
 

                     

                             CIRCULAR INFORMATIVA DE FIN DE CURSO 
 
ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
      O 28 de xuño de 11:00 a 13:00 as/ os titoras/ es de 6º nivel de Educación Primaria 
entregarán aos país/ nais ou titores legais dos alumnos/as o historial académico do 
alumno/a. 
 
COMEDOR E TRANSPORTE ESCOLAR 
 
Recordámosvos que o prazo para presentar as solicitudes remata o 22 de xuño. 
A partir do 27 de xuño poderán pasar a recoller o impreso de pago correspondente ao  
mes de xuño. 
Para poder estar a lista provisional de comensais do curso 16-17 teñen que ter 
efectuados todos os pagos (de setembro a xuño incluído) antes do 30 de xuño. 
 
AXUDA DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR para o curso 2016/2017 
 
Recordámosvos que o prazo para presentar as solicitudes remata o 23 de xuño. 
Será requisito fundamental para acceder ao fondo solidario, recibir as axudas para 
libros ou material escolar ter devolto os libros, ben os utilizados do mesmo fondo o 
ano pasado, ben os adquiridos con cargo á convocatoria de axudas para a compra de 
libros de texto. 
 
O alumnado de 3º, 4º, 5º, 6º leva unha bolsa  para meter os libros que teñen 
obrigación de devolver. Deberán poñer na bolsa por fóra o nome e o curso. 
Entregaranlla aos titores para a súa comprobación os días 20, 21 ou 22  de xuño. 
 
A listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas (indicando a causa de 
exclusión) publicarase o 27 de xuño abríndose un prazo de reclamacións que será de 
dous días, os seguintes á publicación da listaxe provisional. 
A listaxe definitiva publicarase o 1 de xullo. 
A entrega do fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º), axudas para adquirir 
libros de texto (1º e 2º) e os cheques de  material farase os días 4 e 5 de xullo de 
10:00h. a 13:00h. 
 
               
ROUPA EXTRAVÍADA NO CENTRO  
 
Poderanse recoller as prendas de roupa extravíadas polo alumnado no colexio dende o 
23 de xuño ao 5 de xullo de 10:00h ata as 13:00h.  no comedor. A que non se retire se 
doará a unha ONG o día seguinte. 
 

 

ceip.rabadeira@edu.xunta.es 
881960278 881960270 

Oleiros (Santa María) 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceiprabadeira/ 

15173 
Rúa do Ensino 3  

CEIP da Rabadeira 



COMEZO DO VINDEIRO CURSO 
 
Segúndo a Orde de 7 de xullo de 2016 (DOG mércores 15 de xuño de 2016) o vindeiro 
curso escolar comezará o día 12 de setembro 
 
HORARIO DE OFICINAS  
 
 Ata o día 20 de xullo de 09:00h. a 13:30 h. 
 
TELÉFONO DE CONTACTO: 881960270 
FAX: 881960278 
CORREO ELECTRÓNICO: ceip.rabadeira@edu.xunta.es 
              
 
 O profesorado do centro e o equipo directivo queren desexarlles unhas boas 
vacacións. 
 
Un cordial saúdo 
 
A dirección 
 
 
 
 
 
 


