A dirección do IES de Mugardos invita a todas as familias do alumnado de
4.º ESO e 1.º Bacharelato a unha reunión informativa o vindeiro
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Coa seguinte orde do dia:

18:00 horas: indemnización da viaxe fin de curso de 4.º ESO
18:30 horas: reunión informativa sobre o bacharelato
A reunión terá lugar no Salón de Actos do IES de Mugardos. O principal
obxectivo é dar a coñecer os principais aspectos organizativos do centro
e presentar a información sobre a matrícula e a oferta oferta educativa
do bacharelato.
Asistirá a orientadora do centro para todo o referente á información
académica e profesional:
- Estudos posobrigatorios (modalidades, materias...)
- Documentación e prazos de matrícula
- Transporte e bolsas de estudo
- Libros de texto (Banco de libros da ANPA)
- Seccións bilingües e programa CUALE-B1 en inglés
- Actividades extraescolares e complementarias
- Instalacións e servizos
Atentamente,

Serafín Álvarez
Director do IES de Mugardos
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