Colexio Plurilingüe Compañía de María
A CORUÑA

COMEZO DO CURSO 2017-18

Queridas familias:
Antes de comezar o novo curso 2017-18 queremos informarvos dos seguintes puntos:
COMENZO DO CURSO:
* Día 11 de SETEMBRO, LUNS:
- 1º de Ed. Infantil (3 anos): de 9:15 h. a 13:30 h. –en dúas quendas-. Este día o transporte escolar non funcionará
para o percorrido das 11:30 h.
- 2º e 3º de Ed. Infantil, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria: de 9:15 h. a 14:00 h.
-

Os alumnos de 5º e 6º de Primaria tamén virán de 9:15 h. a 14:00 h. desde o día 11 ao 15.
A partires do LUNS, día 18, o horario será de 8:30 h. a 14:10 h.
O bus escolar funcionará segundo as paradas xa establecidas desde o primeiro día.

* Día 15 de SETEMBRO, VENRES: Alumnos de E.S.O. e Bacharelato
- Este día virán de 10:30 h. a 12:00 h. para a distribución dos grupos, recoller horarios, relación de libros de texto, etc.
- A partires do luns, día 18, o horario será de 8:30 h. a 14:10 h.
* No mes de outubro a xornada escolar nos niveles de Ed. Infantil e Primaria (de 1º a 4º) será de mañá e tarde.
SERVIZOS OPCIONAIS:
MEDIAPENSIÓN: Este servizo comezará o luns, día 11. Como en anos anteriores, os alumnos que por calquera
circunstancia precisen comer algún día illado no Colexio, recollerán un tícket na Portería a primeira hora da mañá. O seu
importe será de 8,50 €.
Os alumnos que fagan uso deste servizo no mes de setembro, podedes pasar a recollelos ao patio de recreo a
partires das 14:45 h. Se utilizan o transporte escolar o autobús sairá ás 15:00 h. facendo as paradas habituais.
LIBROS E MATERIAL ESCOLAR:
 A todos os alumnos que o desexen proporcionaránselle os libros de texto no Colexio e cobraranse no recibo do
mes de outubro.
 Os libros de texto de 1º, 2º, 3º e 4º de Primaria non cambian (serán os mesmos que os deste ano). O alumnado
que curse 5º, 6º de Primaria e 1º e 2º de E.S.O estará incluído no proxecto educación dixital (EDIXGAL) polo que
non terán libros de texto.
 Na páxina web do Colexio e da AMPA podedes consultar os listados.
 O material escolar cobrárase no recibo de setembro.

UNIFORME: lembrade que é obrigatorio desde 2º de Educ. Infantil ata 2º de ESO tal e como está establecido:
Blusa ou nike branco, saia de cadros ou pantalón (dende 5º de Ed. Primaria), medias azuis, zapatos negros ou azul
mariño e a prenda exterior tamén ten que ser azul mariño. Lembrámolo para que o teñades en conta a hora de
mercar as prendas de abrigo. (Podedes consultar a información na páxina web no apartado Servizos - sección
uniforme)
UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: obrigatorio para todos os alumnos desde 1º de Ed. Primaria ata 1º de
Bacharelato, e para os rapaces de 2º e 3º de Ed. Infantil que fagan algunha actividade deportiva extraescolar.
SEGURO DE ACCIDENTES:
 Recordade que este Seguro é para os accidentes que os alumnos teñan no Colexio ou nas actividades extraescolares
organizadas polo propio Centro.
 Sempre que ocorra algún accidente tedes que pedir un parte en Secretaría.
 O Centro hospitalario ao que tedes que levar aos accidentados é “Hospital Modelo”
 O importe deste seguro cobrarase no recibo do mes de febreiro.

Desexando para todos unhas vacacións moi agradables, saúdavos atentamente,
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