
 

 

Estimadas familias: 

  Os queremos informar de las fechas y horarios en el que se producirá la 

entrega de BOLETINES DE CALIFICACIONES de la Evaluación Final de los 

alumnos de nuestro colegio en cada una de las etapas educativas: 

 ED.INF y Ed.PRIM: Viernes 29 de junio, de 11:00h a 13:00h horas, en las 

aulas correspondientes a cada grupo. Los padres serán quienes recojan 

estos boletines y pueden acudir durante ese espacio de tiempo en el 

momento que mejor les parezca pero NO fuera de él. En el caso de no 

poder asistir se debe autorizar por escrito a otro adulto para la retirada del 

boletín.  

 SECUNDARIA: Lunes 18 de junio en sus aulas. Los alumnos serán 

quienes recojan estos boletines. Les recordamos que este día es lectivo y 

TODOS los alumnos de ESO deberán acudir al centro en su horario 

habitual.  

No es necesario que les indiquemos la importancia de este momento, y les 

pedimos que acudan a esta cita porque, además de las calificaciones, en 

algunos cursos los tutores necesitan darle información complementaria de 

mucho interés  
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Estimades famílies: 

 Els informem de les dates i horaris en què es produirà el lliurament de 

BUTLLETINS DE QUALIFICACIONS de l'Avaluació Final dels alumnes del nostre 

col·legi en cadascuna de les etapes educatives: 

• ED.INF i Ed.PRIM: Divendres 29 de juny, de 11: 00h a 13: 00h hores, 

a les aules corresponents a cada grup. Els pares seran els que arrepleguen 

aquests butlletins i poden acudir durant aquest espai de temps en el moment que 

els parega millor però NO fora d'ell. En el cas de no poder assistir s'ha d'autoritzar 

per escrit a un altre adult per a la retirada del butlletí. 

• SECUNDÀRIA: Dilluns 18 de juny a les seves aules. Els alumnes 

seran els que arrepleguen aquests butlletins. Els recordem que aquest dia és lectiu 

i TOTS els alumnes hauran d'acudir al centre en el seu horari habitual. 

No cal que els indiquem la importància d'aquest moment, i els demanem 

que acudisquen a aquesta cita perquè, a més de les qualificacions, en alguns 

cursos els tutors necessiten donar-li informació complementària de molt interès 
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