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Avisos alumnos 
 ENTREGA DE NOTAS: 

o Día 5 de setembro ás 10:00 horas 

 MATRÍCULA SETEMBRO: 

o DÍA 5:  de 11:00 a 13:00 e de 16:00 a 18:00 

o Día 6:   de 10:00 a 13:00 

Os alumnos deberán traer 2 fotos tamaño carné, e os de 3º e 4º ESO e bacharelato deberán pagar 
o seguro escolar (1,12 euros na conta ES 86 2080 0065 3030 40009693 de ABANCA)  

Toda a información achegarase coa matrícula. 

 Formación profesional básica 

o Os alumnos propostos para FPB recollerán en administración, a partir do día 5, a 
documentación necesaria para matricularse nesa ensinanza. 

 4º ESO 

o Os alumnos deberán recoller o historial académico en administración a partir de outubro. 

 Bacharelato 

o Os alumnos de bacharelato poden solicitar autorización para o uso do transporte  antes 
do 15 de setembro ( o impreso pídese en administración) . Non se poderá resolver ata o 
mes de outubro. 

 Libros de texto: 

o Os libros de texto están publicados na web do centro. Tamén poden pedir a relación en 
administración e/ou conserxería 

 Fondo solidario e axudas libros 

o Os alumnos teñen de prazo para devolver os libros do curso anterior ata o 5 de setembro. 
Do 2 ao 4 de setembro en conserxería e o día 5 na súa aula ao titor/a. 

o As listaxes definitivas publicaranse o 14 de setembro. 

o O fondo solidario repartirase a partir do 18 de setembro.  

 Os seguintes impresos podedes atopalos na web do centro no bloque SECRETARÍA menú 
IMPRESOS:  

o Impresos matrícula 
o Solicitude transporte/comedor. Anexo II comedor 
o Solicitude autorización uso transportes alumnos bacharelato 
o Autorizacións para as saídas do centro 
o Solicitude exención lingua galega 
o Solicitude de exención/validación para alumnos de música/danza 
o Autorización para a recollida de documentos do alumnado 
o Información médica 
o Conta gmail 
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