
 

 

COMUNICADO OUTUBRO 

 

Estimadas familias: 

Pasamos a informalos de varios temas para este mes de outubro: 

1. Na vindeira semana terán lugar as titorías grupais.  

Horario 7 da tarde 

 Martes 3,  

EDUCACIÓN INFANTIL e SECUNDARIA 

 Mércores 4,  

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dada a importancia destas xuntanzas, agradecémoslles a súa presenza. 

 

2. O luns 2, comezamos co horario habitual, isto é saída ás 17:10. 

Coma o curso pasado, hai a posibilidade de saír ás 16:30 (Infantil/Primaria), aquel alumnado que non 

se quede a actividades ou a estudo e teña asinada a autorización pertinente. Esta autorización, maila 

explicación desta posibilidade darase o día das titorías grupais. 

A saída ás 16:30 comezará a partir do luns 9, data na que tamén comezan as actividades 

 

3. Con relación ás actividades de Robótica e Ábaco, comunícannos os responsables que van presentar a 

actividade ás familias daqueles alumnos que se anotaron e tamén para todos os que queiran asistir o 

vindeiro xoves 5, na sala de reunións do Colexio 

ROBÓTICA: 17:30  ÁBACO: 18:15 

 

4. Aproveitamos tamén para invitalos a celebrar connosco o Día do Pilar, a festividade do Colexio, o 

xoves día 12 de outubro. 

Celebraremos unha Eucarístía ás 12:00 h, oficiada por Mons. Luis Angel de las Heras Berzal (bispo de 

da diócese Mondoñedo-Ferrol)  e a continuación haberá un “viño español” para todos os asistentes.  

 

5. Nós, a nivel de centro, co alumnado, teremos unha xornada festiva o venres 13. 

Entre outras actividades, se o tempo o permite, iremos todos ata o Campo Municipal de Malates e alí 

disfrutaremos dunha velada lúdica. 

  

6. Finalmente,  indicar que xunto con esta circular, enviaremos a dos prezos e cobros, a do Seguro Escolar 

para o alumnado de Infantil, Primaria e 1º e 2º ESO. (Os detalles iranlles explicados no documento, 

máis as características da póliza deste ano). 

 

Esperando sexan do seu agrado estas comunicacións, saudámolos atentamente. 

A DIRECCIÓN 


