
 

 

Calendario Fin de Curso 2019/20 (alumnado) 

● Remate das clases  : 19 de Xuño 
● As  cualificacións  enviaranse por abalar o día 22 de Xuño a partir das  16h . Deste 

xeito o  alumnado xa pode saber que libros ten que devolver. 
● Procedemento Recollida de Notas e  Devolución Libros: 

1. O alumnado (ou 1 dos seus titores legais)  acudirá o centro por quendas:  

Recollida de Notas/Devolución Libros 

Martes 23 de Xuño  1º e 2º ESO 

1ºA ás 10h     1ºB ás 11h  2ºA ás 12h   2ºB ás 13h 

Xoves 25  de Xuño : 3º e 4º ESO 

3ºA ás 10h   3ºB ás 11h  4ºA ás 12h  4ºB ás 13h 

  
2.  É imprescindible  puntualidade e asistir con mascarillla  para garantir a 

seguridade sanitaria.O alumnado debe  estar 5 minutos antes no portalón 
de entrada o centro. 

3. Entra  polo pasillo exterior do centro ata o pavillón, respetando a distancia 
de seguridade de 2m. 

4. Accede ó  pavillón e desinfecta  as mans con xel hidroalcohólico.  
5. Sitúanse de pé (separación de 2m) nas marcas situadas no chan. 
6. Chámase por orde de lista o alumnado  e comeza o percorrido: 

a) Devolver libros das materias superadas e Bilbioteca :  En bo 
estado,limpos  e baleiros de papeis. Deposítaos nas mesas. 

b) Devolver ordenador edixgal (so alumnado de 2º ESO con todo 
aprobado): Comprobación in situ de  que carga e  funciona 
correctamente.. Recollen  documento de entrega que deberán 
devolver asinado polos pais/nais/titores legais o día que acudan a 
matricularse. 

c) Recoller boletín de notas, consello orientador e sobre de matrícula 
(só os que teñan todo aprobado) sempre e cando entregaran todos 
os libros  e ordenador. 

d) Recoller material na aula.Saen do pavillón e  entran a súa aula pola 
porta de emerxencia traseira a recoller as súas pertenzas. 

e) O alumnado sae do centro pola porta pricipal de entrada. 
f) Atención ó alumnado e/ou ós pais/nais/titores legais nas quendas 

correspondentes 
 



 

 

Período de reclamacións: 

● 23, 25 e 26 de xuño.  de 9 a 14 horas, en Conserxería 

DATAS DE MATRÍCULA:  

● Dada a situación sanitaria na que nos atopamos, e pola seguridade de                       
todos SOLICITAMOS O CUMPRIMENTO ESTRICTO DAS QUENDAS QUE               
SE DETALLAN A CONTINUACIÓN 

● Aquelas familias que teñan máis dun fillo no centro, poderán                   
matriculalos o mesmo día ainda que sexan para niveis diferentes. 

PRAZO ORDINARIO DE MATRÍCULA 

CURSO  1º APELIDO ALUMN@  DATA  FRANXA HORARIA 

1º ESO  Da “A” ata  a “L”  XOVES 25 DE XUÑO  9 a 14 h 

1º ESO  Da  “M” ata a  “Z”  VENRES 26 DE XUÑO  9  a 14h 

2º ESO  TODOS  LUNS 29 DE XUÑO  9 a 12 h 

3º ESO  Da “A” ata  a “L”  LUNS 29 DE XUÑO  12 a 14h 

3º ESO  Da  “M” ata a  “Z”  MARTES 30 DE XUÑO  9 a 11:30 h 

4º ESO  TODOS  MARTES 30 DE XUÑO  11:30h  a 14h 

   

PROBAS DE SETEMBRO: 1 e 2 de Setembro (Calendario na web do centro) 

PRAZO EXTRAORDINARIO DE MATRÍCULA 

● Do 1 ao 10 de Setembro en horario de 9 a 14h 
● Para axilizar os trámites establécese as seguintes quendas: 

○  Luns 7   de Setembro     3º e 4º ESO      de 9 a 14h 
○ Martes 8 de Setembro    1º e 2º ESO      de 9 a 14h 

 

 


