
 

Recollida de libros / material / ordenadores 
Entrega de notas 

 

Caldas de Reis, a 12 de xuño de 2020 

Estimadas familias: 

Poñémonos en contacto convosco para, en primeiro lugar, agradecervos unha vez máis a vosa 

comprensión e colaboración nesta etapa que nos toca vivir e da que todos e todas estamos a aprender 

algo. 

Este curso, que está a piques de rematar, foi un curso especial polas 

circunstancias xurdidas, pero a vida sigue e por iso, para empezar a preparar 

o curso seguinte temos que convocar a recollida de libros de texto para 

organizar o banco de libros. Os titores e titoras dos vosos fillos e fillas 

recibiranvos no Centro para a súa recollida e control segundo o calendario e 

horario que se indica. 
 

Tamén se procederá á recollida dos ordenadores daqueles alumnos/as que o levaron 

para a casa. Deste xeito teremos tempo suficiente para levar a cabo o proceso de 

mantemento e actualización dos mesmos para que estean operativos ó inicio do curso 

seguinte.  

No caso de alumnado de 2º de ESO, tendo en conta que 3º da ESO non é curso E-Dixgal, no momento 

de entregar o ordenador, as familias teredes que asinar a folla “Acordo de Recollida” que vos 

presentarán os titores/as. Unha copia dese documento seravos entregado como xustificante da 

devolución do equipo. 

O alumnado da ESO que teña materias pendentes para setembro, poderá vir a recoller os libros que 

precise ou o ordenador (1º e 2º de ESO) a partires do 1 de xullo, en horario de 10:00 a 13:00 h. logo de 

que, tanto os libros como os ordenadores, pasen o período de corentena previsto. 

O calendario por cursos está organizado en previsión de que NON se xunte demasiada xente e así se 

poidan respectar as medidas de distanciamento social. 

Curso 
Venres 19 de xuño 
De 10:00 a 13:00 h. 

Luns 22 de xuño 
De 16:00 a 19:00 h 

Martes 23 de xuño 
De 16:00 a 19:00 h 

Ed. Infantil    

1º Ed. Primaria  X  

2º Ed. Primaria - - - 

3º Ed. Primaria X   

4º Ed. Primaria   X 

5º Ed. Primaria  X  

6º Ed. Primaria X   

1º ESO – A   X 

1º ESO – B  X  

2º ESO – A  X  

2º ESO – B X   

3º ESO – A   X 

3º ESO – B   X 

4º ESO – A X   

4º ESO – B X   

 

 

 



 

Aproveitamos esta comunicación para informarvos de que este ano o procedemento para a ENTREGA 

DE NOTAS vai a ser como se indica: 

1. Acceso ás cualificacións a través da aplicación ABALAR MÓBIL 

2. Recollida presencial no Centro conforme ó seguinte calendario: 

DÍA Xoves 25 de xuño Venres 26 de xuño 

HORA 
ENTREGA 1  

De 10:00 a 13:00 h 
ENTREGA 2  

De 10:00 a 13:00 h. 

CURSOS 

Ed. Inf. 4 anos 
1º Ed. Prim. 
3º Ed. Prim. 
6º Ed. Prim. 

1º ESO – B  * 
2º ESO – A 
3º ESO – A 
4º ESO – A 
4º ESO - B 

Ed. Inf. 3 e 5 anos 
2º Ed. Prim. 
4º Ed. Prim. 
5º Ed. Prim. 

1º ESO – A * 
2º ESO – B 
3º ESO – B 

 

 

CICLOS FORMATIVOS 
A entrega, tanto para 

alumnado de 1º como de 
2º será telemática. 

 

 

* Por circunstancias xurdidas logo da publicación inicial deste calendario 

vémonos na necesidade de modificar a hora de entrega de boletíns dos 

cursos de 1º da ESO quedando do seguinte xeito: 
 

 Xoves día 25.      1º ESO – B en horario de 16:00 a 19:00 h. 

 Venres día 26.    1º ESO – A en horario de 12:15 a 14:30 h. 
 

 

3. Posibilidade de recoller o boletín en secretaría calquera outro día en horario de 10:00 a 13:00 h. 

4. Solicitar unha copia do boletín por correo electrónico ós titores/as. 

Calquera dúbida ou aclaración que precisedes, podedes contactar cos titores/as dos vosos/as fillos/as ou coa 

secretaría do Centro. Lembrade tamén que na páxina web do Centro iremos publicando aquela información 

que vos teñamos que facer chegar nas próximas semanas. 

Desexándovos moita saúde, recibide un cordial saúdo. Atentamente, 

A Dirección 


