
25 XUÑO 2020 - INSTRUCIÓNS PARA CADA CURSO

1º ESO A + B

XOVES 25 XUÑO 2020

HORA 9:00 HORAS

AULA 1º ESO A  /  AULA 1º ESO B

NORMAS XERAIS DE SEGURIDADE E HIXIENE:
– Rógase  puntualidade  e  evitar  aglomeracións  entrando  directamente  para  a  aula

correspondente.
– Uso obrigatorio da mascarilla en todas as estancias do centro e en todo momento. 
– O tempo máximo de permanencia no centro será 1 hora.

- O alumnado de 1º ESO  quedarase co ordenador de EDIXGAL para dispoñer del o próximo
curso salvo que cambien de centro. Nese caso as familias deberán traer o ordenador para a
súa devolución este mesmo día.

-  Na  aula  o  titor  ou  titora  entregará  os BOLETÍNS  DE  NOTAS  e  os  SOBRES  DE
MATRÍCULA para o próximo curso.

- Os días de matrícula para o próximo curso serán o 1, 2 e 3 de Xullo de 2020 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

- O alumnado deberá entregar os LIBROS de préstamo da BIBLIOTECA  nunha bolsa de
plástico que se depositará nunha caixa de ENTREGA LIBROS BIBLIOTECA na entrada do
instituto.

- Se teñen algún libro de texto de préstamo do instituto deberán entregalo nunha caixa na
entrada do instituto ENTREGA LIBROS DE TEXTO.

- Cada alumno ou alumna de xeito individual recollerá o material que teña na súa aula e
baixará as TAQUILLAS a vacialas ao saír do centro.



2º ESO A

XOVES 25 XUÑO 2020

LUGAR SALÓN DE ACTOS

Para evitar aglomeracións citarase ao ALUMNADO e un FAMILIAR  co seguinte horario:

HORA 9:30 HORA 10:00

David Agrelo
Carlota Alcalde
Sara Amar
Breixo Antelo
Camilo Ardións
Saúl Avilés
Xenxo Barreiro
Daniela Blanco

Javier Botis
Pedro Bravo
Eva Castelo
Fátima Ces
Marta Iglesias
Iago Insua
Francisco Klein
Alejandro Pinto
Juan Salazar

NORMAS XERAIS DE SEGURIDADE E HIXIENE:
– Rógase puntualidade e evitar aglomeracións entrando directamente no salón de actos.
– Uso obrigatorio da mascarilla en todas as estancias do centro e en todo momento. 
– O tempo máximo de permanencia no centro será 1 hora.

- O alumnado de 2º ESO ten que entregar  o ordenador de EDIXGAL salvo que lle quede
algunha materia para recuperar en setembro. Un familiar debe asinar a entrega. Revisarase
que estén todos os compoñentes do equipo (cargador, maletín e ordenador).

-  O  titor  entregará  os BOLETÍNS DE NOTAS e  os  SOBRES DE MATRÍCULA para  o
próximo curso.

- Os días de matrícula para o próximo curso serán o 1, 2 e 3 de Xullo de 2020 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

- O alumnado deberá entregar os LIBROS de préstamo da BIBLIOTECA  nunha bolsa de
plástico que se depositará nunha caixa de ENTREGA LIBROS BIBLIOTECA na entrada do
instituto.

- Se teñen algún libro de texto de préstamo do instituto deberán entregalo nunha caixa na
entrada do instituto ENTREGA LIBROS DE TEXTO.

- Cada alumno ou alumna de xeito individual recollerá o material que teña na súa aula e
baixará as TAQUILLAS a vacialas ao saír do centro.



2º ESO B

XOVES 25 XUÑO 2020

LUGAR SALÓN DE ACTOS

Para evitar aglomeracións citarase ao ALUMNADO e un FAMILIAR  co seguinte horario:

HORA 10:30 HORA 11:00

Eloy Becerra
Lucía Creo
Carla Gerpe
Araceli Gómez
Uxía Mariño
Rodrigo Martínez
Íker Louro
Antón Palacios

Lucas Pardo
Nahuel Pena
Pablo Pérez
Abel Pombo
Judith Quesada
Alejandro Rey
Álvaro Rougier
Aloia Seoane
Eduarda Teixeira

NORMAS XERAIS DE SEGURIDADE E HIXIENE:
– Rógase puntualidade e evitar aglomeracións entrando directamente no salón de actos.
– Uso obrigatorio da mascarilla en todas as estancias do centro e en todo momento. 
– O tempo máximo de permanencia no centro será 1 hora.

