
 

 

 
 

 

Monforte, 23 de maio de 2017 
Estimadas familias: 

 
Como estamos chegando ao remate do curso escolar, queremos informarlles 

dalgúns aspectos que deben ter en conta: 

 
O xoves, 1 de xuño comeza a xornada única, para E. Infantil e E. Primaria co 

horario de 9:00 h. a 14:00 h.. Secundaria seguirá co mesmo horario que durante todo o 
curso. 
 Do día 1 ao 23 de xuño, o servizo de COMEDOR ESCOLAR, rematará as 15:00 

horas. A BIBLIOTECA non abrirá polas tardes e a GARDERÍA terá o mesmo horario, 

e será gratuíto para os que fixeron uso dela durante todo o curso. 

 
As CLASES REMATARÁN para tódolos alumnos o 23 de xuño.  

 

O 19 de xuño será a entrega de notas da 3º avaliación para os alumnos da ESO. 
Dende o 20 ata o 23 (ámbolos dous inclusive) haberá exames de recuperación 

segundo horario que se entregará aos alumnos, e todos os profesores estaremos á súa  
disposición no horario habitual. 

 
NOTAS FINAIS:  

 Educación Infantil:  día 21 a partir das 16:00 horas 

 Educación Primaria: día 23 de 12:00 a 14:00 h. (rematan as clases ás 12:00 h)  
 Educación Sedundaria: o 23 de xuño, ás 16:00 horas, entregaremos as notas 

aos alumnos de 4º de ESO e o día 26, ás 10:00 horas será a entrega para os curso 1º, 

2º e 3º de ESO. 
A entrega , en todos os niveis, será individualmente con cada familia 

 Os pais que non poidan vir a recollelas poderán facelo a partir do día 27 na 
secretaría do colexio. 
 

 A DESPEDIDA DOS ALUMNOS DE 4º DE E.S.O terá lugar o venres día 16 de 

xuño, a partires das 19:30 h na igrexa do colexio. A estes festexos que organizamos 

coa colaboración da ANPA estades invitados todos.  
 
 O vindeiro 8 de xuño desprazarase ao centro persoal de “El Corte Inglés” para 
facer as reservas dos UNIFORMES E MATERIAL DEPORTIVO. O 7 e 8 setembro 

volverán para entregar as reservas feitas e poder facer as composturas necesarias e 

entregalas antes do comezo do curso escolar.  
“Recordamos que na etapa de Infantil debaixo do chándal é obrigatorio un polo branco”  
 
 En follas adxuntas a esta circular figuran as instrucións para acceder á AXUDAS 
DOS LIBROS DE TEXTO do vindeiro curso e solicitalos no centro (calquera dúbida 

consultar co Xerente). 
 
   

 Sen outro particular, recibide un cordial saúdo. 
 Pablo Blanco 

 Director 



 

 

 
 

         Remito información enviada por “El Corte Inglés” sobre os uniformes escolares: 

 
-Emisión dun 10% en tarxeta bonificación “Corticoles” pola merca de uniformes, con 

posibilidade de utilización en diferentes departamentos 
-Desconto especial do 10% para familias numerosas, na merca de uniformes e moda 
infantil. O cliente deberá darse de alta no Servizo de Atención ao Cliente 

-Arranxos gratuítos en uniformes 
-Se é necesario POR PRESCIPCIÓN MÉDICA DO ALUMNO, posibilidade de 

fabricación de uniformes en algodón ou forrados (deberá mostrar un documento onde 
se acredite a necesidade do alumno. O prazo de entrega das prendas será de entre 40 
e 60 días) 

 
          Calquera destas medidas será tramitada directamente cos responsables de “El 

Corte Inglés” o día da reserva. 


