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

matrícula. Formalización de matrícula. Normas de protección e hixiene para o acceso ao centro 
 
Estimadas familias, 
 
A situación actual obriga a establecer un protocolo de actuación que limite as situacións de risco para toda                  
a comunidade educativa. Despois de todo o esforzo realizado, pedímosvos a vosa colaboración unha vez               
máis para que o procedemento sexa o máis seguro e áxil posible. 
Somos un centro de grandes dimesións, con 465 alumnos e alumnas matriculadas no mesmo, polo que                
precisamos da vosa axuda para poder atendervos o mellor posible. Para iso solicitamos que vos ateñades                
ao máximo ás datas asignadas e a estas indicacións: 
 
Recollida de material  
O material do alumnado que aínda permanece no centro (xa sexa no centro ou no CEIP de Fontes-Baíña)                  
poderá ser recollido polas familias no CPI de Cova Terreña. Só poderán estar recollendo material en cada                 
espazo 2 persoas ao mesmo tempo. 
 
Entrega de libros de texto do fondo libros e doazóns. Devolución equipos informáticos. 
O centro recollerá os libros do Fondo Solidario de Libros e do empréstito do banco de libros do centro en                    
cesión ás familias, así como aquelas doazóns que desexen realizar para beneficiar ao alumnado. Os               
equipos informáticos cedidos polo centro durante o confinamento serán devoltos, tamén todos os equipos              
E-Dixgal do alumnado de 2ºESO, así coma outro material propiedade do centro: libros da biblioteca,               
mochilas viaxeiras, material emprestado,... 
 
Recollida do boletín de cualificacións. Recollida de impresos de matrícula e citación para o              
procedemento de matrícula. 
Poden consultar as cualificións dende a App Abalar Móbil. O boletín impreso entregarase na conserxería               
do centro xunto coa documentacón necesaria para a formalización da matrícula, que tamén estarán              
dispoñibles na páxina web do centro https://www.edu.xunta.gal/centros/cpicovaterrena/matricula2021.       
Terá que solicitar cita para a formalización da matrícula, do 1 ao 10 de xullo, ao recoller os impresos no                    
centro ou por teléfono no 886120001. 
 
Formalización de matrícula. 
A formalización da matrícula para o curso 2020/2021 será do 1 ao 10 de xullo, de 08:30h a 14h. Temos 8                     
días para formalizar a matrícula de 465 alumnos e alumnas, o que supón apenas 5 minutos por alumno/a.                  
Por iso adiantaremos a documentación precisa, para que poidan cubrila con calma na casa e permanecer                
no centro o tempo imprescindible. É moi importante axustarse á cita concedida. As persoas que se                
acheguen ao centro sen cita previa terán que agardar a un oco na axenda de citas para poder ser                   
atendidas e non poderán permanecer no recinto. 
 
 
 
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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Normas de protección e hixiene para o acceso ao centro 
De conformidade có establecido na Orde SND/339/2020 de 9 de maio e cos documentos enviados polos                
Ministerios de Sanidade e Educación, as normas de protección e hixiene para o acceso ao centro serán as                  
seguintes: 
- Non poderá acceder ao centro ningunha persoa con febre ou síntomas compatibles coa COVID-19. 
- Para as xestións no centro deben axustarse ás datas sinaladas e ás citas concedidas. Para consultar                

dúbidas ou pedir información, deberán usarse outras canles coma o teléfono do centro ou o correo                
electrónico. 

- As persoas deberán levar posta unha mascara obrigatoriamente para o acceso ao recinto. 
- Se veñen acompañados por menores, estes deberán permanecer en todo momento baixo a estrita              

vixilancia do responsable ao seu cargo. 
- O acceso ao interior do edificio principal será únicamente pola porta 5 e farase uso do hidroxel que se                   

atopa na entrada. 
- Respectarase en todo momento a distancia de 2 metros entre persoas. 
- Só se pode acceder aos espazos habilitados para a entrega/recollida de material e documentación. 
- A permanencia no centro educativo, no interior e no patio, será a mínima e imprescindible para as                 

xestións necesarias. 
- Ao finalizar todos os trámites, sairase polas portas nº 3, nº4 (patio cuberto) ou biblioteca exterior (nº9). 

 

 
 

RESUMO DATAS E HORARIOS (de 08:30h a 14:00h) 
Na conserxería do centro entregarase boletín de cualificacións, sobre de matrícula e adxudicaráselle 

unha cita para a formalización da matrícula do curso 2020/2021. 
 

 Data Lugar Actividade 

4º Infantil Mércores 17 Aulas 13 e 12 Recollida de material na aula. 

5º e 6º 
Infantil 

Xoves 18 Aulas 8, 14 e 16 Recollida de material. 
(6º Devolución achegas material familias.) 

1º Prim Luns 22 Biblioteca Recollida de material. Entrega equipos. 

2º Prim Martes 23 Biblioteca Recollida de material. Entrega equipos 
informáticos. Devolución achega e saídas 
didácticas non realizadas. 

3º Prim Luns 22 Aulas 5 e 7 Recollida de material. Entrega libros texto e 
material do centro. Devolución achegas. 

4º Prim Martes 23 Aulas 10 e 11 Recollida de material. Entrega libros texto e 
material do centro. Devolución achegas. 

5º Prim Venres 19 Biblioteca Recollida material. Devolución achegas. 

6º Prim Venres 19 Ximnasio Recollida material. Devolución achegas. 

4º e 2º ESO Xoves 25 Aulas de referencia Entrega libros texto e lectura. Entrega material 
do centro. Devolución equipos E-Dixgal. 
Devolución achegas saídas didácticas non 
realizadas. Chaves taquillas. 

3º e 1º ESO Venres 26 Aulas de referencia Entrega libros texto e lectura. Entrega material 
do centro. Devolución achegas saídas 
didácticas non realizadas. Chaves taquillas. 

Consulte máis detalles en folla específica para cada etapa educativa. 


