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ORIENTACIÓNS XERAIS ÁS FAMILIAS 

CURSO  2019-2020 

1.- SECRETARÍA:  

• O horario de secretaría será de 10 a 13 horas, durante o mes de xullo.  
• Durante o mes de agosto o colexio permanecerá pechado. As persoas que necesiten algunha información do 

Centro deberán solicitala antes de finalizar o mes de xullo. 
• Os alumnos/as ou pais que necesiten algún documento deben solicitalo cun día de antelación.  
• Poden solicitar beca os alumnos/as que van a cursar 1º e 2º de Bacharelato o próximo ano no seguinte enlace: 

www.mecd.gob.es 

2.- DATAS DOS EXAMES DE SETEMBRO:  

Os exames correspondentes á convocatoria de setembro para os alumnos/as da ESO (1º, 2º, 3º e 4º) e de 1º de 
Bacharelato  realizaranse de acordo coas seguintes datas e horarios:  

 
1º Bacharelato 9-10.30 10,45-12,15 12,30-2 16-17,30 
2 luns  Fís.e 

Qca./Economía 
Debuxo/Bioloxía Galego  

3 martes Matemáticas Lengua castellana TIC  
5 mércores  Filosofía Inglés   
 
4º ESO     
2 luns Matemáticas Xeografía e Historia Economía  
3 martes Fís. e Qca./ Latín Lengua  castellana Francés/TIC CC Aplicadas 
4 mércores Inglés Galego Bioloxía  
 
3º ESO     

2 luns Matemáticas  Tecnoloxía Plástica  
3 martes Fís. e Qca. Lengua castellana C Sociais  

4 mércores Inglés Galego Bioloxía  
 
2ºESO     
2 luns Inglés Física e química Xeografía e Historia  
3 martes Lengua castellana Galego   
4 mércores Matemáticas Francés   
 
1º ESO     
2 luns Inglés Bioloxía y Xeo. Xeogr. e Historia  
3 martes Lengua castellana Galego Relixión/Francés  
4 mércores Matemáticas Plástica/Ed. Fís.   

 
 
A entrega de notas será o xoves día 5 de 16 a 18 h, e o venres  día 6 de 10 a 13 h.  
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3.- COMEZO DO CURSO: 
 

A data de comezo de curso para ESO e BACHARELATO será o venres 13 ás 10h. A hora de saída este día será 
aproximadamente ás 12h.   
 
4.- HORARIOS DO CURSO: 
   
              ESO e BACHARELATO     Luns e mércores: 8:30 a 13:45 h./ 15:45 h a 17:35 h.   
                                                                          Martes, xoves e venres: De 8:30 a 14:30 
                   
No mes de setembro as clases serán de xornada única.  

Os cursos da ESO e Bacharelato de 8:30 a 13:45 luns e mércores; de 8:30 a 14:30 martes, xoves e venres. 

 
5.- COMEDOR: 
 

 O Colexio dispón deste servizo que pode ser utilizado todos os días ou de modo eventual. O comedor escolar 
funcionará desde o 16 de setembro para secundaria ata fin de curso. Para máis información, pódese chamar a 
recepción ao 986 22 95 20. 
 

6.- TEXTOS: 
 

Podedes ver na web as listas coa relación dos textos. Non poñades os nomes dos alumnos nos libros ata 
que, comezado o curso, vos aseguredes de que non hai erros.  Fixádevos no ISBN, debe  ser o sinalado na lista.  
 
7.- UNIFORME: 
 

Os alumnos/as ata 2º da ESO  han de vir correctamente uniformados.  

Recordamos que: 

1) Os zapatos serán azuis ou negros, nunca con plataforma.  

2) As saias das nenas teñen “pregos”, non “taboas”. O UNIFORME DAS NENAS INCLÚE A OPCIÓN 

DE ESCOLLER ENTRE SAIA OU PANTALÓN. 

3) Xersei de pico co escudo do colexio, non chaqueta. 

4) Parka azul mariño. O escudo poden adquirilo na recepción do colexio. 

O uniforme de Educación Física consta dunha camiseta branca co escudo do Colexio, NON CON OUTRAS 

ESTAMPACIÓNS NIN CORES. Tamén deberán utilizar o chándal do colexio. 

 Todas as prendas deberán estar marcadas para a súa identificación. 
Os comprementos: lazos, diademas, etc. han de ser brancos ou azuis.  

Os alumnos/as da ESO utilizarán unha bata branca cando vaian aos laboratorios.  

 

8.- PÁXINA WEB DO COLEXIO:  
O Colexio dispón dunha páxina web, cuxa dirección é www.hhcarmelitas.com , na que poden acceder a 

toda a información dispoñible. Nela está exposta a lista dos libros de texto, o cadro de actividades extraescolares, 
os horarios, o modelo de uniforme e outras informacións. Desde a web pódese acceder a plataforma educativa 
Educamos. 

 

Desexamos que disfrutedes dunhas felices vacacións. Saúdos, 

      

A DIRECCIÓN 
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