
ENTREGA DE NOTAS E RECOLLIDA LIBROS DE TEXTO
ALUMNADO

Normas de acceso ao centro educativo:

• Non  poderá  acceder  ningunha  persoa  que  presente  síntomas compatibles  con
COVID-19, estea en corentena ou en illamento por ser positivo de COVID. En caso
de estar nalgunha destas situacións, chamar ó centro educativo para saber como
proceder (881866109 en horario de 9:00 a 14:00h).

• A  entrada  do  centro,  para  a  recollida  de  notas,  entrega  de  libros  de  texto  e
confirmación da matrícula para o curso 2020-21, realizarase pola entrada principal
e co seguinte horario:

◦ Alumnado 2º BAC: xoves día 3 de setembro de 10:00h a 11:00h
◦ Alumnado 1º ESO: venres  4 de setembro ás 10:00h a 11:00h
◦ Alumnado 2º ESO: venres 4 de setembro ás 11:00h a 12:00h
◦ Alumnado 3º ESO e FP-Básica: venres 4 de setembro ás 12:00h a 13:00h
◦ Alumnado 4º ESO e 1º BAC: venres 4 de setembro ás 13:00h a 14:00h
◦ En caso de non poder achegarse ó centro no día e horario indicado, chamar por

teléfono e concertar cita (881866109 en horario de 9:00 a 14:00h).

• Para acceder ó centro será obrigatorio o uso de máscara, facer o lavado de mans
coa solución hidroalcólica que hai á disposición dos usuarios e, en caso de ter que
facer cola, respectar das distancias de seguridade indicadas.

• Na  ventanilla  de  administración  serán  entregadas  as  notas  xunto  co  consello
orientador e confirmarase ou modificarase a matrícula feita en xullo.

• Unha vez realizado este trámite pasarase por conserxería para realizar a entrega
dos libros de texto. Estes libros deberán ser entregados nunha bolsa de plástico
(preferentemente transparente) co nome, apelidos e curso claramente indicados
no exterior da bolsa.

• Unha vez rematado cos trámites procederase a saír do centro pola porta indicada.
Non se poderá permancer no centro nin formar corrillos.


