
 
 
Fillas de María Inmaculada            Telf. 986423988 

C/ Vázquez Varela 57            hminmaculadav@planalfa.es 

36204-Vigo (Pontevedra)         cpr.hijasdemaria.inmaculada@edu.xunta.es 
         

 Circular nº 8 15/16 

Estimadas familias: 

Poñémonos en contacto con vós para recordar algúns aspectos de circulares entregadas anteriormente e para  

informar do seguinte: 

1. 4º ESO: RECOLLIDA DE HISTORIAIS:  

 O alumnado que promociona en setembro, poderá recolle o seu historial o día 7. 

2. LIBROS DE TEXTO PARA O ALUMNADO:  

 Recordamos que o día 7 de setembro (De 12.00 – 13.00 h, os de 2º ESO e de 13.00 – 14.00 h, os 

de 3º e 4º ESO) producirase a recollida dos libros de texto do alumnado que ten que vir a recuperar 

materias suspensas). 

 É moi importante CUMPRIR os prazos. Salientar que estes prazos ven marcados pola Consellería 

de Educación. 

 A listaxe de libros e materiais para o curso 2016/2017 atoparase na blog do centro a finais de xuño  

3. O período de reclamacións da convocatoria ordinaria será os días 28 e 29 de xullo , de 10.00 a 13.00 horas. 

4. EXAMES DE SETEMBRO: Este calendario sufre modificacións debido a un erro na circular nº 6 

entregada o día da recollida do boletín das cualificacións. 

ESO 1 de setembro 2 de setembro 5 de setembro 

9.30 - 

13.30 

horas 

Lingua Castelá e Literatura 

Lingua Francesa 

Bioloxía - Xeoloxía 

Física - Química 

Relixión 

Educación para a Cidadanía 

Ciencias Naturais 

Música 

 

Lingua Galega e Literatura 

Ciencias Sociais, Xeografía e 

Historia 

Educación Ético – Cívica 

Educación Física 

 

Matemáticas 

O. Iniciativas Emprendedoras 

Cultura Clásica 

Lingua Inglesa 

Tecnoloxía/s 

Educación Plástica e Visual 

 

FPB 1 de setembro 2  de setembro 5 de setembro 

9.30 - 

13.30 

horas 

Comunicación e Sociedade I 

Ciencias Aplicadas I  

Reparación de artigos de 

marroquinería 

Confección de artigos téxtiles 

para  a decoración 

Reparación de calzado e 

actividades complementarias 

Estes días realizaranse as probas para recuperar as materias que teña sen superar (do curso actual ou, os da ESO, 

de curso/s anteriores). O alumnado deberá vir o día que lle corresponda ás 9.30 horas a realizar a proba da materia 

correspondente. É dicir, si un alumno ten unicamente Tecnoloxías deberá vir ás 9.30 h igual que o que ten Lingua 

Francesa. 

O día de cada proba o alumnado deberá entregar as tarefas de recuperación marcadas polo profesorado. Estas 

tarefas están colgadas no blog do centro. A súa dirección é: 

colexiofillasdemariainmaculada.wordpress.com (Se algún alumno/a non puidera 

descargalo poderá solicitar unha copia en secretaría a partires da segunda semana de xullo): 

 Entrega do boletín de cualificacións: 7 de setembro ás 11.45 horas 

Días de reclamación: 8 e 11 de setembro, de 10.00 ás 13.00 horas 

5. O HORARIO DE SECRETARÍA desde o 27 de xuño ata o día 14 de setembro será de 10.00. ás 13.45 

horas. En agosto, as instalacións do centro permanecerán pechadas. 

6. COMEZO DO CURSO ESCOLAR: O calendario do curso escolar 2016/2017 atoparase na blog do centro 

a mediados de xullo. 

Un saúdo e deséxovos un feliz verán    Vigo, 5 de Xullo de 2016 

   A Dirección 
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