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INFORMACIÓN  ÁS  FAMILIAS

Circular de fin de curso

Ante a proximidade da fin de curso  21-22, infórmase aos pais e nais do alumnado deste Centro das seguintes
cuestións:

1. Asistencia do alumnado e entrega de cualificacións.

O alumnado asistirá ao colexio ata o próximo día 22 de xuño, inclusive, en horario habitual. Ese mesmo día
levarán o boletín coas cualificacións finais. Tamén serán publicadas en Abalarmóbil.

2. Entrevistas de pais/nais co profesorado.

Os pais/nais que desexen ter unha entrevista de final de curso co profesorado do Centro, poderán facelo o xoves
23 de xuño de 9 a 12h (P.P.C). Despois de dito día, só se recibirán visitas que estean plenamente xustificadas e
con previa petición de cita.

De acordo coa Orde do 9 de xuño de 2016 e a Orde de 25 de xaneiro de 2022, polas que se regula a avaliación na
educación primaria en Galicia, os pais e nais, ou persoa debidamente autorizada, dos  alumnos/as de 6º curso
deberán acudir ao Centro, o día 29 de xuño de 10 a 12h, para retirar o Historial Académico dos seus
fillos/as,  asinando  o  recibín  correspondente. Despois  desa  data  poderán  recollelo  en  horario  habitual  de
secretaría.

3. Libros de texto.

O listado de libros de texto para o curso escolar 2022-23 está exposto no taboleiro de anuncios do Colexio desde o
día 15. Tamén na páxina web do centro.
Os libros adquiridos coas axudas de libros de texto deste curso 21-22 han de ser devoltos antes do 21 de
xuño. 
O alumnado de 3º e 4º recibirá libros do fondo solidario en función dos exemplares dispoñibles e en función
da renda familiar. Publicarase unha listaxe provisional cos libros asignados o 27 de xuño, no interior do
centro. Haberá dous días para posibles reclamacións. A listaxe definitiva publicarase o día 30 de xuño.
Estas listaxes poden ser consultadas na aplicación Fondolibros coa chave 365 ou con certificado dixital.
Os libros repartiranse os primeiros días de clase, unha vez feita a avaliación inicial do alumnado.

4. Axudas de libros e material escolar.
Os   cheques das axudas de libros (1º e 2º) e material escolar (1º a 6º)   repartiranse na Secretaría do centro os días 28  
e 29     de xuño (de 10 a 12h) e no mes de setembro no horario habitual de Secretaría de 9 a 9.50h.  

5. Comezo do próximo curso escolar.
As clases darán comezo o xoves 8 de setembro, en horario de 9:00 a 14:00h. 
O Centro estará aberto a efectos administrativos a partir do xoves 1 de setembro.

Aproveitamos para desexarlles unhas boas vacacións.

A Coruña, 17 de xuño de 2022.

A Dirección.


