
 

FINAL DE CURSO 2018/2019 

 

Prezados/as pais/nais. Indicámoslles algunhas datas e procedementos de interese tanto en xuño coma en 

setembro: 

En XUÑO as clases rematan o venres día 21. Os libros que deban ser devoltos ó Centro 

entregaránselle todos xuntos ó titor/a os días 20 e 21 de xuño. A entrega de boletíns de notas será o 

mércores 26 ás 9.30 h (ese día xa non hai servizo de transporte escolar) [para a extraord. 2º Bach. será o 

martes 25 ás 9 h]. Os boletíns que ás 13 h non fosen recollidos serán enviados por correo postal ós 

domicilios que nos teñan comunicado. Neste caso é moi importante ter en conta que probablemente non se 

reciban ata despois de pasado o prazo de revisión de exames, coas consecuencias que iso poida ter. A 

revisión de exames/reclamacións será o mércores 26 (de 10 a 13 h) e o xoves 27 (de 10 a 13 h) [para extraord. 

2º de Bach., o martes 25 (de 9 a 14 h) e mércores 26 (de 9 a 11 h)]. Se, tras a entrega dos boletíns de 

cualificacións, algún alumno/a necesitase para setembro un libro xa devolto ao Fondo de Libros, 

debe pedilo en vicedirección o xoves 27 de 10 a 13 h. 

No caso de facer reclamación oficial e por escrito, a comunicación ó pai/titor legal (ó interesado só se é 

maior de idade) da resolución da reclamación farase o venres 28 de 12 a 13 h [para extraord. 2º de bach., o 

mércores 26 ás 13 h] (deberá ser recollida persoalmente na secretaría do centro). 

O prazo para presentar solicitude para recibir libros do fondo /axudas material remata o 21 de xuño. 

En SETEMBRO os exames son os días 2 e 3. Os libros que deban ser devoltos ó Centro 

entregaránselle todos xuntos ó titor/a o día de recollida de boletíns de notas. A entrega de boletíns 

de notas será o xoves 5 (9:00 h: 1º BACH., 2º ESO, 4º ESO / 9:30 h: 1º ESO, 3º ESO). Os boletíns que non 

fosen recollidos serán enviados por correo postal ós domicilios que nos teñan comunicado. Neste caso é 

moi importante ter en conta que probablemente non se reciban ata despois de pasado o prazo de revisión 

de exames, coas consecuencias que iso poida ter. A revisión de exames/reclamacións será o xoves 5 (de 9 a 

13 h) e venres 6 (de 10 a 13 h). 

No caso de facer reclamación oficial e por escrito, a comunicación ó pai/titor legal (ó interesado, só se é 

maior de idade) da resolución da reclamación farase o venres 6 ás 14:15 h (deberá ser recollida 

persoalmente na secretaría do centro). 

A lista de libros para o próximo curso será publicada na web e no taboleiro de anuncios do centro. 

Boas vacacións de verán e un saúdo. A dirección. 

__________________________________________________________________________________________ 

DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO PROPIEDADE DA CONSELLERÍA 

Para poder acollerse ás convocatorias de axudas de libros e material escolar é imprescindible 

cumprir coa obriga de DEVOLVER todos os libros de texto (e en bo estado) recibidos do fondo 

neste curso 2018/19 os días 20 e 21 de xuño. 

Poderase conservar ata setembro o libro das materias suspensas (pero só eses). 

ADVERTENCIA MOI IMPORTANTE: DESPOIS DOS PRAZOS INDICADOS XA NON SE RECOLLERÁ LIBRO 

NINGÚN. Lémbrase que de acordo coa normativa, a falta de devolución de todos os libros no prazo 

indicado ou que non estean en bo estado de conservación para a súa reutilización será causa de exclusión 

da participación no fondo solidario e das axudas para adquirir libros e material escolar tanto no próximo curso 

2019/20 coma nos sucesivos. 

INFORMACIÓN COMPLETA NA WEB DO CENTRO: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesmilladoiro/ 


