
• A recollida dos boletíns de cualificacións será o  
25 de Xuño.

1º e 2º da ESO De 9:00 a 9:30

3º e 4º da ESO De 10:30 a 11:00

1ºBAC De 10:30 a 11:00

• Revisión de probas co profesorado: desde o día 25 de xuño ás 12:00 ata o día 27 ás 12:00.

• Reclamación da nota no centro educativo: desde o 25 de xuño ás 12:00 ata o 27 ás 12:00.

• Reclamación da nota ante Xefatura Territorial da CCEOU: ata o 28 de xuño ás 12:00.

• A matrícula na convocatoria ordinaria de xuño farase en horario de 9:00 a 13:00 (alumnado que aproba todas
as materias). Tamén deberán entregar a matrícula aqueles alumnos e alumnas de 1º, 2º e 3º da ESO que 
suspendan un máximo de dúas materias que se formalizará en función dos resultados da avaliación 
extraordinaria de setembro.

·        Día 26 de Xuño 4º ESO

·        Día 27 de Xuño 3º ESO

·        Día 28 de Xuño 2º ESO

·        Día 1 de Xullo 1º ESO

·        Día 2 de Xullo 1º e 2º de Bacharelato.

• O calendario de exames de Setembro publicarase no centro e na páxina web do mesmo.

PROCEDEMENTO PARA A DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO DA CONSELLERÍA DE 
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
A devolución farase o día 25 de xuño na aula 15 situada na planta baixa do IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas no 
seguinte orde:

• 1º  ESO de 9:30 a 10:15                    
• 2º  ESO de 10:15 a 11:00

• 3º ESO de 11:30 a 12:15
• 4º ESO de 12:15 a 13:00

Os libros deberán estar en perfecto estado de conservación.

Os alumnos con materias suspensas poderán devolver os libros das materias correspondentes despois dos exames de
setembro.
Recórdase  que  para  participar  neste  programa durante  o  curso  2019-2020,  así  coma para  recibir  o  cheque  de
material escolar é imprescindible ter devolto todos os libros do fondo solidario (artigo 5, capítulo I da Orde do 3 de
maio pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto).

O prazo para presentar a solicitude de participación no fondo solidario e axudas de material escolar para o curso
2019-2020 remata o día 21 de xuño de 2019 (este incluido). Deberán presentar a solicitude antes desta data aínda
que suspendan materias en xuño.

 

XESTIÓN DAS TAQUILLAS
Os alumnado de 1º e 2º da ESO deberá baleirar e deixar pechadas  as taquillas, e entregar a chave na conserxería
antes do 26 de Xuño, dado que no mes de setembro se vai a facer unha nova asignación de taquillas na planta baixa.
Tamén deberán entregar a solicitude que se acompaña para poder disfrutar deste servizo o próximo curso.
 
O alumnado que non se matricule no IES Plurilingüe Neira Vilas o próximo curso 2019-20 deberá tamén baleirar a
taquilla  e  entregar  a  chave  na  conserxería  antes  do  22 de  Xuño.  No  momento  en  que  entreguen  a  chave
DEVOLVERÁSELLES o importe pagado en concepto de DEPÓSITO.
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Xunto cos boletíns de notas 
entregaranse os documentos de 
matrícula.

CIRCULAR INFORMATIVA            ASUNTO: Calendario de fin de curso



 

SOLICITUDE DE TAQUILLA

D/Dª_____________________________________________________________________ (nai/pai) 

do  alumno/ao  ________________________________________________________  de  ______  curso  de

________________ solicita que lle sexa adxudicada ao seu fillo/a unha taquilla durante o curso académico

20 ___ - 20 ___ polo que non se lle devolverá o importe entregado en concepto de depósito.

En Perillo-Oleiros, a _____ de __________ de 20 ___

Asdo: ___________________________________
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