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CIRCULAR ÁS INFORMATIVA ÁS FAMILIAS DE 2º BACHARELATO  

ASUNTO: GRADUACIÓN 

Estimadas familias:  

O día 18 de maio imos celebrar a graduación dos seus fillos no Hotel Finisterre da Coruña. 
Necesitamos consultarlles certos asuntos que nos permitan organizala convenientemente. 

O hotel pon á nosa disposición o salón Victoria 

   

O acto comezará ás 18:00 horas con unha cerimonia de entrega de bandas e orlas aos alumnos, 
durante a cal algúns deles interpretarán unhas pezas musicais. 

A continuación serviranse uns pinchos aos asistentes, e seguidamente unha cea aos alumnos que 
rematará con unha festa con Dj profesional ata as 3:00 da madrugada. Todo isto sen saír do hotel. 
Agora ben, aínda que o instituto ten xestionado todos estes servizos, isto non quere dicir que asuma a 
responsabilidade do que os alumnos poidan facer durante á cea ou a posterior festa. Os profesores 
non imos a asistir a ningunha das dúas, polo que o que o alumnado asistente faga queda baixo a súa 
responsabilidade e a das súas familias.  

Poderíase contratar un servizo de autobús para que ás 3:00 da madrugada, hora de remate da festa, 
no caso de haber persoas interesadas, os levase de regreso a paradas próximas ao seu domicilio, 
tamén baixo a responsabilidade das familias ou dos alumnos. É por isto que a asistencia á cea e á festa 
está reservada aos alumnos exclusivamente. 

Importante: Habería un único servizo de autobuses ás 3:00 da madrugada. 

Ao acto de gradación e aos pinchos, cada alumno poderá invitar a 4 persoas (familiares e/ou amigos). 
Se excepcionalmente algunha familia desexa asistir con máis acompañantes, deberá cubrir un 
impreso que se solicitará en administración, e no caso de haber prazas sobrantes, valoraríanse as 
solicitudes. 
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O custo da ceri o ia áis a cea é de 2€ por alu o. “e ade ais participan na festa, o prezo sería de 
€ por alu o.  

Os alumnos que non se queden nin á cea nin á festa non deberán abonar nada. 

O custo do autobús non o podemos concretar por agora, xa que dependerá do número de 
solicitantes. 

Por último, o hotel ofrece un servizo de photocall , que deberá abonarse aparte no caso de que se 
utilice, o que suporía un pequeno sobre custo. 

O hotel pide que se faga un depósito de diñeiro para confirmar a reserva do salón. Por isto, antes do 
25 de abril deberán ingresar 25€ no seguinte número de conta: ES67 2080 0099 3030 4001 9296 

No concepto debe constar: GRADUACIÓN e o NOME e APELIDOS do alumno 

Naturalmente, se os seus fillos non participan na cea nin na festa, non deberán facer este depósito. 

O resto do importe hasta completar o total, o ingresarán posteriormente, no mesmo número de 
conta, no momento que llo indiquemos. 

A continuación deberán cubrir os datos que lles pedimos nos documentos anexos, co obxecto de 
decidir sobre certos aspectos da cerimonia e contratar algúns servizos, e devolvelos asinados, así 
como esta circular, antes do día 25 de abril, á directora do centro. 

Nunha posterior circular concretaremos máis esta información. 

Atentamente, 

Culleredo, 18 de abril de 2018 

A directora 

 

 

 

Carmen R-Trelles Astruga 

 

 

QUEDO ENTERADO DO QUE SE INFORMA NESTA CIRCULAR 

O Pai / Nai ou Titor legal, 
 
 
 
 
      (ASINAR NO RECADRO) 
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MENÚS 

INDÍQUENOS DOS SEGUINTES MENÚS O QUE VOSTEDES PREFIRAN. SERVIRASE O QUE CONTE CON UNHA 
MAIOR ACEPTACIÓN. POÑER UNHA X NA OPCIÓN ELIXIDA: 

 OPCIÓN 1  OPCIÓN 2  OPCIÓN 3  OPCIÓN 4 

OPCIÓN 1 

 

OPCIÓN 2 
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OPCIÓN 3 

 

OPCIÓN 4 

 
 

TODAS AS OPCIÓNS INCLÚEN BEBIDAS, CAFÉS E INFUSIÓNS 
 
 

INTOLERANCIAS OU ALERXIAS ALIMENTICIAS 

 

O/A ALUMNO/A o e e apelidos co pleto ………………………..………….........……………………………………………… 

Padece as seguintes: ...…………………………………….........…….........................................…………………………......... 

..………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………. 

..………………………………………………………………………………………………………………….........……………………………………. 

 
O Pai / Nai ou Titor legal, 
 
 
 
 
      ASINAR NO RECADRO  
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SOLICITUDE DE AUTOBÚS 

O Pai / Nai ou Titor legal do/a ALUMNO/A .................................................………………………..………….........…… 

 SOLICITA que se poña a disposición do seu fillo/a unha praza no autobús para retornalo ata unha 

parada próxima ao seu domicilio, situado no seguinte ENDEREZO: ....................................................... 

.....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 RENUNCIA a calquera tipo de transporte ofrecido polo centro educativo, asumindo persoalmente a 

responsabilidade do seu retorno ao domicilio 

Culleredo .............. de abril de 2018 

O Pai / Nai ou Titor legal, 
 
 
 
 
      (ASINAR NO RECADRO) 

 

O CUSTO DESTE SERVIZO COMUNICARASE OPORTUNAMENTE 

 
 

OPCIÓN DE PHOTOCALL 

 DESEXO A OPCIÓN DE PHOTOCALL EN PIZARRA PERSONALIZABLE CON ATREZZO CON UN  SOBRE 
CUSTO DE 2€ 

 DESEXO A OPCIÓN DE FOTOMATÓN QUE INCLÚE PHOTOCALL E ATREZZO CON UN SOBRE CUSTO 
DE , 0€ 

 

 

ASISTENCIA 

NÚMERO DE ACOMPAÑANTES Á CERIMONIA E AOS PINCHOS (UN MÁXIMO DE 4):  

O SEU FILLO VAISE QUEDAR Á CEA?   SI  NON 

O SEU FILLO VAI ESTAR NA FESTA NO HOTEL, POSTERIOR Á CEA  SI  NON 
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