- O alumnado de 2º ESO ten que entregar  o ordenador de EDIXGAL salvo que lle quede
algunha materia para recuperar en setembro. Un familiar debe asinar a entrega. Revisarase
que estén todos os compoñentes do equipo (cargador, maletín e ordenador).

-  A titora entregará os BOLETÍNS DE NOTAS e  os  SOBRES DE MATRÍCULA para  o
próximo curso.

- Os días de matrícula para o próximo curso serán o 1, 2 e 3 de Xullo de 2020 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

- O alumnado deberá entregar os LIBROS de préstamo da BIBLIOTECA  nunha bolsa de
plástico que se depositará nunha caixa de ENTREGA LIBROS BIBLIOTECA na entrada do
instituto.

- Se teñen algún libro de texto de préstamo do instituto deberán entregalo nunha caixa na
entrada do instituto ENTREGA LIBROS DE TEXTO.

- Cada alumno ou alumna de xeito individual recollerá o material que teña na súa aula e
baixará as TAQUILLAS a vacialas ao saír do centro.



3º ESO A

XOVES 25 XUÑO 2020

LUGAR AULA 3º ESO A

HORA 10:30 

NORMAS XERAIS DE SEGURIDADE E HIXIENE:
– Rógase puntualidade e evitar aglomeracións entrando directamente no salón de actos.
– Uso obrigatorio da mascarilla en todas as estancias do centro e en todo momento. 
– O tempo máximo de permanencia no centro será 1 hora.

-  A titora entregará os BOLETÍNS DE NOTAS e  os  SOBRES DE MATRÍCULA para  o
próximo curso.

- Os días de matrícula para o próximo curso serán o 1, 2 e 3 de Xullo de 2020 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

- O alumnado deberá entregar os LIBROS de préstamo da BIBLIOTECA  nunha bolsa de
plástico que se depositará nunha caixa de ENTREGA LIBROS BIBLIOTECA na entrada do
instituto.

- Cada alumno ou alumna de xeito individual recollerá o material que teña na súa aula e
baixará as TAQUILLAS a vacialas ao saír do centro.

- Ás 11:00 a titora acompañará ao alumnado á aula de audiovisuais (A -209 no 2º andar) para
entregar e asinar o formulario dos LIBROS DE TEXTO AXUDA FONDO DE LIBROS coa
secretaria do centro. Os libros teñen que vir nunha bolsa de plástico cunha nota dentro que
indique  nome  e  apelidos  do  alumno/a.  O  alumnado  que  teña  materias  suspensas  para
setembro pode quedarse co libro das materias suspensas para entregalos despois dos exames
de setembro.



3º ESO B

XOVES 25 XUÑO 2020

LUGAR AULA 3º ESO B

HORA 11:00 

NORMAS XERAIS DE SEGURIDADE E HIXIENE:
– Rógase puntualidade e evitar aglomeracións entrando directamente no salón de actos.
– Uso obrigatorio da mascarilla en todas as estancias do centro e en todo momento. 
– O tempo máximo de permanencia no centro será 1 hora.

-  O  titor  entregará  os BOLETÍNS DE NOTAS e  os  SOBRES DE MATRÍCULA para  o
próximo curso.

- Os días de matrícula para o próximo curso serán o 1, 2 e 3 de Xullo de 2020 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

- O alumnado deberá entregar os LIBROS de préstamo da BIBLIOTECA  nunha bolsa de
plástico que se depositará nunha caixa de ENTREGA LIBROS BIBLIOTECA na entrada do
instituto.

- Cada alumno ou alumna de xeito individual recollerá o material que teña na súa aula e
baixará as TAQUILLAS a vacialas ao saír do centro.

– Ás 11:30 o titor acompañará ao alumnado á aula de audiovisuais (A -209 no 2º andar)
para entregar e asinar o formulario dos LIBROS DE TEXTO AXUDA FONDO DE
LIBROS coa secretaria do centro.  Os libros  teñen que vir nunha bolsa de plástico
cunha nota dentro que indique nome e apelidos do alumno/a. O alumnado que teña
materias suspensas para setembro pode quedarse co libro das materias suspensas para
entregalos despois dos exames de setembro.



4º ESO A

XOVES 25 XUÑO 2020

LUGAR AULA 4º ESO A

HORA 11:30 

NORMAS XERAIS DE SEGURIDADE E HIXIENE:
– Rógase puntualidade e evitar aglomeracións entrando directamente no salón de actos.
– Uso obrigatorio da mascarilla en todas as estancias do centro e en todo momento. 
– O tempo máximo de permanencia no centro será 1 hora.

