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CURSO 2012-2013 
                                                                      CIRCULAR   - 2 
 
                 A tódolos pais e alumnos usuarios do servizo de COMEDOR ESCOLAR 

 

Cumprindo as normas  dadas pola CONSELLERÍA  na instrución 1/2012 de  22 de 

xuño, comunícase a todos os pais/nais do alumnado usuario deste servizo, que non 

utilice o transporte escolar, que, antes do día 20 de setembro debe  entregar na 

dirección do centro  unha copia da declaración da renda do ano 2011. 

 

De non entregar  copia deberá pagar  3,15 € por día  e alumno. Dito pago debe facelo 

a nome de Facenda, nunha entidade bancaria, despois de recoller cada mes no colexio 

os impresos correspondentes emitidos pola Xunta. 

 

O alumnado (tanto transportado como non transportado) que non teña que facer o 

pago en Facenda pagará  18 € por mes (fixos) segundo acordo do Consello Escolar. 

(Agás os que teñan axuda do Concello) 

 
 
      Valadares a 12 de setembro de 2012 
 
        O DIRECTOR 
 
 
 
 
      Asdo. José Luis Araújo Santalices 

mailto:ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es


                           
 
 HORARIO DO SERVICIO DE COMEDOR: (do 12 de setembro ó 21 de xuño) 



 
        Entrada ......................................ás 14,15 h. 
 
        Saida...........................................ás 15,10 h. (aproximadamente) 
 
HORARIOS DOS AUTOBUSES: Os autobuses sairán do colexio arredor das 15,10 h.
 
    De acordo co calendario escolar, o servizo de comedor comezará  o día 12 de setembro (primeiro 
día de clase) e rematará o 21 de xuño (último día de clase) . Mentres o  Consello Escolar do centro 
non tome outros acordos, as condicións, tanto económicas como de funcionamento,  serán as 
mesmas do pasado curso. 
 
                       Reiterando unha vez máis a máxima colaboración de todos coa achega de suxestións, 
ben a través da ANPA, ou directamente ante a dirección do Centro, enviámosvos un saúdo 
                                                             Valadares a 12 de setembro de 2012 
                                                                              O DIRECTOR 
 
 

 
 

ADXUNTASE CALENDARIO DO CURSO ESCOLAR COS DÍAS NON LECTIVOS . 
PREGAMOS QUE  O CONSERVEN ATA FINAL DE CURSO 

 
Para máis información consultar a web do colexio: 

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