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CIRCULAR FIN DE CURSO 

Educación Infantil 
 

 

15 de xuño de 2011 
 

 

 O vindeiro 22 de xuño rematarán as clases. 
 

 O curso 2012-2013 comezará o mércores 12 de setembro de 2012 e rematará o 21 de 

xuño de 2013. Dende o 1 de setembro ata o comenzo das clases o Centro permanecerá 

aberto de 9:00 a 13:00 para calquera consulta dos pais dos alumnos. 
 

 O comedor escolar comezará a funcionar a partir do 12 de setembro e se manterá en 

activo ata o fin do curso. Os usuarios do transporte escolar poderán informarse na 

secretaría do Centro dos horarios, rotas e paradas durante os primeiros días de setembro. 

 

 Comunicámosvos as datas de reunións informativas para pais e nais de Educación Infantil: 

o Educación Infantil 3 anos: mércores 5 de setembro de 2012 ás 17:00h. 

o Educación Infantil 4 anos: xoves 6 de setembro de 2012 ás 16:30h. 

o Educación Infantil 5 anos: xoves 6 de setembro de 2012 ás 18:00h. 

 

 O listado de libros e material escolar para o vindeiro curso volo entregaremos o derradeiro 

día de clase xunto coas notas finais. 
 

 Proximamente convocaranse Becas e axudas para alumnos con necesidade específica de 

apoio educativo. Poderán obter máis información e os impresos nun enlace da nosa páxina 

web www.colegioesperanza.com/noticias 
 

 

 

ACTIVIDADES VERÁN 2012 
 

O Centro vai permanecer aberto durante o mes de xullo ofertando a todos os 

rapaces do Colexio actividades de Informática, Inglés, Deportes e Estudio, que combinan a 

Educación e o Ocio durante as vacacións. 

 

As actividades se desenrolarán de 9:00 a 13:00 desde o luns 2 ao martes 31 de xullo. 

 

Os alumnos inscritos traballarán os cadernos que o Centro recomenda para o 

período de vacacións co fin de que non se perda o ritmo de traballo que veñen 

desempeñando. 

 

Aquí tedes a información dos libros recomendados polo centro para o período estival: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

3 anos: Vacaciones Cachalote 3 ISBN9788466778824 

4 anos: Vacaciones Cachalote 4 ISBN9788466778831 

5 anos: Vacaciones Cachalote 5 ISBN9788466778848 

 

 

 

 

Sen máis, o Equipo Directivo e o Claustro de Profesores deséxanlles unhas 

felices vacacións de verán. 
 


