
 

ED.INFANTIL: Protocolo de peche do curso lectivo.  
Recollida de material. Recollida do boletín de cualificacións Recollida de impresos de matrícula. 

Citación para o procedemento de matrícula. Formalización de matrícula. 
 

4º Ed.Infantil: Mércores 17 (aulas 12 e 13) 
5º e 6º Ed.Infantil: Xoves 18 (aulas 8, 14 e 16) 

 
Debido á situación excepcional e pola necesidade de distribuír no tempo a atención ás familias               
para respectar as indicacións de seguridade, adiántase a entrega de boletíns de cualificacións ao              
alumnado de Ed.Infantil aínda que se manterá a atención telemática ao alumnado ata o venres               
19/xuño. 
 

Ao chegar ao centro diríxase á CONSERXERÍA. 
 
Recollida de material.  
O material escolar do alumnado de Ed.Infantil que permanece na etapa e que quedou no centro                
será empregado polo alumnado o vindeiro curso polo que non será entregado.  
O alumnado de 6ºEd.Infantil recollerá o seu coxín, material, traballos e recibirá o diñeiro excedente               
da achega para material feita a principio de curso.  
Se quedou algunha cazadora ou similar poden recollela o día asignado. Só poderán estar              
recollendo material 2 persoas ao mesmo tempo en cada espazo. 
 
Recollida do boletín de cualificacións. Recollida de impresos de matrícula. Citación para o             
procedemento de matrícula.  
Dirixiranse á secretaría do centro onde se lles entregarán o boletín de cualificacións, os impresos               
de matrícula para o vindeiro curso e fixarase unha cita para o procedemento de formalización da                
matrícula para o curso 2020/2021. 
A secretaría do centro está aberta de 8:30h a 14:00h 
 

4ºEd.Infantil, Mércores 17 
5º e 6ºEd.Infantil, Xoves 18 

 
Formalización de matrícula. 
Acudirán ao centro segundo a cita fixada entre os días de prazo de matrícula (do 1 ao 10 de xullo)                    
cos impresos cubertos e a documentación solicitada. É moi importante a puntualidade. 
 
 
 
Se teñen calquera dúbida, precisan flexibilizar ou non lles é posible acudir ao centro nos horarios                
previstos, póñanse en contacto con nós nos teléfonos do centro: 886120001 e 886120002 ou no               
correo electrónico cpi.cova.baiona@edu.xunta.es 
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