
ED.PRIMARIA: Protocolo de peche do curso lectivo.  
Recollida de material. Devolución de equipos informáticos. Entrega de libros de texto do fondo 
libros e doazóns. Recollida do boletín de cualificacións. Período de reclamacións. Recollida de 
impresos de matrícula. Citación para o procedemento de matrícula. Formalización de matrícula. 

 
5º e 6º Ed.Primaria: Venres 19 (Biblioteca e Ximnasio) 
1º e 3º Ed.Primaria: Luns 22 (Biblioteca e aulas 5 e 7) 

2º e 4º Ed.Primaria: Martes 23 (Biblioteca e aulas 10 e 11) 
 

Ao chegar ao centro diríxase á CONSERXERÍA. 
 

Recollida de material. 
O material escolar, tanto o que estaba no CEIP Fontes-Baíña como o que permanece no CPI de                 
Cova Terreña será recollido, de xeito conxunto, no centro. Só poderán estar recollendo material 2               
persoas ao mesmo tempo no mesmo espazo. 
 
Devolución de equipos informáticos. Entrega de libros de texto do fondo libros e doazóns 
(3º e 4º Ed.Primaria).  
Os equipos informáticos cedidos polo centro durante o período de confinamento serán devoltos             
nos espazos asignados. O alumnado E-Dixgal pode quedar cos equipos durante o período estival. 
Os libros do Fondo Solidario de Libros, do empréstito do banco de libros do centro, así como                 
aquelas doazóns que desexen realizar para beneficiar ao alumnado, serán recollidas na aula de              
referencia. O alumnado que non entregue os libros de texto quedará excluído do Fondo de Libros                
para o seguinte curso. 
 
Recollida do boletín de cualificacións. Período de reclamacións. Recollida de impresos de            
matrícula. Citación para o procedemento de matrícula.  
As cualificacións poderán consultarse a través de Abalar Móbil ás 14h do 19/xuño. Na secretaría               
do centro entregaráselles o boletín de cualificacións (O período de reclamacións remata o 26 de               
xuño -resolución o 1/xullo-). Ao mesmo tempo entregaránselle 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. 
 

5º e 6º Ed.Primaria: Venres 19 
1º e 3º Ed.Primaria: Luns 22 

2º e 4º Ed.Primaria: Martes 23 
 
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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