

de matricula. 

 

Para a entrega de equipos informáticos prestados pola 

Consellaría:  

- Será o venres 19 de xuño,  

- Na Secretaría do centro no edificio de Secundaria.  

- As horas de entrega informa o/a titor/a. 

 

Para a entrega do sobre de matricula: 

- O/A titor/a fará entrega do sobre que indicará por fora o nome do 

alumno e o curso no que se vai matricular. 

No sobre da matricula estarán incluídos varios documentos entre eles algún 

dos que se lle facía entrega en setembro, en previsión do que pase o vindeiro 

curso, o boletín de notas e unha folla informando de todo o que teñen que 

facer e entregar. 

TODO O ALUMNADO TEN QUE ENTREGAR O SOBRE DA MATRICULA, 

seguindo as instrucións que van dentro. Terá que vir todo cuberto e metido 

no sobre, entregarase do 1 ao 10 de xullo, por quendas que se informará 

máis adiante.  

 

 

 

 


