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Estimadas Familias: Primeiramente, transmitímoslles o noso desexo de que o verán 
remate felizmente para todos e iniciemos o novo curso escolar con moito ánimo e ilusión.  
 

Como é habitual por estas datas, poñémonos en contacto con Vdes. para informarlles 
dos aspectos máis importantes para o curso 2014-15: 

 
1. Inicio de curso e horarios: 
 

 

(1) Os alumnos de ESO saen os venres ás 14.00 h. 
(2) Tardes de martes e venres libres. 

 
O horario do primeiro día de clase para todas as etapas é de 11.00 a 14.00 h. 
 
Os alumnos de 1º de Infantil (3 anos) poderán ser acompañados ata a aula polas súas 
familias ata o día 24 de setembro (mércores). A partir do día 25 terán que deixalos na 
entrada do colexio. Aínda que o horario é de 9.00 a 14.00 h, poderán entrar ás 10.00 e ser 
recollidos ás 13.00 h. ata o 24 de setembro, previa información ós titores.  

 
2. Exames de setembro: Para os alumnos de Secundaria serán os días 1, 2, 3 e 4; para os de 

Bacharelato os días 1, 2 e 3, segundo os horarios establecidos no mes de xuño (expostos 
no Taboleiro de Anuncios do Colexio e na páxina web). As notas destes exames extra-
ordinarios entregaranse nas seguintes datas: 
 Bacharelato: 5 de setembro (venres). Atención a familias: días 5 e 8. 
 Secundaria: 8 de setembro (luns). Atención a familias: días 8 e 9.  

O horario de entrega de notas e atención a familias é de 10.00 a 12.00 h da mañá. 
 

3. Reunións de familias coa Dirección e os titores: 
 Familias de Infantil: Día 4 de setembro (xoves), ás 19.30 h.  
 Familias de Primaria: Día 9 de setembro (martes), ás 19.30 h. 
 Familias de Secundaria e Bacharelato: Día 15 de setembro (luns), ás 19.30 h. 
 
É moi importante asistir a estas reunións de inicio de curso, xa que nelas se dan indica-
cións fundamentais para o desenvolvemento do mesmo. 

 
4. Uniformidade: Os alumnos deben vir correctamente uniformados desde o primeiro día 

de clase. As prendas que non correspondan serán retiradas. 
 

 

DATA: 25 de agosto de 2014 
Nº 01/14-15 (S. Xosé de Calasanz) 

ASUNTO: INICIO DO CURSO 2014-2015 

Etapas 
Data  de inicio  

de curso 
Horario  

setembro e xuño 

Horario outubro a maio 

Mañá Tarde 

Infantil-Primaria 10 setembro, mérc. 9.00 a 14.00 9.45-13.15 
15.30-17.30(2) 

Secundaria 
15 setembro, luns 

8.30 a 14.00 8.30-13.15(1) 

Bacharelato 8.30-14.10/15.00   
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5. Alumnos de Infantil e 1º-2º de Primaria: Levarán en lugar visible unha tarxeta cos se-

guintes datos: nome e apelidos, teléfono da casa ou móbil dos pais e nº de autobús esco-
lar (se fan uso del). 

 
6. Primeiro día de clase: A partir de 3º de Primaria deben traer un caderno e bolígrafo 

para apuntar horarios e material que lles indicarán os titores e profesores das distintas 
materias. Aconsellamos non poñer os nomes ós libros ata que sexan revisados polos 
profesores.  

 
7. Servizos complementarios que se ofertan:  

 Comedor: A partir do 10 de setembro. Deberán anotarse antes do día 6 en Secreta-
ría (horario de mañá). 

 Gardería: A partir do 11 de setembro, desde as 8.00 para alumnos de Infantil e Pri-
maria. Deberán cubrir unha ficha de inscrición en Secretaría. Lembramos que é 
gratuíta para os que colaboran coa cota voluntaria, e ten un custe de 4,00 €/día para 
os que non colaboran con dita cota. 

 Autobús escolar: Axúntase folla de recorridos.  
 Actividades extraescolares: Recibirán información das mesmas no mes de setem-

bro, unha vez iniciadas as clases.  
 

8. Horario de Secretaría e Administración (de luns a venres): 
 Setembro e xuño: 8.45 a 13.15 (só polas mañás). 
 Outubro a maio: 8.30 a 12.45 (mañás), 15.45 a 17.30 (tardes, agás o luns) 

 
9. Caderno de Comunicacións: É obrigatorio a partir de 1º de Primaria; adquírese na Se-

cretaría do Colexio.  
 

10. Becas: Xa está aberto o prazo de solicitudes de becas do Estado para Bacharelato e pa-
ra os alumnos con necesidades de apoio educativo. Teñen a información oportuna na 
páxina web do colexio.  
 
Con respecto ós alumnos de ESO que se examinan en setembro, hai un prazo extraor-
dinario para solicitar axudas para os libros (do 2 de setembro ó 2 de outubro. Ver in-
formación en: www.edu.xunta.es). 

 
 

Sen outro particular, reciban un cordial saúdo, 
 

Equipo Directivo 
 
 
 
 

http://www.edu.xunta.es/

