
 

FIN DE CURSO 19/20- INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

Prezadas familias: 

Mañá venres, 19 de xuño, remata o curso escolar e compre comunicarvos datos do voso interese cara 

aos próximos días e o inicio de curso. 

  Na vindeira semana podedes facer modificacións (mediante  chamada telefónica) nos  datos que temos 

na secretaría relativos a: 

 Cursar relixión católica ou valores. 

 Permiso de imaxe (para as fotografías e publicacións audiovisuais). 

 Se houbo cambios no domicilio ou no teléfono e aínda non o comunicastes. 

 Autorización actividades complementarias (para as saídas e excursións). 

Por último, o equipo de profesorado despídese de vós ata o vindeiro curso, agradecendo a vosa 

colaboración e desexándovos un feliz verán. 

Nigrán, 19 de xuño de 2020. 

 

CEIP CARLOS CASARES 
Rúa PP Franciscanos, 40 (as Tomadas) 36379 Nigrán. 
886 110 383– ceip.carloscasares@edu.xunta.es 

XUÑO 

Venres  
19  

 Entrega de boletíns de notas- a través do ABALAR MÓBIL 
 Lista de libros curso 2020-21 
 Lista de material  
 Remata o curso escolar. 
 Último día para entregar a solicitude de libros. 

 

Mércores 
26 

 Solicitudes de coidadora de primeira hora (ANPA ou Dirección). 

XULLO 

 
Ata  o 
venres  

10 

 Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas para fondo solidario de libros de 
texto. (No propio centro e na WEB) – 2 días de reclamación despois da publicación. 

Do 1 ao 5 
 O alumnado de 6º de EP poderá pasar a recoller o seu historial académico. 
 Solicitude de praza de comedor escolar.  

Semana do 
13 ao 17  

 Entrega de cheques de axudas para a adquisición de libros de texto (1º- 2º EP) e material 
de EP. Cos cheques de material podedes mercar materiais didácticos que non se engaden na 
axuda de libros de texto como: dicionarios, libros de música e os caderniños das distintas 
áreas. Os cheques que non se recollan nesta semana entregaranse en setembro. 

 

Ata o luns 
20  

 Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas para fondo solidario de libros de 
texto.(No propio centro e na WEB) 

SETEMBRO 

Venres 
4 

 
 Publicación dos listados dos grupos e titorías. (No propio centro e na WEB) 
 Publicación dos medidas sanitarias de inicio de curso (se foran necesarias). 

Xoves 
10 

 Comeza o curso 2020-21 De cara ao inicio de curso mantemos as listas de transporte actuais, 
pregámosvos comuniquedes os posibles cambios. 

 Remata o prazo de presentación do Anexo VI, Autodeclaración do comedor.  


