SETEMBRO 2017
1 – venres
Do 1 ao 5
6 - mércores
11 - luns
15 - venres
19 - martes
22 - venres

Comezo do curso. Exames de setembro
Exames de setembro
Entrega de notas
Comezo das clases en Primaria
Comezo das clases en Secundaria
Reunión pais Primaria e Secundaria
Santa Misa Inauguración do curso 2017-18

OUTUBRO 2017
9 - luns
12 – xoves
22 - domingo

Consello Escolar
FESTIVO: Día do Pilar
Día do Domund

FEBREIRO 2018
8 - xoves
12 - luns
13 - martes
14- mércores

Entroido no Colexio
NON LECTIVO: Entroido
NON LECTIVO: Entroido
NON LECTIVO: Mércores de cinza

Do 5 ao 11
8 - xoves
9 - venres
15 - xoves
Do 19 ao 22
23 - venres
Do 24 ao 2

Semana Ignaciá e Semana da prensa
Día Internacional da Muller Traballadora
Día do Patrono San Francisco Javier
Día Mundial dos Dereitos do Consumidor
Xuntas de Avaliación
Entrega de notas
Vacacións de Semana Santa

3 - martes
7 - sábado
Do 18 ao 21
23 - luns

Recomezo das clases
Día Mundial da Saúde
Experiencia Intercolexial 4º de ESO
Día do Libro

MARZO 2018

ABRIL 2018
NOVEMBRO 2017
1- mércores
20 - luns
25 - sábado

FESTIVO: Día de Todos os Santos
Día Internacional da Infancia
Día Internacional contra a violencia de
xénero

MAIO 2018
1 - martes

DECEMBRO 2017
Do 1 ao 10
6 - mércores
7 - xoves
8 - venres
10 - domingo
Do 11 ao 21
Do 11 ao 15
20 - mércores
21 - xoves
21 - xoves
Do 22 ao 7

Conmemoración
da
Constitución
Española e do Estatuto de Autonomía de
Galicia
FESTIVO: Día da Constitución
NON LECTIVO: Día do Ensino
FESTIVO: Día da Inmaculada
Día da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos
Exposición de postais de Nadal e
Concurso literario
Xuntas de Avaliación
Santa Misa de Nadal
Posible festival de Nadal
Entrega de notas
Vacacións de Nadal

XANEIRO 2018
8 - luns
30 - martes

Recomezo das clases
Día Escolar da Paz e a Non Violencia

Do 2 ao 4
9 - mércores
10 - xoves
11 - venres
17 - xoves
31 - xoves

FESTIVO: Día do Traballo
Exames de recuperación de materias
pendentes de cursos anteriores
Día de Europa
FESTIVO: Ascensión
NON LECTIVO: Ascensión
FESTIVO: Día das Letras Galegas
Entrega aos alumnos/as de ESO das notas
de materias pendentes de cursos anteriores

XUÑO 2018
1 - venres
5 - martes
20 - mércores
21 - xoves
22 - venres
22 - venres
26 - martes
28 - xoves

Clases só pola mañá de 9 h a 14 h
Día Mundial do Medio Ambiente
Misa Fin de Curso e Despedida dos
alumnos/as de 4º de ESO
Remate das actividades lectivas de tódolos
alumnos/as
Comezo das vacacións de verán
Xuntas de Avaliación
Entrega de Notas
Consello Escolar

XULLO 2018
25 - mércores
31 - martes

FESTIVO: Santiago Apóstolo
San Ignacio de Loiola

NOTAS:
* Quedan por determinar as datas das
Convivencias de Pastoral para todos os
alumnos/as.
* Das actividades complementarias que se
desenvolvan durante o curso, serán informados
convenientemente por medio de circulares.
* No caso de que houbera calquera alteración
dalgunha das informacións relativas ó presente
calendario seralles comunicada coa oportuna
antelación.

CARÁCTER PROPIO
"SAN FRANCISCO JAVIER" é un Colexio da
Compañía de Xesús.
Do Carácter Propio dos Centros Educativos da
Compañía destacamos os puntos seguintes:
1.- O alumno/a constitúe o núcleo central da
Comunidade Educativa, que está integrada por
profesores/as, persoal colaborador, pais e alumnos/as.
2.- O obxectivo último do Colexio e a súa razón
de ser é "ensinar" e "educar" para facer dos nosos
alumnos/as persoas libres, responsables e felices no
mundo e mais na sociedade de que forman parte.
O labor do Colexio céntrase, sobre todo, en:
A.- Dimensión científica
Traballamos para que os nosos alumnos/as acaden, cada
un/unha dentro das súas posibilidades, a mellor
formación científica posible, conscientes da importancia
que este tipo de coñecementos teñen na configuración da
sociedade actual e na dos seus membros.
B.- Dimensión artístico-creativa
Valoramos a dimensión artístico-creativa dos alumnos/as
e traballamos para que estes/as descubran, desenvolvan e
perfeccionen estas cualidades e capacidades da súa
personalidade.
C.- Dimensión físico-corporal
Igualmente, o Colexio valora a dimensión físicocorporal dos alumnos/as e pon, dentro das súas
posibilidades, recursos humanos e materiais ó servizo
desta área educativa.

A materia de Educación Física, é o medio máis
importante dos que dispón ó Colexio para atender a esta
dimensión acadando unha educación integral.
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D.- Dimensión ético relixiosa
A formación relixiosa que se imparte no Centro (clases
de Relixión, Eucaristías, Convivencias, etc.) intenta, ante
todo, que o alumno/a teña acceso á persoa de Xesús de
Nazaret e ó seu significado. O estudo e coñecemento da
Historia de Israel, de Xesús e mais da Igrexa constitúen
a base e o fundamento da información e vivencia cristiá.
A formación da conciencia individual, como derradeira
norma da vida moral e relixiosa, completa a "ensinanza"
e "educación" dos nosos/as alumnos/as.
3.- Finalmente, o Colexio, como institución
católica, comparte e asume o principio de que "os pais
son os principais e primeiros educadores dos seus fillos"
(Catecismo da Igrexa Católica, n 1 635).
A estreita colaboración entre o Colexio e os pais, tanto
no eido individual como colectivo e institucional
(A.N.P.A.), é tan necesaria como insubstituíble para
lograr os obxectivos do Centro.

XESUÍTAS
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