
CIRCULAR INFORMATIVA ÁS FAMILIAS FIN DE CURSO XUÑO 2020

ÚLTIMO DÍA LECTIVO: VENRES 19 DE XUÑO

ENTREGA DE NOTAS: MARTES 23 DE XUÑO en función das quendas establecidas por cada 
grupo, coa fin de evitar aglomeracións e respectar en todo momento as normas básicas de seguridade.
O día da entrega de notas, informarase, a través das titorías, sobre o calendario de setembro ao 
alumnado afectado. Tamén se publicará na páxina web do Centro

REVISIÓN DE EXAMES E RECLAMACIÓNS:

23 de xuño de 10:30 h-14:00 h 

25 de xuño de 10:00 h-13:30 h

A matrícula do alumnado farase conforme ao seguinte calendario e no horario de 09:45 h-13:45 h:

1º ESO 1 de xullo

2º ESO  2 de xullo.

3º ESO 3  e 6 de xullo

4º ESO 7 de xullo

1º BACHARELATO 8 e 9 de xullo

2º BACHARELATO 9 e 13 xullo

FP BÁSICA 1º 3-10 setembro (pendente resolución)

FP BÁSICA 2º 1-09 xullo (pendente resolución)

1º CICLO INFORMÁTICA (Solicitude admisión) Pendente resolución

2º CICLO INFORMÁTICA 1-09 xullo (Pendente resolución)

Documentación necesaria:

1. Alumnos/as do Centro

 Folla de matrícula

 Fotocopia DNI

 Solicitude autorización transporte escolar (para BAC , Ciclo e FP Básica)

 2 fotos (co nome na parte de atrás)

 Seguro Escolar (pagar en ABANCA para 3º, 4º ESO, 1º, 2º BAC, Ciclo e FP Básica)

 Impresos de cesión de imaxe, autorizacións saída centro e baixadas bus escolar.

2. Alumnos/as procedentes doutros centros.

 Certificación académica oficial do último curso realizado

 Folla de matrícula e 2 fotos (co nome na parte de atrás).

 Seguro Escolar (pagar en ABANCA para 3º, 4º ESO, 1º, 2º BAC, Ciclo e FP Básica)

 Fotocopia DNI dos pais e do alumno , Fotocopia da Tarxeta Sanitaria

 Solicitude autorización transporte escolar (para BAC , Ciclo e FP Básica)

 Impresos de cesión de imaxe, autorizacións saída centro e baixadas bus escolar.

O centro permanecerá pechado os días 10 e 16 de xullo (festivos locais)
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