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CIRCULAR FIN DE CURSO 
E.S.O. 

 

 

Benqueridos pais e nais: 

O vindeiro 20 de Xuño remata o curso escolar ás 12:00h e querémosvos 

informar do seguinte: 

 

 O día 25 ás 12:00h entregaranse as notas finais de Xuño. 

 
 

  

 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 

 

 

 O curso 2014-2015 comezará o luns 15 de setembro de 2014 de 

8:30 a 11:30 e rematará o 19 de xuño de 2014. (Datas pendentes de 

confirmación) 

 Dende o 1 de setembro ata o comezo 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 15 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. 

 O curso que ven cámbiase o Chándal do Centro que poderedes 

comprar no Corte Inglés. Poderá seguir utilizándose o modelo antigo. 

 O Centro permanecerá aberto ata o día 4 de xullo en horario de 

9:00 a 13:00. 

 

Así mesmo indicámosvos as datas dos exames da convocatoria 

extraordinaria de Setembro no dorso desta circular. 

 

Sen máis desexámosvos a todos e todas UNHAS MOI FELICES VACACIÓNS DE VERÁN. 
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LUNS 1 de Setembro: 

de 9:00 a 11:00 CCS. SOCIAIS. 

 de 11:00 a 12:00 TECNOLOXÍA 

 de 12:00 a 13:00 INGLÉS 

 

MARTES 2:  

  de 9:00 a 10:30 LINGUA CASTELÁ 

 de 10:30 a 12:00: BIOLOXÍA // FÍSICA E QUÍMICA // NATURAIS 

 de 12:00 a 13:00: FRANCÉS // PLÁSTICA 

                

MÉRCORES 3:  

 de 9:00 a 10:30: MATEMÁTICAS 

 de 10:30 a 12:00: CULTURA CLÁSICA // LATÍN // CIDADANÍA 

 de 12:00 a 13:00: RELIXIÓN // ÉTICA 

 

XOVES 4:  

de 9:00 a 10:30: GALEGO 

 de 10:30 a 12:00: MÚSICA 

 de 12:00 a 13:00: ED. FÍSICA 

 

AS NOTAS ENTREGARANSE  

O VENRES DÍA 5 DE SETEMBRO ÁS 11 DA MAÑÁ. 

 


