
 

COMUNICADO FIN DE CURSO 

 

Estimadas familias: 

Estamos a chegar  ao remate da actividade académica deste curso 2016/2017, e polo tanto 

recordámoslles o seguinte: 

 Venres 16 de xuño, ás 19:00 h. teremos no Pavillón a entrega de Orlas a todo o alumnado que remata 

unha etapa no noso Centro, isto é 6º de Infantil, 6º de Primaria e 4º de ESO. Aínda que no acto todos 

son protagonistas, os alumnos de 4º de ESO terán unha mención especial , xa que finalizan a estadía 

neste centro despois de trece anos connosco. Este acto está organizado pola ANPA e nel colabora o 

persoal docente do Colexio. Quedan todos invitados e agradaríamos contar coa súa presenza. 

 

 Venres 23 de xuño. Rematan as clases para todos.  

 
 

 Martes 27 de xuño. Entrega de notas: 

o De 10:00 a 11:30: 
o 1º Primaria  
o 5º Primaria 
o 6º Primaria 
o 2º e  3º ESO. 
o 6º Infantil  

 

 De 11:30 a 13:00 : 
o 2º Primaria 
o 3º de Primaria 
o 4º de Primaria 
o 1º e 4º ESO. 

En canto ó curso 2017/2018: 

 LIBROS DE TEXTO E AXUDAS MATERIAL 
Xa informamos con anterioridade do tema dos libros. 
Recorden que teñen que devolver os libros (todos os cursos menos 1º e 2º Primaria),que lles 
foron asignados pola libreria e recollidos no informe da Xunta, ou os entregados no Centro. Os 
impresos para o curso que vén poden recollelos e entregalos en Portería. (Antes do 23 de xuño)   
Este ano tanto os vales como a asignación de libros farase no mes de xullo. Xa informamos o día 
das notas. 
 

 UNIFORME 
Como xa se comunicou  no mes de febreiro, imos proceder á renovación do Uniforme Escolar. 
O novo uniforme porase á venda a finais de agosto e nun primeiro momento vai comercializalo a 
tenda “Vagaluz”. Posteriormente é posible que se atope noutros establecementos. 

MOI IMPORTANTE: O uniforme actual segue en vigor, pois durante un tempo cohabitarán os 
dous para evitarlle gastos a aquelas familias que hai pouco que os mercou e aínda lles valen. 
 

 REVISTA COLEXIO 
Continuamos innovando e neste curso non imos elaborar e revista en formato papel, fixémolo e 
formato dixital. Este é o enlace onde poden vela: https://issuu.com/colepilar/docs/revista. 

 

 
Polo que respecta ao inicio do vindeiro curso, estamos á espera da publicación da Orde no DOG. 
 
 

A DIRECCIÓN 

https://issuu.com/colepilar/docs/revista

