CIRCULAR INFORMATIVA CURSO 2018-2019
DATAS DE INTERESE

EXAMES DE SETEMBRO 2018 PARA ESO E BACHARELATO:
 DATAS: 3, 4, 5 de setembro
 HORARIOS: Os exames da convocatoria extraordinaria de setembro estarán expostos no taboleiro de
anuncios da portería de Peña Trevinca,2 e na páxina web (www.carmelitasourense.com), dende o 27 de
xuño.

COMEZO DO CURSO 2018-2019:


Día 12 de setembro, mércores, comezan as clases para:
 Educación Primaria: Ás 10:00 horas , de 3º a 6º
Ás 11:00 horas, 1º e 2º
 Educación Infantil: Ás 12:00 horas
A entrada e saída farase polo portón verde.



Día 17 de setembro, luns, para os alumnos/as de ESO e Bacharelato.

 1º, 2º e 3º de ESO: ás 9:30 horas
 4º de ESO e Bacharelato: ás 11:30 horas
A entrada e saída farase pola portería do 2º andar.

SECRETARÍA
 Os alumnos/as que precisen algún documento ou certificado do Colexio, deben solicitalo
con TRES DÍAS de antelación á data que lles interese.
 O horario de Secretaría será de 9:00 a 14:00 horas, dende o 1 ao 31 de xullo, de
luns a venres.

 Do día 1 ao 30 de agosto, ámbolos dous inclusive, o Colexio permanecerá
pechado.
PREGÁMOSLLES TEÑAN PRESENTE ESTAS DATAS, POR SE XURDISEN
IMPREVISTOS

UNIFORME E CHANDAL
 Lembrámoslles a obrigatoriedade do uniforme desde Educación Infantil, 3 anos, ata 6º
de Educación Primaria.
 Poderase usar calquera abrigo ,trenka ou anorak que sexa, exclusivamente, de
cor azul mariño, coma o uniforme, e que non teña ningún tipo de reberete
ou adorno.
 O chandal poden adquirilo no “punto de venda” no colexio nas mañás do mes de xullo, ou
nas tardes do mes de setembro. O vindeiro curso, o alumnado de Infantil e Primaria poderá
utilizar o pantalón de deporte curto. Estará á venta xunto co chándal.

 Os alumnos/as de E.S.O. e Bacharelato non poderán asistir ás clases en CHANDAL.
Levarano só na clase de Educación Física.

SOLICITUDE DE BECAS PARA BACHARELATO
 Poden solicitar información ao respecto, na Secretaría ou na páxina web do colexio
www.carmelitasourense.com

Ourense, xuño de 2018

A DIRECCIÓN

