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Estimadas familias: 
 
 Como sabedes o vindeiro martes 22 de xuño finaliza o curso 2009 –2010. 
Con este motivo queremos informarvos de algúns asuntos que seguro serán 
do voso interese: 
 

� A entrega de calificacións ao alumnado será o 22 de xuño con 
carácter xeral. 

� O mesmo martes ás 13,30 h. no salón de actos faremos a 
tradicional entrega de orlas ao alumnado de 5 anos que termina 
educación infantil. Por suposto, as familias deste alumnado estades 
invitadas ao acto.  

� A entrega de orlas e documentación oficial ao alumnado e familias 
de 6º de primaria será tamén o martes 22 ás 18,15h. no salón de 
actos. 

� O xoves 24 entre as 10 e as 12h o profesorado atenderá ás familias 
que o soliciten.  

� O prazo de reclamación das calificacións remata o martes 29 de 
xuño. 

� Libros de texto. Xunto coas cualificacións finais entregaremos unha 
relación dos libros para o vindeiro curso. Ademáis as familias de 
1º,2º,5º e 6º de primaria do vindeiro curso que soliciten axudas 
para os libros antes do 30 de xuño, poderán recoller os 
correspondentes vales a partir do 1 de setembro. 

� Comedor e Madrugadores. A nova empresa adxudicataria do servizo 
“Serunión” tramita as inscricións no número 607634413 

� As actividades lectivas do curso 2010 – 2011 comezarán o venres 
10 de setembro as 9 h.  

� Lembrade que a información sobre o Colexio máis completa e 
actualizada a podedes atopar no noso sitio web: 
http://centros.edu.xunta.es/ceipjuanfernandezlatorre/   

 
 
Dende aquí tamén aproveitamos a ocasión para despedir afectuosamente ás 
familias e ao alumnado de sexto de primaria. 
Por último, na seguridade de continuar recibindo a vosa confianza, apoio e 
participación no curso 2010/11, recibide todos un cordial saúdo. 
 
 
 En A Coruña, a 18 de xuño de 2010 
 
 
 A Dirección. 

CIRCULAR DE FINAL DE CURSO 


