
 

COMUNICADO FIN DE CURSO 

 

 

Estimadas familias: 

Estamos a chegar  ao remate da actividade académica deste curso 

2018/2019 e, polo tanto, recordámoslles o seguinte: 

 Luns 3 de xuño sairemos ás 16:20, polo tanto os autobuses tamén chegarán 

ás paradas 50 minutos antes. 

 Venres 21 de xuño. Rematan as clases para todos 

 Venres 21 de xuño. Ás 19:00 h. celebraremos 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, o alumnado de 4º de ESO terá unha mención especial , xa 

que finaliza 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. 

 Mércores, 26   de xuño. Entrega de notas  6º Infantil, Primaria e Secundaria 

De 10:00 a 11:30: 

o 1º Primaria  

o 3º Primaria 

o 5º Primaria 

o 6º Primaria 

o 2º ESO 

o 4º  ESO 

De 11:30 a 13:00 : 

o 6º Infantil 

o 2º Primaria 

o 4º de Primaria 

o 1º ESO 

o 3º ESO 



 

 LIBROS DE TEXTO E AXUDAS MATERIAL 

Xa informamos con anterioridade do tema dos libros.  

Recordarlles que ata o 21 de xuño poden solicitar as axudas para libros e 

material así como a participación no fondo de libros. (O 21 de xuño remata o 

prazo para as solicitudes, sexa cal sexa o curso). 

Os impresos poden recollelos e entregalos en Portería.  

Recorden que teñen que devolver os libros (todos os cursos menos 1º e 2º 

Primaria) que lles foron entregados no Centro.  

Este ano tanto os vales como a asignación de libros farase no mes de xullo, 

coma en anos anteriores.  

 

 CURSO 2019/2020 

 

Estamos á espera da aprobación do Calendario Escolar por parte da 

Consellería para o vindeiro curso. 

Polo que respecta ao uniforme, indicarlles que no vindeiro curso só 

utilizaremos o “novo” e que tamén estará ao seu dispor o pantalón co corte 

de “nena” para aquelas familias que o desexen. 

 

 

A DIRECCIÓN 


