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CIRCULAR FIN DE CURSO 2018/2019  
Ao estar a punto de finalizar o presente curso escolar, comunicamos ás familias certos aspectos organizativos do seu 
interese:  
1. Último día do curso : As clases e o comedor escolar rematarán o día 21 de xuño. Esa mañá haberá unha festa para 
o alumnado organizada polo colexio e subvencionada pola ANPA Fendetestas, con merenda, actividades lúdicas e 
de animación. Na hora do recreo o colexio invitará aos alumnos e alumnas a un chocolate con churros 
(contemplando outras alternativas para as intolerancias alimentarias) polo que non é preciso que traian nada para 
tomar no recreo. O horario de saída será o habitual, ás 14:30 lectivo  e ás 15:30 para o alumnado usuario de comedor.  

2. Boletíns de notas: A entrega de boletíns de cualificacións será o día 21 de xuño. Os pais e nais que desexen falar 
co profesorado poderán facelo na seguinte semana, previa cita. O prazo para as reclamacións ás cualificacións finais 
é ata o 28 de xuño.  

3. Libros de texto: Todos os libros de préstamo (Fondo Solidario) dos cursos 3º, 4º e 6º de primaria deben estar 
devoltos nas titorías e en perfectas condicións como máximo o día 14 de xuño.  
3.1. A relación de libros de texto e materiais curriculares para o vindeiro curso estará exposta no taboleiro de 
anuncios e na páxina web do centro. Entregaráselles unha copia aos alumnos e alumnas xunto cos boletíns de 
cualificacións.  
3.2. As familias do alumnado de 1º e 2º de primaria poden solicitar as axudas para a adquisición de libros de texto 
e axudas para material escolar. O prazo remata o 21 de xuño.  
As familias do alumnado de 3º e 4º de primaria poden solicitar os libros do fondo solidario e axudas para material 
escolar. O prazo remata o 21 de xuño.  
As familias do alumnado de 5º e 6º de primaria poden solicitar axudas para material escolar. O prazo remata o 21 
de xuño.  
3.3. Proxecto EDIXGAL: Libros dixitais para 5º e 6º de EP no curso 2019/2020. O alumnado de 5º  de primaria deberá 
facer a entrega do ordenador Edixgal en perfectas condicións e na bolsa na que lle foi entregado antes do 14 de 
xuño. O alumnado de 5º e  6º de primaria recibirá no mes de setembro os ordenadores Edixgal en cesión de uso que 
deberán asinar os seus responsables legais.  
3.4. Os vales de libros e de material escolar poderán ser recollidos unicamente pola persoa solicitante, co DNI; ou 
por unha persoa mediante autorización por escrito asinada e  con copia do DNI do solicitante.  
3.5. As listas de beneficiarios do fondo de libros de texto publicaranse antes do 11 de xullo (listas provisionais) e 
antes do 19 de xullo (listas definitivas).  
 
4. Documentación académica de fin de etapa para o Alumnado de 6º de educación primaria: Os representantes 
legais recollerán a documentación académica dos seus fillos ou fillas na administración do centro os días 1 e 2 de 
xullo. No caso de non poder asistir poden autorizar por escrito a unha persoa adulta (achegando copia do DNI do 
pai/nai) para que poida asinar a retirada destes documentos no seu nome.  

5. Prazo matrícula: O prazo de matrícula para o alumnado de nova incorporación admitido no centro é do 20 ao 30 
de xuño.  
 
6. Autorizacións para recoller ao alumnado persoas distintas aos representantes legais: De cara ao funcionamento 
do próximo curso, os pais/nais/titores poden asinar autorizacións para a recollida dos alumnos por outras persoas 
ou permiso para o alumnado de 5º e 6º de primaria para regresar solo á casa. Estes modelos proporcionaranse no 
centro e entregaranse ao profesorado titor ao comezo do curso 2019/2020.  
As autorizacións para a recollida do alumnado de transporte deben entregarse en administración antes do 10 de 
setembro de 2019.  
 
7. Comedor: O pagamento do mes de xuño debe realizarse e entregar o xustificante no centro antes do 20 de xullo. 
De non constar o xustificante non poderán figurar na lista de admitidos para o próximo curso. Pregamos ás familias 
do alumnado de 6º de primaria que entreguen o xustificante do pago do mes de xuño antes ou ben no momento da 
recollida da documentación académica. Os recibos de xuño estarán na administración a partir do 24 de xuño, 
deberán pasar a recollelos xa que este mes non é posible o envío a través do alumnado.  
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A lista provisional de admitidos no comedor exporase no taboleiro exterior e na páxina web a partir do 10 de xullo.  
O anexo II de auto-declaración para o pago do servizo (alumnado admitido) pode descargarse no enderezo web do 
colexio www.edu.xunta.es/centros/ceipwenceslao ou recollerse na secretaría. Unha vez cuberto entregar na 
secretaría antes do 13 de setembro.  
 
8. Persoal Colaborador no comedor: Aquelas nais, pais ou titores do alumnado que desexen colaborar na atención 
ao comedor no vindeiro curso poderán apuntarse na secretaría. O prazo inicial é ata o 11 de setembro. Para garantir 
o funcionamento do servizo é preciso contar cun mínimo de 12 persoas colaboradoras.  

9. Seccións bilingües. As familias do alumnado matriculado nos cursos que teñen seccións bilingües autorizadas 
deben entregar a autorización asinada (que se lles fará chegar a través do alumnado) antes do 21 de xuño.  

10. Actividade de biblioteca en horario extraescolar para alumnado de primaria: As solicitudes entregaranse nas 
titorías antes do 21 de xuño.  
 

11. Comezo do curso 2019/2020: As actividades lectivas e comedor comezarán de novo co horario habitual o día 11 

de setembro; exceptuando o alumnado de tres anos que estará, nas dúas primeiras semanas do curso, no período 
de adaptación cun horario específico.  
 
12. Entradas e saídas durante o período lectivo: Para dar prioridade e  axilizar a entrada do alumnado non se 
permitirá a entrada de acompañantes do alumnado de primaria ao recinto escolar. Unicamente poderán facelo os 
acompañantes do alumnado de educación infantil, que deberán colaborar (solicitamos e agradecemos 
encarecidamente) situándose detrás das filas para non entorpecer a entrada aos nenos e nenas.  
 
 
Desexámoslles a todas as familias e a toda a comunidade educativa un moi feliz verán e agradecemos a súa 
colaboración e participación para acadar os obxectivos do curso que remata, tendo como meta  principal acadar 
entre todos  a mellor educación de calidade para todo o noso alumnado. 
 

En Cambre, a 12 de xuño de 2019  
  O EQUIPO DIRECTIVO 

ceip.wenceslao@edu.xunta.es  
www.edu.xunta.gal/centros/ceipwenceslao/  


