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Circular nº 20: Datas relevantes do fin de curso 

 

_A lista de libros de texto do vindeiro curso publícase hoxe na web e no taboleiro do centro. 

_Se o tempo acompaña, o día 19 celebraremos o día da bicicleta. Iremos ata a Centro de 

Saúde a inaugurar a exposición fotográfica “Mirando ao Carboeiro” elaborada polo alumnado 

do centro. Teremos tamén máis actividades relacionadas coa temática da saúde e o exercicio. 

_ O día 20 faremos a saída de convivencia a Mesía (agás os cursos de 4º e 5º de EI). A volta 

está prevista para as 16 h. O custo desta actividade é de 4 €. 

_O último día de clase e a entrega de notas son o 21 de xuño. Están convidados/as tanto á 

cerimonia de graduación coma ao bocata xigante. (Para esta actividade pídese unha 

aportación voluntaria de 2 €).  A partires das 11:00 da mañá. 

_O peto de Caraocole haberá que devolvelo antes do final das clases así como os libros de 

empréstito da biblioteca. 

_Durante estes últimos días, é moi valioso para o centro que nos dean a súa opinión a través 

da enquisa que se lles entregará e que poden contestar de maneira anónima. 

_Ata o 22 de xuño pódense entregar as solicitudes para as axudas e o fondo de libros. 

_Aqueles/as que teñan que devolver libros deste curso deben facelo antes do día 18 de xuño 

nas aulas. Lembramos que se deben deixar no mellor estado posible. Poden facelo os que non 

estean nesa obriga pero que queiran doalos. 

_Os cheques recolleranse en secretaría os días 5 e 6 de xullo. 

_As listas de admitidos/as no fondo solidario e a súa asignación sairá publicada o día 29 de 

xuño en provisional, e despois de dous días de posibles reclamacións, o día 4, en definitiva. 

_O reparto de libros farase os días 5 de 6 de xullo. 

_O horario de Secretaría durante estes días de xullo será de 10 a 13 horas. 

_E como o curso pasado, propoñemos que nos mandedes unha postal por correo ordinario. 

Pode ser dende un sitio real ou inventado para despois expoñer á volta.  

Un saúdo. 