-  O  titor  entregará  os BOLETÍNS DE NOTAS e  os  SOBRES DE MATRÍCULA para  o
próximo curso.

- Os días de matrícula para o próximo curso serán o 6, 7 e 8 de Xullo de 2020 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

- O alumnado deberá entregar os LIBROS de préstamo da BIBLIOTECA  nunha bolsa de
plástico que se depositará nunha caixa de ENTREGA LIBROS BIBLIOTECA na entrada do
instituto.

- Cada alumno ou alumna de xeito individual recollerá o material que teña na súa aula e
baixará as TAQUILLAS a vacialas ao saír do centro.

– Ás 12:00 o titor acompañará ao alumnado á aula de audiovisuais (A -209 no 2º andar)
para entregar e asinar o formulario dos LIBROS DE TEXTO AXUDA FONDO DE
LIBROS coa secretaria do centro.  Os libros  teñen que vir nunha bolsa de plástico
cunha nota dentro que indique nome e apelidos do alumno/a. O alumnado que teña
materias suspensas para setembro pode quedarse co libro das materias suspensas para
entregalos despois dos exames de setembro.



4º ESO B

XOVES 25 XUÑO 2020

LUGAR AULA 4º ESO B

HORA 12:00 

NORMAS XERAIS DE SEGURIDADE E HIXIENE:
– Rógase puntualidade e evitar aglomeracións entrando directamente no salón de actos.
– Uso obrigatorio da mascarilla en todas as estancias do centro e en todo momento. 
– O tempo máximo de permanencia no centro será 1 hora.

-  A titora entregará os BOLETÍNS DE NOTAS e  os  SOBRES DE MATRÍCULA para  o
próximo curso.

- Os días de matrícula para o próximo curso serán o 6, 7 e 8 de Xullo de 2020 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

- O alumnado deberá entregar os LIBROS de préstamo da BIBLIOTECA  nunha bolsa de
plástico que se depositará nunha caixa de ENTREGA LIBROS BIBLIOTECA na entrada do
instituto.

- Cada alumno ou alumna de xeito individual recollerá o material que teña na súa aula e
baixará as TAQUILLAS a vacialas ao saír do centro.

– Ás 12:30 a titora acompañará ao alumnado á aula de audiovisuais (A -209 no 2º andar)
para entregar e asinar o formulario dos LIBROS DE TEXTO AXUDA FONDO DE
LIBROS coa secretaria do centro.  Os libros  teñen que vir nunha bolsa de plástico
cunha nota dentro que indique nome e apelidos do alumno/a. O alumnado que teña
materias suspensas para setembro pode quedarse co libro das materias suspensas para
entregalos despois dos exames de setembro.



1º BAC 

XOVES 25 XUÑO 2020

1º A AULA 1º A BAC 13:00 HORAS

1º B AULA 1º B BAC 13:00 HORAS

1º C AULA 1º C BAC 13:30 HORAS

1º D AULA 1º D BAC 13:30 HORAS

NORMAS XERAIS DE SEGURIDADE E HIXIENE:
– Rógase puntualidade e evitar aglomeracións entrando directamente no salón de actos.
– Uso obrigatorio da mascarilla en todas as estancias do centro e en todo momento. 
– O tempo máximo de permanencia no centro será 1 hora.

- Os titores entregarán os BOLETÍNS DE NOTAS e os SOBRES DE MATRÍCULA para o
próximo curso.

- Os días de matrícula para o próximo curso serán o 6, 7 e 8 de Xullo de 2020 en horario de
9:30 a 13:30 horas.

- O alumnado deberá entregar os LIBROS de préstamo da BIBLIOTECA  nunha bolsa de
plástico que se depositará nunha caixa de ENTREGA LIBROS BIBLIOTECA na entrada do
instituto.

- Cada alumno ou alumna de xeito individual recollerá o material que teña na súa aula e
baixará as TAQUILLAS a vacialas ao saír do centro.



CICLOS FORMATIVOS, FPBÁSICA, ESA

As cualificacións finais publicaranse no Abalar Móbil o XOVES 25 XUÑO 2020.

Se algún alumno ou alumna non recibe correctamente as súas cualificacións pode poñerse en
contacto co titor ou titora concertando unha cita  para a entrega do boletín de notas.


