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Prezadas familias, 

Estamos xa a rematar este curso tan atípico e continuamos esperando instruccións da administración para o vindeiro 

curso. No momento que isto suceda serán informados ao respecto. 

Na vindeira semana, que será a derradeira lectiva, temos que concretar varias actuacións: 

1- Devolución de libros do fondo solidario. 

2- Recollida de pertenzas que algúns alumnos deixaron no centro. 

3- Devolución de cartos de excursións a alumnado dalgún curso. 

4- Entrega de orlas a 6º de Infantil/6º Primaria e 4º de ESO. 

5-  Presentación da solicitude de axudas para material e libros aquelas familias que o desexen e non o fixeran. 

Debido ao momento no que nos atopamos, temos que facer un calendario por cursos que deberemos respectar para 

non coincidir moita xente ao mesmo tempo. 

Entraremos todos polo patio, con "mascarilla" os adultos e os nenos a partir dos seis anos,  e gardando a distancia de 

seguridade regulamentaria.  Iremos entrando por orde segundo se nos indique. 

CALENDARIO 

DÍA HORA CURSO ACTIVIDADE 

15 XUÑO 11:00/12:00 4º INFANTIL Recollida de pertenzas  

12:00/13:00 5º INFANTIL Recollida de pertenzas  

16:30/18:00 1º PRIMARIA Recollida de pertenzas 

16 XUÑO 10:30/12:00 3º/5º PRIMARIA Recollida de pertenzas  
Devolución de cartos de excursións a quen lle corresponda (5º PRIMARIA) 

NON TEÑEN QUE DEVOLVER OS LIBROS (xa non se volven a utilizar) 

12:00/13:30 4º PRIMARIA Devolución de libros do fondo solidario. 
Recollida de pertenzas  

16.30/18:00 2º PRIMARIA Recollida de pertenzas 

17 XUÑO 10:30/12:00 1º ESO Devolución de libros do fondo solidario. 
Recollida de pertenzas  
Devolución de cartos de excursións a quen lle corresponda 

12:00/13:30 2º ESO Devolución de libros do fondo solidario. 
Recollida de pertenzas  
Devolución de cartos de excursións a quen lle corresponda 

18 XUÑO 10:30/12:00 3º ESO Devolución de libros do fondo solidario. 
Recollida de pertenzas  
Devolución de cartos de excursións a quen lle corresponda 

12:00/13:30 6º INFANTIL Recollida de pertenzas  
Recollida de orlas 

19 XUÑO 10:30/12:00 6º PRIMARIA Devolución de libros do fondo solidario. 
Recollida de pertenzas se as deixaron no centro 
Devolución de cartos de excursións a quen lle corresponda 
Recollida de orlas  

12:00/13:30 4º ESO Devolución de libros do fondo solidario. 
Recollida de pertenzas se as deixaron no centro 
Devolución de cartos de excursións a quen lle corresponda 
Recollida de orlas 

Reciban un cordial saúdo 
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A dirección 


