
 

Calle Pal, núm. 6 
Telf. 965 85 40 95 

HERMANAS DE LA DOCTRINA CRISTIANA 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

BENIDORM (Alicante) 
_____________ 

 

  

Benvolgudes famílies, 

 

Per la present us comuniquem els dies i les 

hores de les reunions d'inici de curs amb els 

tutors. 

 

- Infantil 4 anys: 7 de setembre a les 10:00 en 

les aules d'Infantil (la Finca). 

- Infantil 5 anys: 7 de setembre a les 11:30 en 

les aules d'Infantil (la Finca). 

- 1r d'Educació Primària: 5 de setembre a les 

10:00 en el Saló d'Actes. 

- 2n d'Educació Primària: 6 de setembre a les 

09:30 en el Saló d'Actes. 

- 3r d'Educació Primària: 8 de setembre a les 

09:30 en el Saló d'Actes. 

- 4t d'Educació Primària: 8 de setembre a les 

11:00 en el Saló d'Actes. 

- 5é d'Educació Primària: 6 de setembre a les 

11:00 en el Saló d'Actes. 

- 6é d'Educació Primària: 5 de setembre a les 

11:30 en el Saló d'Actes. 

- 1r d'ESO: 6 de setembre a les 16:00 en el 

Saló d'Actes. 

- 2n d'ESO: 13 de setembre a les 16:00 en el 

Saló d'Actes. 

- 3r d'ESO: 20 de setembre a les 16:00 en el 

Saló d'Actes. 

- 4t d'ESO: 27 de setembre a les 16:00 en el 

Saló d'Actes. 

 

Esperem la vostra presència, ja que és 

fonamental la interrelació família / escola. 

 

Atentament, 

 

L'Equip Directiu.  

 

 

En cas de no poder assistir, us preguem que 

ho comuniqueu al tutor/a. 

 

 

 

Estimadas familias. 

 

Por la presente os comunicamos los días y las 

horas de las reuniones de inicio de curso con 

los tutores. 

 

- Infantil 4 años: 7 de septiembre a las 10:00 

en las aulas de Infantil (la Finca). 

- Infantil 5 años: 7 de septiembre a las 11:30 

en las aulas de Infantil (la  Finca). 

- 1º de Educación Primaria: 5 de septiembre 

a las 10:00 en el Salón de Actos. 

- 2º de Educación Primaria: 6 de septiembre 

a las 09:30 en el Salón de Actos. 

- 3º de Educación Primaria: 8 de septiembre 

a las 09:30 en el Salón de Actos. 

- 4º de Educación Primaria: 8 de septiembre 

a las 11:00 en el Salón de Actos. 

- 5º de Educación Primaria: 6 de septiembre 

a las 11:00 en el Salón de Actos. 

- 6º de Educación Primaria: 5 de septiembre 

a las 11:30 en el Salón de Actos. 

- 1º de ESO: 6 de septiembre a las 16:00 en 

el Salón de Actos. 

- 2º de ESO: 13 de septiembre a las 16:00 en 

el Salón de Actos. 

- 3º de ESO: 20 de septiembre a las 16:00 en 

el Salón de Actos. 

- 4º de ESO: 27 de septiembre a las 16:00 en 

el Salón de Actos. 

     

Esperamos vuestra presencia, ya que es 

fundamental la interrelación familia / escuela. 

 

       Atentamente, 

 

       El Equipo Directivo. 

 

 

En caso de no poder asistir, os rogamos que 

lo comuniquéis al tutor/a. 

 


