
 
 
 

 

 

 

Estimada Familias: 

 

O final do curso xa chega, agora toca botar a vista atrás e felicitarnos polas cousas ben 

feitas e aprender dos erros cometidos. Respecto a nós xa nos poñemos a traballar para que o 

próximo curso non sexa outro máis, pero, antes de despedirnos, quero darlles unhas 

informacións de última hora. 

 

As clases do próximo curso comezarán o 11 de setembro en E. Infantil e Primaria e o 

15 de setembro en Secundaria., estes días a xornada será de 10 a 12 horas e entregaranse os 

libros de texto. 

 

Para os que merquen os libros fora do colexio o listado de libros do curso 2017-2018 

poden consultalos na portería, no taboleiro de anuncios do colexio ou páxina web, estes 

estarán dispoñible a finais da vindeira semana. 

 

Persoal de El Corte Inglés virá o 7 e 8 setembro a vender os uniformes deportivo e 

escolar do colexio (este ultimo obrigatorio para 1ª, 2º e 3º de E.P. e voluntario para o resto de 

alumnado de E.P.).  

 
  

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO PARA A ETAPA DE E.S.O. 

 

 1 SETEMBRO 4 SETEMBRO 5 SETEMBRO 

9:00 a 10:30 L. Galega Matemáticas L. Castelá 

10:30 a 12:00 L. Inglesa C.N. e bioloxía L. Francesa 

12:00 a 13:00 C. Sociais Tecnoloxía  Física e Química/ 

Cidadán 

13:00 a 14:00 E. Plástica e Visual Música Relixión/Ética 

 A data de entrega de notas será comunicada o primeiro día de exames  

 

Antes de despedirme quero informarlles e agradecerlles a participación que houbo na 

festa solidaria “Amigos do mundo”. O noso principal obxectivo  era crear un ambiente 

festivo e de fraternidade entre todos os membros da comunidade educativa ademais de 

recadar diñeiro para as nosa obra social en ATAMBUA (Indonesia) e Becas de comedor e 

material escolar para alumnos do centro. Ambos obxectivos foron acadados amplamente: o 

diñeiro recadado ascende por enriba dos 6000 euros e practicamente todas as familias 

participaron nalgunha actividade das programadas entre nos e a ANPA. 

 

 Desexando que as vacacións de verán sexan para todos Uds. e os seus fillos 

recuperadoras e na esperanza de que a colaboración de familia e Colexio contribúa ao éxito do 

proceso educativo dos nenos, saúdalles atentamente. 

 

Pablo Blanco. 


