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CURSO 2013-2014 
                                                                      CIRCULAR   - 1 
 
                 A tódolos pais e alumnos do Colexio: 
 
                             A dirección do Colexio e o claustro de profesores  queren, en primeiro lugar, 
darlles a benvida ó inicio dun novo curso escolar e pedirlle a todos a máxima colaboración no 
desenrolo da todas aquelas actividades e propostas que se fagan durante o próximo curso, xa que 
esto redundará en beneficio dos nosos alumnos. 
                             A continuación pasamos a informarlle dos detalles máis importantes: 
 
HORARIO DURANTE  O CURSO  (do 11 de setembro  ao 20 de xuño) 
 
      Entrada.......................................ás 9,15 h.  (O recinto escolar  abrirá ás 9:00 horas) 
 
      Saida...........................................ás 14,15 h. (O recinto escolar pechará ás 14:30 horas)
  
(Recórdase ós/ás pais/nais que ningún alumno/a pode permanecer no recinto 
escolar, sen vixiancia,  fora deste horario: 9:00 horas a 14:30 horas) 
 
 HORARIO DO SERVICIO DE COMEDOR: (do 11 de setembro ó 20 de xuño) 
 
        Entrada ......................................ás 14,15 h. 
 
        Saida...........................................ás 15,10 h. (aproximadamente) 
         
        IMPORTANTE: O recinto escolar non se abrirá ata as 15 horas para recoller o alumnado 
     (agas casos excepcionais e previo aviso)       
 
HORARIOS DOS AUTOBUSES: Os autobuses sairán do colexio arredor das 15,10 h.
 
    De acordo co calendario escolar, o servizo de comedor comezará  o día 11 de setembro (primeiro 
día de clase) e rematará o 20 de xuño (último día de clase) . Mentres o  Consello Escolar do centro 
non tome outros acordos, as condicións de funcionamento,  serán as mesmas do pasado curso. 
 
                       Reiterando unha vez máis a máxima colaboración de todos coa achega de suxestións, 
ben a través da ANPA, ou directamente ante a dirección do Centro, enviámosvos un saúdo 
                                                             Valadares a 11 de setembro de 2013 
                                                                              O DIRECTOR 
 

 
 

ADXUNTASE CALENDARIO DO CURSO ESCOLAR COS DÍAS NON LECTIVOS . 
PREGAMOS QUE  O CONSERVEN ATA FINAL DE CURSO 

 
Para máis información consultar a web do colexio: 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
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