Colexio Compañía de María • Santiago de Compostela
ORDE DA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S.

HORARIOS E INFORMACIÓNS DE COMEZO DE CURSO 2019-20

E. INFANTIL







11 setembro, mércores (entrada pola R/Pexego)
o 3 anos: 1º grupo de 10:00 a 11:00
2º grupo de 11:15 a 12:15
o 4 e 5 anos de 10:30 a 11:30
12 setembro, xoves
o 3 anos: 1º grupo de 10:00 a 11:00
2º grupo de 11:15 a 12:15
o 4 e 5 anos de 9:00 a 14:00 (durante todo o mes de setembro)
13 setembro, venres
o 3 anos de 10:00 a 12:00
16 setembro, luns
o 3 anos de 9:00 a 14:00 (durante todo o mes de setembro)

 O horario de outubro a maio será de 9:30 a 13:30 e de 15:30 a 17:20 (os venres pola
tarde non hai clase)
Os alumnos/as de 4 e 5 anos de uniforme
Reunión coas familias de 3 anos o día 5 de setembro ás 16:30 h (explicaremos a
organización dos primeiros días de clase, e tedes que entregar a ficha inicial cos datos dos
vosos fillos/as). Os nenos/as non asistirán á reunión.
Os servizos de transporte, madrugadores e comedor comezarán o xoves, 12 de setembro

E. PRIMARIA



11 setembro, mércores, de 11:00 a 13:00 h
12 setembro, xoves, de 9:00 a 14:00 h (durante todo o mes de setembro)

 O horario de outubro a maio será de 9:30 a 13:30 e de 15:30 a 17:20 (o venres pola tarde
non hai clase)
Entregarase “Axenda escolar” aos alumnos/as dende 3º a 6º de Primaria
Os alumnos/as virán vestidos de uniforme
Reunión coas familias de 1º de Primaria o 5 de setembro ás 18:00 h. Os nenos/as non
asistirán á reunión.
Os servizos de transporte, comedor e madrugadores comezarán o xoves, 12 de setembro

ESO


16 setembro, luns
o 1º ESO ás 11:30 h
o 2º ESO ás 12:00 h
o 3º ESO ás 12:30 h
o 4º ESO ás 13:00 h
o A partir do martes, 17 setembro o horario será o de todo o curso.

Horario de mañá e tarde, de 8:20 a 13:50 e martes de 15:50 a 17:30
Os horarios dos exames de setembro están publicados na plataforma educamos.
O resgardo do boletín de notas entregarase ao facer o primeiro exame, e terán que entregar os
libros correspondentes ao fondo solidario
A entrega de notas será o mércores, 4 de setembro, ás 13:30 h
Recibiremos ás familias dos exames da convocatoria de setembro o xoves, 5 de setembro, de
11.00 a 13:30 h, e de 16:00 a 17:30 h
Recibiremos ao alumnado de nova incorporación o día 11 de setembro, mércores, ás 11:00 h
Reunión coas familias de todo o alumnado de 1º ESO o 11 de setembro, mércores, ás 18:00 h
Reunión coas familias do alumnado de nova incorporación, a partir de 2º ESO, mércores 11 ás
17:00 h.
Entregarase “Axenda escolar” ao alumnado de 1º ESO
O servizo de comedor comezará o martes 17 de setembro

BACHARELATO



13 setembro, venres
o 1º BAC ás 12:00 h
o 2º BAC ás 12:30 h
A partir do 16 de setembro horario xa será de mañá e tarde

Os horarios dos exames de setembro están publicados na plataforma educamos.
O resgardo do boletín de notas entregarase ao facer o primeiro exame.
A entrega de notas será:
o 1º Bacharelato o mércores, 4 de setembro, ás 13:30 h
Recibiremos ás familias dos exames da convocatoria de setembro de 1º BAC o xoves, 5 de
setembro, de 11.00 a 13:30 h e de 16:00 a 17:30
Recibiremos ao alumnado de nova incorporación o día 11 de setembro, mércores, ás 11:00 h
Reunión coas familias do alumnado de nova incorporación, mércores 11 ás 17:00 h.
O servizo de comedor comezará o martes 17 de setembro

