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CIRCULAR FIN DE CURSO 

Educación Infantil 
 

19 de xuño de 2014 
 O vindeiro 20 de xuño rematarán as clases. 

 

 O curso 2014-2015 comezará o mércores 10 de setembro de 2014 e rematará o 19 

de xuño de 2015*(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 10 de setembro e se manterá 

en activo ata o fin do curso có novo horario de 14:00h a 17:00h. (EXCEPTO SETEMBRO E 

XUÑO QUE SERÁ DE 14:00h A 16:00h) 
 

 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 3 de setembro de 2013 ás 17:00h. 

o Educación Infantil 4 anos: xoves 4 de setembro de 2013 ás 16:30h. 

o Educación Infantil 5 anos: xoves 4 de setembro de 2013 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 
 

 O vindeiro curso estará dispoñible o novo servizo de “MADRUGADORES” 

tódolos días de 7:45h. ata o comezo das clases. 
 

 Os novos mandilóns e o chándal pódense comprar no “Corte Inglés”. O modelo 

antigo poderá seguir utilizándose. 
 

 Unha vez rematadas as clases, o Centro permanecerá aberto ata o día 4 de xullo de 

9:00 a 13:00. 
 

 

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

felices vacacións de verán.  


