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Prezadas familias, 

Antes de nada un agarimoso saúdo e o desexo de que todos se atopen ben, polo menos de saúde. 

 

Remitimos  información que nos enviou o Sr. Concelleiro de Educación e Cultura do Concello de Foz e que 

vai dirixida aos rapaces e rapazas que están empadroados neste Concello: 

 

 -Adamo ofrece internet gratis a familias con nenos e nenas en risco de exclusión social do Concello de 

Foz, e carezan de conexión, ata o final do periodo lectivo escolar perante a crise do coronavirus. 

A solicitude adxunta debe remitirse ao mail internetgratis@concellodefoz.es ou ben chamar directamente 

ao concello e dar os datos que se piden en dito documento. (Adxuntamos documento solicitude) 
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-O Concello de Foz ofrece tamén a posibilidade de imprimir material didáctico e acercarllo aos alumnos ao 

seu domicilio. Debe remitirse un correo áedelvives dirección imprimir@concellodefoz.es, cos datos da 

persoa que o solicita e o enderezo  de entrega, e o documento a imprimir. 

 

 

  

 

Como xa dixemos, estas iniciativas teñen como destinatarias as familias de Foz, pero noutros Concellos da 

Mariña están realizando accións no mesmo senso, polo tanto en caso de necesidade poden pórse en 

contacto cos seus respectivos Concellos. 
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Dende o  Concello de Burela infórmannos que   Adamo tamén ofrece o servizo de Internet gratis a familias 

de estudantes vulnerables. 

A solicitude adxunta debe remitirse ao mail burela@burela.org ou ben chamar directamente ao concello e 

dar os datos que se piden en dito documento (Adxuntamos documento solicitude) 

 

 

Sen máis,  reciban un afectuoso  saúdo 

 

A dirección 
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