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Prezadas familias, 

Cos nosos mellores desexos de que todas e todos se atopen ben de saúde,   imos informalos de varias 

cuestións importantes neste comezo de curso tan especial. 

Coa incorporación no día de hoxe do grupo de 4º de ESO, xa estamos ao completo. 

Antes de nada,  dende o Equipo Directivo, queremos enviar o noso máis sincero agradecemento:  

 En primeiro lugar ás familias por confiar en nós a educación dos seus fillos e pola súa disposición e 

comprensión neste inicio de curso marcado pola complicada situación sanitaria. 

 En segundo lugar ao equipo de profesorado polo seu esforzo para que isto poida saír adiante. 

 Finalmete ao alumnado polo seu exquisito comportamento en todo momento para ir salvando 

todas as dificultades que van xurdindo. 

Pasamos xa a tratar algún temas importantes: 

1.- Declaración xurada 

Como ben saben nas últimas instruccións da Consellería solicítase indícase que deberemos comprometernos á 

realización diaria da autoenquisa clínica tanto por parte do profesorado como por parte do alumnado 

(realizarano as familias do alumnado no seu propio fogar antes de asistir ao colexio). Non hai que enviala ao 

centro. 

As familias entregarán no centro una declaración xurada asinada por ambos  proxenitores. 

Este modelo de declaración vailles como documento adxunto e tamén está no “Plan de acollida 2020/ 2021”. 

Deberán cubrila e enviarlla á titora ou titor correspondente. 

 

2.- Entradas e saídas 

Neste curso, tanto as entradas como as saídas son moi importantes e temos que cumprir escrupolosamente 

cos horarios e coas indicacións pertinentes. 

A partir do xoves 1 de outubro o horario da tarde xa cambia e en Infantil e Primaria temos que ter claro que 

alumnos van optar pola opción 1 ou opción 2 á hora de saír.  

OPCIÓN 1 

 Infantil- 16:30  pavillón (só unha persoa por alumno).  Recollelo na porta correspondente. 

 

 Primaria- as familias esperarán na zona habilitada no patio, a carón do portón. 

o 16:20. 1º/2º/3º primaria  

o 16:30. 4º/5º/6º primaria 
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OPCIÓN 2  

 Infantil- 17:00 pavillón (só unha persoa por alumno).  Recollelo na porta correspondente  

 

 Primaria- as familias esperarán na zona habilitada no patio, a carón do portón. 

o 17:00. 1º/2º/3º primaria  

o 17:05. 4º/5º/6º primaria 

Isto deberán comunicarllo ao titor correspondente. 

Todas as normas de entradas e saídas están recollidas no “Plan de acollida 2020/2021” e que poden consultar 

na web do www.colexiodopilarfoz.es no apartado de documentos. 

 

3.- Titorías grupais 

Neste curso, e debido á situación de pandemia na que nos atopamos as titorías grupais van ser por 

videoconferencia da titora ou titor correspondente coas familias. 

A maior parte delas serán na semana do 5 ao 9 de outubro. 

Xa lles mandaremos o calendario e as instruccións para poder acceder a elas. 

 

4- Seguro Escolar.  

Infantil, Primaria e 1º/2º ESO 

A comezos de outubro temos que renovar a póliza coma todos os anos. 

Pasárelles ao cobro no mes de outubro a cota correspondente. Neste curso será de   13,98 €,  igual que nos 

últimos anos.  

Unha vez renovada a póliza estará á súa disposición para consultala na páxina web. 

Se alguna familia non quere pertencer ao seguro escolar, que o comunique a máis tardar o mércores 30 de 

setembro. Serve con comunicalo mediante o correo elctrónico  

3º ESO.  

Este curso correspóndelles darse de alta na Seguridade Social. 

Teñen que devolver cuberto o documento que enviamos como anexo, así como unha copia do DNI e 2€. 

Deberán entregarle todo á titora o máis urxente posible 

 

4º ESO 

O alumnado de 4º de ESO, so deberá renovalo. Entregará á titora 2€ 

 

 

http://www.colexiodopilarfoz.es/
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   5.-  Cambio de conta de correo para a comunicación con familias 

Posiblemente este sexa o derradeiro comunicado que reciban a través desta conta de correo electrónico e tamén na 

súa. 

A partir de agora a canle de comunicación será dende colexiodopilar@colexiodopilarfoz.es e recibirana na súa con 

dominio …@colexiodopilarfoz.es. 

Por iso lles pregamos que se algunha familia non tén entrado na conta  que o faga. 

Os enlaces para as videoconferencias tamén serán a través desta conta de correo. Por iso, como as titorías van ser  

en breve, urxe que estén activadas. 

 

6.- Documentos 

Provocado pola  irrupción da COVID- 19 neste curso tivemos que elaborar unha serie de documentos nos que se 

reflicten todos os cambios e particularidades no noso centro para este curso escolar. 

Nestes momentos teñen á súa disposición, para poder consultalos,  dous deles: Plan de Acollida e Plan de 

Continxencia.  

Estes documentos son anexos doutro documento moito máis amplo, Plan de Adaptación á situación Covid- 19, que 

estamos á espera da súa presentación na vindeira semana ao Consello Escolar e así poder proceder a súa difusión 

entre toda a Comunidade Educativa. 

 

Isto é o que lles queremos transmitir nestes momentos. 

Como ben saben isto pode  cambiar dun día para outro e nós intentaremos mantelos informados. 

De novo o noso agradecemento pola súa comprensión. 

 

Reciban un cordial saúdo 

O EQUIPO DIRECTIVO 

  

O ÉXITO DAS MEDIDAS TOMADAS É RESPONSABILIDADE DE TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA. 
 

 

MOITO ÁNIMO E SENTIDIÑO!! 
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