
CURSO 2015-2016
Circular informativa (nº 5) a nais e pais

Estimad@s nais e pais do alumnado de ESO e 1º BAC:
Achegámoslles información sobre o FINAL DE CURSO 2015-2016 (mes de xuño):

 As clases rematarán o mércores 22.
 Mércores 22 e xoves 23: avaliacións académicas do alumnado.
 Martes 28 ás 10 horas os titores dos distintos grupos entregarán ao alumnado os boletíns

de notas nas súas respectivas aulas.
 Revisións  exames,  notas  finais:  os/as  alumn@s  (ou  pais/nais)  que  queiran  algunha

aclaración poderán consultar cos profesores ese mesmo día dende as 10:30 ás 13 h.
 Os/as alumn@s (ou pais/nais)  que queiran presentar  unha  reclamación  por  escrito  ao

departamento da materia en cuestión, poderán facelo o martes 28 e o mércores 29 ata as
12 horas na Secretaría.

 Calendario para a entrega de libros de texto en Usos Múltiples:
◦ o alumnado de 1º e 3º ESO que recibira axuda económica para a adquisición de libros

de texto, deberá entragar o libros mercados coa devandita axuda. 
◦ o alumnado de 2º e 4º ESO deberá devolver os libros de texto recibidos do Fondo de

Libros do centro.
◦ O alumnado de Bacharelato deberá devolver os libros de texto recibidos do Banco de

Libros da ANPA.

XUÑO XULLO

martes 28 mércores 29 xoves 30 mércores 6

10:00h – 12:00h 1º ESO 2º ESO 4º ESO
1º Bach

12:00h – 14:00h 3º ESO

Agás os libros das materias pendentes que se devolverán os días 5 e 6 de setembro.
 Aproveitamos a  ocasión para recordarlles  que a  matrícula d@s alumn@s que teñan

todas as materias aprobadas e vaian cursar ensinanzas neste centro o próximo curso,
será na Secretaría do centro (sobre de matrícula e impresos en Conserxería) segundo o
seguinte calendario (en horario de 9:00 a 13:00 horas): 

XUÑO XULLO

martes 28 mércores 29 xoves 30 venres 1 luns 4 martes 5 mércores 6

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º Bach 2º Bach

 Recordámoslles que toda esta información estará dispoñible na páxina web.

 A Estrada, a 25 de maio de 2016

A DIRECTORA

Asdo.: Gisèle Maïssa Rodrigo

----✂------------------------------------------------------------------------------------
D./Dna._________________________________________________________________,  pai/nai/titor  legal
do/a  alumno/a_________________________________________________________________  do
(curso/grupo) __________, considérase informado do exposto na presente circular informativa.

A Estrada, a ___ de maio de 2016.

ASDO.:


