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NOTA INFORMATIVA. FIN DE CURSO 2018.

Remate das clases e entrega de notas
As clases rematan o 21 de xuño, último día de transporte escolar. As notas entregaranse
o 25 de xuño, ás 10.30 h, nas aulas que figurarán no taboeiro de anuncios do centro. O
alumnado  deberá  ter  devoltos  os  libros  da  Biblioteca  e  os  libros  de  texto  do  Fondo
solidario.

Devolución dos libros de texto do fondo solidario do curso 2017/2018
Xuño
O alumnado beneficiario de libros de texto recibido do fondo solidario ou adquirido con
axudas para libros de texto no curso 2017/2018 deberá devolvelos o xoves 21 de xuño
(traerán os libros dentro dunha bolsa co seu nome e apelidos escritos por fóra), nas horas
e aulas que figurarán no taboeiro de anuncios do centro.
O alumnado que deba presentarse a algunha materia en setembro recibirá os libros o día
25, ao recoller as notas.
Setembro
O alumnado entregará todos os libros, independentemente de que promocione ou non, o
día de recollida das notas.

Fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir material escolar
A información foi enviada na circular anterior e está publicada na páxina web do centro.
Lembramos que o prazo de solicitude remata o día 22 de xuño ás 14 horas. 
O alumnado que curse 4º ESO e que repita curso poderá entregar a súa solicitude nun
novo prazo en setembro. 

Libros de texto para o curso 2018-2019
A  listaxe  de  libros  de  texto  atópase  nos  sobres  de  matrícula,  e  na  páxina  web:
www.escolasproval.com> Centro> Xefatura de estudos> Libros de texto.
Ademáis haberá unhas follas donde deixar os datos para o intercambio solidario de libros
de texto, nunha mesa situada na entrada fronte á conserxería. Poderánse anotar nelas os
libros de segunda man que se desexen mercar ou vender. Se algunha familia quere doar
os libros agradecemos que os deixen en Dirección  para seren incorporados ao Fondo
solidario de libros do centro.
Os libros de texto deste curso 2017-2018 valen para o curso que ven.

Matrícula no curso 2018-2019
Os sobres de matrícula recolleranse na conserxería do  centro. O alumnado que aprobe e
promocione ao seguinte curso  poderá matricularse do 25 de xuño ao 10 de xullo, pero
por organización da secretaría farase preferentemente nas seguintes datas:
26 e 27 de xuño: 1º e 2º ESO
28 de xuño e 2 de xullo: 3º e 4º  ESO
3 e 4 de xullo: º e 2º Bacharelato

Exames de setembro
A partir do 25 de xuño publicaranse as datas dos exames extraordinarios de setembro no
taboeiro de anuncios do centro e na páxina web www.escolasproval.com> Secretaría.

O persoal do IES Escolas Proval deséxalles un bo verán.
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