Á ATENCIÓN DAS FAMILIAS DOS ALUMNOS DE 1º DE BACHARELATO
Estimadas familias:
No calendario escolar de fin de curso temos programados do 8 ó 16 do mes de xuño como días para a
preparación de exames. Os alumnos terán probas de recuperación nas materias suspensas e, nas aprobadas,
terán a oportunidade de se presentar a exames de subir nota co fin de mellorar a súa media.
O Colexio quere axudar aos seus fillos nesta preparación, é por isto que manteremos o horario habitual
de clases para preparar rigorosamente cada materia. Habilitarase ademais unha aula vixiada para que os alumnos
poidan estudar naquelas horas que coincidan coas materias das que non teñan que examinarse.
Para facilitar o ambiente de traballo, non se permitirá a saída nin entrada ao Colexio polo medio da mañá, agás
nas horas de recreo.
O calendario mantense do xeito seguinte:
Día 6 de xuño: Celebración de San Marcelino Champagnat
Día 9 de xuño: Entrega de notas da terceira avaliación.
19 ó 23 de xuño: probas finais segundo o calendario adxunto.
Día 23 de xuño ás 12.35 h: Vacacións.
Día 26 de xuño: avaliación final.
Día 27 de xuño: Entrega de notas finais ás 13.00 h.
Día 28 de xuño: Entrevistas cos profesores de 09.00 a 13.30 h.
DATAS E HORARIOS DE EXAMES – XUÑO

8:40-10:30

DÍA 19 LUNS

DÍA 20 MARTES

DÍA 21 MÉRCORES

DÍA 22 XOVES

DÍA 23 VENRES

HISTORIA

LENG. CASTELLANA

LINGUA GALEGA

MATEMÁTICAS
MATEM. APLICADAS

FILOSOFÍA

EDUCACIÓN FÍSICA

TIC

RELIXIÓN

BIOLOXÍA-XEOLOXÍA
EPV
LATÍN

FÍSICA-QUÍMICA
ECONOMÍA

10:50-12:35
12:50-14:30

FRANCÉS
CULT. CIENTÍFICA

INGLÉS

LIBROS DE TEXTO E CALENDARIO ESCOLAR
No taboleiro do Colexio e na páxina web expoñerase a listaxe de libros de texto para o vindeiro ano e o
Calendario Escolar 2017-2018.

Luis Angel Arias Gómez .
Xefe de Estudos de Bacharelato
Ourense a 2 de xuño de 2017 .

