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INFORMACIÓN FINAL DE CURSO 

Último día lectivo: venres 23 de xuño as 14:00 

Entrega de cualificacións: martes 27 de xuño as 09:00 nas súas aulas 

Reclamación e consultas: martes 27 e mércores 28 de xuño de 11:00 a 13:00 

Entrega de libros (SO ALUMNADO QUE NON TEN MATERIAS PENDENTES PARA SETEMBRO):  

Martes 27 e mércores 28 de xuño de 10:00 a 14:00 

Información sobre libros de texto e exames de setembro publicaráse na WEB do centro: www.fernandowirtz.com 

 

Instrucións para realizar a matricula para o Curso 2017-18 

Alumnos que se matriculen en 3º e 4º de ESO 

ALUMNOS QUE TEÑEN QUE FACER EXAMES NO MES DE SETEMBRO 

 Estes alumnos non se matriculan ata ter realizados os exames de setembro. O período é ata o 10 de 
Setembro. 

ALUMNOS QUE TEÑEN TODO APROBADO NO MES DE XUÑO. 

Poderán matricularse dende o 25 de Xuño ata o 10 de Xullo, pero exclusivamente durante o día 29 de Xuño 
habilitaráse un procedemento especial de maneira que o proceso sexa máis rápido para eles. 

Terán que traer a seguinte documentación: 

1. Impreso de matrícula que recollerán en conserxería ou descargarán da web do centro, debidamente 
cumprimentado a bolígrafo e con letras maiúsculas. É moi importante non deixar sen cubrir os teléfonos 
(especialmente os de urxencia), así como o correo electrónico dos pais. Marcar claramente cun X os campos de 
elección. OS IMPRESOS DEBEN SER ASINADOS POLOS TITORES LEGAIS DOS ALUMNOS.  

2. Boletín de cualificacións. 

3. Carné escolar cumprimentado onde se deberá pegar unha foto actualizada tamaño carné 

4. Unha foto tamaño carné cos apelidos, nome e curso ao reverso en letras maiúsculas. . (Os alumnos de 
NOVA incorporación dúas) 

5. Fotocopia do DNI.  

6. Aboar na conta de ABANCA nº: ES24-2080-0058-14-3040006317 a cantidade de 1,12 € antes de 

formalizar a matrícula xuntando o resgardo xustificativo do ingreso. 
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