
 
 1 

 

COMUNICADO 18 DE XUÑO 

 

 

 

Estimadas familias: 

Estariamos a chegar  ao remate da actividade académica presencial neste 

curso 2019/2020 e queremos informalos do seguinte: 

 

 Venres 19 de xuño.  

o Remata a actividade lectiva  para todos 

o Como este ano non teremos o acto de entrega de orlas presencial, e 

aproveitando que o alumnado tén que vir ao cole a recoller pertenzas 

e entregar os libros do fondo, a ANPA fai facerlles entrega destas orlas 

e máis dos correspondentes agasallos a 6º Infantil (xa se lles entregou 

no día de hoxe), 6º Primaria (10:30/12:00) e por suposto á promoción 

que remata a súa andaina no Colexio: 4º ESO(12:00/13:30) 

 

 

 Entrega de notas 

o As notas, tamén neste curso tan atípico, serán entregadas vía 

telemática: correo electrónico e Abalar Móbil 

o   4º Infantil e 5º Infantil, recibiranas o o venres 19 

o Ao resto dos cursos  enviaranse o xoves 25 
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 LIBROS DE TEXTO E AXUDAS MATERIAL 

Xa informamos con anterioridade do tema dos libros.  

 

Recordarlles que ata mañá 19  de xuño poden solicitar as axudas para libros e 

material así como a participación no fondo de libros. (O 19 de xuño remata o 

prazo para as solicitudes, sexa cal sexa o curso). 

Os impresos poden recollelos e entregalos en Portería, envialos ao correo 

electrónico fondolibrosnspf@colexiodopilarfoz.es ou presentalos pola 

aplicación fondolibros 

 

Recorden que teñen que devolver os libros (todos os cursos menos 1º, 2º, 3º e 

5º de  Primaria) que lles foron entregados no Centro.  

Este ano tanto os vales como a asignación de libros (Primaria)  farase no mes 

de xullo, coma en anos anteriores. Secundaria será en setembro (Enviaremos 

no seu momento o calendario). 

 

Tamén vai como adxunto o listado de libros de texto para o vindeiro curso.  

Recordar que os libros de Infantil, este ano,  teñen que mercalos as familias 

onde desexen.  

 

Aquelas familias que solicitaron libros do fondo solidario que non os merquen 

ata saber os que lles corresponden. 

 

Os que solicitaron axudas para 1º e 2º de Primaria, tamén que esperen ata 

saber se lles corresponde cheque ou non. 
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 CURSO 2020/2021 

Somos conscientes da preocupación das familias con respecto ao próximo 

curso. 

A día de hoxe non hai nada oficial, só unas pequenas indicacións colgadas a 

modo de información na páxina da Consellería: CURSO 2020/2021: 

“O alumnado de Educación Infantil terá maior flexibilidade para incorporarse aos centros 
educativos ao comezo do vindeiro curso escolar. Así o acordou a Consellería de 
Educación, Universidade e Formación Profesional coas organizacións sindicais na mesa 
sectorial desenvolvida para abordar o calendario escolar do curso 2020/21. 

Así, a cativada que comece segundo ciclo de Educación Infantil disporá de máis días de 
adaptación, coa prolongación do período ata finais de setembro, cando estaba 
inicialmente previsto para dez días a partir do 10. De xeito excepcional, esta medida 
poderá aplicárselle tamén ao demais alumnado da etapa que o precise. Trátase así de 
facilitarlles a volta ás aulas aos máis pequenos, despois de seis meses distanciados da 
contorna escolar por mor da suspensión das clases presenciais o pasado marzo.  

Na xuntanza aprobouse o calendario escolar segundo a proposta presentada pola 
Consellería de Educación. Para o alumnado matriculado en 2º ciclo de infantil, en primaria 
e en educación especial as clases comezarán o 10 de setembro de 2020 e rematarán o 22 
de xuño de 2021; mentres que para os matriculados en ESO, Bacharelato, e Formación 
Profesional o inicio de curso será o 16 de setembro e se prolongará ata o 22 de xuño de 
2021. 

Así mesmo establécense como períodos de vacacións Nadal (desde o 23 de decembro de 
2020 ata o 7 de xaneiro de 2021, ambos inclusive); Entroido (os días 15, 16 e 17 de 
febreiro de 2021) e Semana Santa (desde o 27 de marzo ata o 5 de abril de 2021). 
Tampouco serán días lectivos os declarados festas de ámbito estatal e os festivos oficiais 
da Comunidade Autónoma, así como o Día do Ensino, que se celebrará o 7 de decembro 
de 2020. 

Canto ao funcionamento dos comedores escolares dos centros públicos, en Educación 
Primaria funcionarán desde o 10 de setembro de 2020 ata o 22 de xuño de 2021; e en 
ESO desde o 16 de setembro de 2020 ata o 22 de xuño de 2021”. 
 

 

No momento que haxa algo oficial ou indicacións concretas, seranlles 

comunicadas. 

 

Reciban un cordial saúdo 

A dirección 


