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CIRCULAR ÁS INFORMATIVA ÁS FAMILIAS DE 2º BACHARELATO  

ASUNTO: GRADUACIÓN 

Estimadas familias:  

Despois de valorar as consultas que lles fixemos na anterior circular, chegamos ás seguintes 
conclusións: 

1. Con diferencia, o menú preferido é o número 1  

 

 

2. Aínda que a maior parte dos seus fillos/as solicitan o photocall de 4,50€, ulti a e te decidiro  
non contratalo, xa que un fotógrafo profesional lles vai facer as fotos da cerimonia e da orla. 

Este fotógrafo vai vir este xoves 3 de maio, ás 12:10 ao instituto para facer as fotos ca banda aos 
seus fillos/as. O día da cerimonia lles entregaremos a orla, as fotos individuais e unha foto de 
grupo. Ademais tamén fará unha reportaxe dixital da cerimonia que estará a disposición do 
alumnado para o seu visionado ou reprodución. 

O prezo completo deste servizo é de 1 € que deberán ingresar antes do día 4 de maio no seguinte 
número de conta: ES67 2080 0099 3030 4001 9296 
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No concepto debe constar: FOTÓGRAFO GRADACIÓN e o NOME e APELIDOS do alumno 

O día da cita co fotógrafo, os seus fillos/as deberán traer unha camisa branca ao instituto para 
poder facerse a foto ca banda. En principio, comezará a fotografalos o xoves día 4 ás 12:10 horas. 
No caso de que non lle dera tempo a acabar, seguiría o venres día 5 ás 8:30 da mañá. 

A ANPA está valorando a posibilidade de subvencionar parte do importe destas fotos. Se así fose, 
se lles comunicaría na seguinte circular, descontándoos do prezo da cea ou devolvéndolles o 
diñeiro, segundo os casos. 

3. Soamente dúas familias solicitaron o autobús, polo que este servizo xa non se vai a ofrecer. 

4. Considerando o elevado prezo dos pinchos, e que deberíamos repercutilo ás familias, 
consideramos prescindir de eles, o cal supuxo unha rebaixa no prezo da cea, que agora pasa a 
costar € 

5. Mantense o número máximo de invitados á cerimonia, por alumno/a, que é de 4 persoas, por 
cuestións de aforo. 

Dado que temos comprobado que as solicitudes para ampliar o número de invitados, supera con 
creces o número de prazas vacantes, decidiuse dar catro invitacións a cada alumno/a e que cada 
persoa intercambie con outras as prazas vacantes. 

6. En canto á festa, pensamos que a fórmula máis axeitada que nos ofrece o hotel, é a de que, trala 
cea, o alumnado dispoña de un local con Dj profesional e atención de camareiros que lles servirán 
as consumicións que pidan, pagándoas ó contado no mesmo momento. Os maiores de idade 
recibirán unhas pulseiras que lles permitirán comprar bebidas alcohólicas. As familias dos menores 
de idade terán que cubrir unha autorización para que os seus fillos/as poidan compartir a festa con 
compañeiros/as que son maiores de idade, os cales poden consumir alcohol. Xúntase o 
documento. 

O prezo do Dj será de uns € por alumno, que se pagarán da maneira que lles indicaremos na 
vindeira circular. 

É importante aclarar que o instituto organiza a cerimonia, e que está axudando aos alumnos na 
organización da cea e a festa, pero non asume responsabilidade algunha sobre o que poida suceder 
durante as dúas ultimas situacións. Esta responsabilidade recae nos alumnos/as e nas súas 
familias. 

7. Polo que respecta ao horario, imos retrasar media hora o comezo da cerimonia, para ter tempo de 
ensaiar antes todas as actuacións previstas. Polo tanto, o acto comezará ás 18:30 horas , para que, 
a iso das 21:00 horas, comecen a cear, e sobre as 22:30 empezar a festa. 

Se algún de vostedes está pensando en recoller aos seus fillos/as deberán poñerse en contacto 
directamente con eles para que lles digan a hora exacta. 

8. O hotel non dispón de suficientes prazas de aparcamento, polo que este asunto o terán que 
resolver vostedes. 
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Pregámoslles que cubran novamente o cuestionario que se adxunta, xa que tralos últimos cambios, 
poden ter variado as súas decisións. 

E  ca to aos 25€ adia tados co o depósito pola reserva do hotel, se su ará  ao resto do i porte 
dos servizos contratados, ou se lles devolverán si finalmente deciden non contratar ningún. 

É necesario que nos devolvan este cuestionario cuberto este xoves 3 de maio, porque así nolo 
pide o hotel.  

 

Atentamente, 

Culleredo, 30 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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XÚNTASE DOCUMENTO DE AUTORI)ACIÓN PARA O ACCESO DE MENORES Á FESTA, QUE VOSTEDES 
DEBERÁN CUBRIR NO CASO DE QUE O SEU FILLO SEXO MENOR 

 
 
Culleredo, ______ de ______________ de 8 
 
O Pai / Nai ou Titor legal, 
 
 
 
 
      ASINAR NO RECADRO  
 

 

 

CUESTIONARIO GRADUACIÓN 

 

NOME E APELIDOS DO ALUMNO/A ................................................................................................................ 

   

ASISTE Á CEA?   SI  NON 

CONTRATA FOTÓGRAFO PROFESIONAL PARA A ORLA, A FOTO 

INDIVIDUAL E DE GRUPO E PARA A REPORTAXE DA 

CERIMONIA? 

EN CASO AFIRMATIVO, NON ESQUEZA FACER O INGRESO 

 SI  NON 

ASISTE Á FESTA POSTERIOR Á CEA CON DJ E CONSUMICIÓN 

QUE DEBERÁN SER PAGADAS NO MOMENTO? 
 SI  NON 

INTOLERANCIAS OU ALERXIAS ALIMENTICIAS (AGRADECEMOS CONFIRMACIÓN DESTE DATO) 

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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AUTORIZACIÓN ACCESO A MENOR A FIESTA GRADUACIÓN 

 

A Coruña …….. de ……… 2018 

 

Yo, Don/Doña ……………………………………………………………….. como madre/padre con 

DNI……………………… del e or/ e ores…………………………………………………….. , con 

DNI………………….. autorizo a que mi hijo asista a la fiesta de graduación que se 

celebrará el …………………….., en el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre, en la cual se 

permitirá la venta de alcohol SOLO a mayores de 18 años (a tal fin el hotel ha 

habilitado unas pulseras que se entregarán solo a los mayores de edad, y que deberán 

mostrar si desean pedir alguna bebida alcohólica). 

Así mismo eximo de toda responsabilidad al hotel NH Collection A Coruña Finisterre, 

en caso de que mi hijo/a consuma alcohol facilitado por algún compañero. 

 

Firmado,  

 

 

 

 

 

 


