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CIRCULAR FIN DE CURSO 2015 - 2016 

 
 Estimadas familias:  

  
 Chegado este final de curso, desexamos facervos chegar algunhas informacións que 
poden ser do voso interese. 

 
 

VACACIÓNS: 
 

 Infantil e Primaria: o día 22 de xuño ás 13:50 h. O alumnado levará os boletíns de 
notas e damos por rematadas as clases. O día 23, de 10:00 a 13:00 h., recibimos ás 
familias.  

 

 Secundaria: o día 22 de xuño ás 11:30 h. Entrega de notas o día 23 ás 12:00 h. O día 
27  de 10:00 a 13:00 h., recibimos ás familias. 

 
PROBAS EXTRAORDINARIAS ESO: 
 

 Días 1 e 2 de setembro (para máis información ver calendario no taboleiro e na  
páxina web: www.josefinasourense.com). 

 
 Entrega de notas día 6 de setembro ás 12:00 h. Recibimos ás familias o día 7 de 

10:00  a 11:00 h. 
 

LIBROS DE TEXTO: 
 

 Estarán expostos no taboleiro e na páxina  web. O alumnado levará a casa cadansúa 
copia do que teñen que mercar. A asignación de libros de texto do fondo solidario 
correspondentes aos cursos de 3º, 4º, 5º, 6º de Primaria e 1º e 3º de ESO; as axudas 
para adquirir libros de texto de 1º, 2º Primaria, 2º e 4º de ESO; así como axudas 
para material escolar en Primaria e ESO realizarase segundo dispón a Orde do 27 
de abril de 2016.  

 
 Para máis información consultar en:  

 
http://www.josefinasourense.com/secretaria/secretaria-virtual/ 
https://www.edu.xunta.es/fondolibros/  

 
SECRETARÍA: 

 
 O colexio estará aberto no mes de xullo de 09:00 a 11:30 h. 
 No mes de agosto o colexio permanecerá pechado. 

 
 

CHÁNDAL: 
 

O chándal, modelo sudadeira, só está á venda en TURINI SPORT, Avd. Habana nº 34. 
Teñen a súa disposición a bermuda que é a alternativa de verán para todo o alumnado. 

 



 
COMEZO DO CURSO 2016 - 2017:  

 
 

Día  12  de  setembro:    
 
 5º e 6º de INFANTIL: ás 11:30 h. acompañados das familias. 
 
                HORARIO DO CURSO: de 09:00 a 13:50 h. 
    
PRIMARIA: ás 11:00 h., e sairán ás 13:50 h. 
  

 HORARIO DO CURSO: de 09:00 a 14:00 h. 
     

Día 13 de  setembro:   
 
 4º  DE INFANTIL: presentación ás 11:00 h. acompañados das familias. 
 
      HORARIO DO CURSO: 
 

 Setembro: de 10:00 a 13:00 h.  
 

 Outubro - xuño: de 09:00 a 13.50 h. 
 

Día 15 de  setembro:  
 
 SECUNDARIA:   presentación  ás 12:00 h., e sairán ás 13:00 h.  
 
 HORARIO DO CURSO: 
 

  De 08:30  a 14:10 h.   e  luns de 16:00 a 17:40 h.  
 

Os servizos de ATENCIÓN TEMPERÁ e COMEDOR comezan  coas clases. 
 

  
  
 Santa Bonifacia foi unha muller creadora de Paz e Harmonía, que hoxe vos acompañe e 
protexa para que teñades  un verán feliz.  

 
 
No nome desta Comunidade Educativa 

 
Un agarimoso saúdo. 

 
O director 

 
 
 
 
 

Asdo: José Luis Guede Losada 
 

 
Ourense, a 20 de xuño de 2016 


