
INSTRUCIÓNS PARA REALIZAR A MATRÍCULA DE SETEMBRO E A
RECOLLIDA DE LIBROS DE TEXTO E CHEQUES DE MATERIAL

As matrículas dos alumnos/as con materias pendentes e a recollida de libros do
vindeiro curso farase por quendas. Antes de vir ao centro, comproben, por favor,
que día e hora lles corresponde segundo o curso no que vaia a estar
matriculado o alumno/a no curso 2021/22, e a primeira letra do seu
apelido, se e o caso.

- Os proxenitores con varios fillos no centro que cursen estudos diferentes,
poden elixir a quenda de calquera de eles.

- A matrícula pode entregala o alumno/a, sempre e cando todos os impresos
estean debidamente cumprimentados e asinados por un dos seus titores, e se
traia toda a documentación necesaria. De ter que pagar seguro escolar, no
resgardo deberá aparecer o nome do alumno/a no concepto do pago.

- Os libros de texto do presente curso pendentes de devolución entregaranse
no momento de facer a matrícula.

- Os libros de texto do curso que ven teñen que ser recollidos por un dos titores
do alumno/a ou por unha persoa cunha autorización asinada e fotocopia do
DNI da persoa que autoriza.

- Para recoller os cheques de material, pregunte en secretaría no momento de
facer a matrícula polo momento no que estarán dispoñibles. Ten que vir un
titor a asinar a recollida.

- No canto aos libros de texto, antes de acudir a recollelos, comprobe no
taboleiro do centro que o seu fillo ten libros asignados. Se considera que o
alumno/a debería aparecer na listaxe e non ve o seu nome, diríxase a
conserxería sen agardar a cola. Estas listaxes serán publicadas o día 13 de
setembro.

- No caso de non poder vir a facer algunhas das xestións na quenda que lle
corresponde, chame o teléfono 881 960 150 para concertar unha cita.

- Pense que acudir sen cita ou fóra da súa quenda pode facer que non poida
ser atendido.

- Ao estar inmersos nuns momentos de grandes cargas de traballo, e nos que
se reciben instrucións por parte das autoridades competentes case a diario,
pregamos que consulten a páxina web ou o taboleiro de anuncios do centro
por se houbese cambios ou información importante de última hora.

MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN



CALENDARIO DE MATRÍCULA DE SETEMBRO

DÍA 6 SOAMENTE CON CITA PREVIA

DÍA 7

9:00 – 10:30: 1ºESO

10:45 – 12:00 1ºBACHARELATO (APELIDOS A-L)

12:15 – 13:30: 1ºBACHARELATO (APELIDOS M-Z)

16:30 – 18:00: 2ºBACHARELATO

DÍA 8

9:00 – 10:45: 4ºESO (APELIDOS A-M)

11:00 – 12:45: 4ºESO (APELIDOS N-Z)

13:00 – 13:30 3ºESO (APELIDOS A-G)

16:30 – 18:00 3ºESO (APELIDOS (H-Z)

DÍA 9

9:00 – 11:15: 2ºESO (APELIDOS A-M)

11:30 – 13:30: 2ºESO (APELIDOS N-Z)

Os/As alumnos/as que teñan que pagar seguro escolar deberán traer un xustificante no
que apareza o nome completo do alumno/a no concepto de pago.

CALENDARIO DE RECOLLIDA DE LIBROS DE TEXTO

DÍA 13

9:30 – 11:30: 3ºESO (APELIDOS A-M)

11:45 – 13:30: 3ºESO (APELIDOS N-Z)

16: 15 – 18:00: 1ºESO (APELIDOS A-M)

18:15 – 20:00: 1ºESO (APELIDOS N-Z)

DÍA 14

9:30 – 11:00: 4ºESO (APELIDOS A-M)

11:15 – 13:00: 4ºESO (APELIDOS N-Z)

16: 15 – 18:00: 2ºESO (APELIDOS A-M)

18:15 – 20:00: 2ºESO (APELIDOS N-Z)

A PARTIR DO DÍA 15 SOAMENTE CON CITA PREVIA


