
 

 

Rúa Colexio do Pilar, 27- 27780 FOZ  (Lugo) Telf.: 982 140 196.  

E- mail: colexiodopilar@colexiodopilarfoz.es , Web: http://www.colexiodopilarfoz.es  Páxina 1 

 

Para os bos momentos,  

gratitude. 

Para os malos,  

moita esperanza. 

Para cada día,  

unha ilusión. 

E sempre, sempre,  

felicidade. 

Isto é o que lles desexamos  

para o 2021 

                                                                                                                                         Foz, 18 de decembro de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    Prezadas  familias: 
 
De novo chega o Nadal e outra vez queremos transmitirlles os nosos mellores desexos de “PAZ E BEN”. 

Este Nadal 2020 será moi diferente en moitas familias e moita xente pasará estas entrañables festas lonxe dos seus 

seres queridos. Pero moito ánimo e sentidiño, agardemos que este pesadelo remate axiña e todo volva á 

normalidade. 

Neste comunicado, ademais de desexarlles unhas boas festas, queremos informalos de varias cuestións 

importantes: 

 

 Campaña de solidariedade. 

Este ano, e debido ás circustancias sanitarias nas que nos atopamos, non fixemos a recollida de alimentos 

como se viña facendo outros anos, pois é Cáritas Parroquial a que organiza directamente esta campaña. 

Se algunha familia quere colaborar, póñanse en contacto con eles. 

 

 Velada de Nadal. 

O COVID-19 tamén nos impide facer un dos actos máis multitudinarios que realizábamos. 

Sentimos moito tanto alumnado como mestres non poder compartir con vostedes esta importante 

celebración. 

 

 Martes 22 decembro 

 

o Por xentileza da ANPA do Colexio,  visitaranos un dos PAXES dos Reis de Oriente, este ano a visita 

será virtual con cada clase. 

o Rematan as clases, en horario habitual. 

 

o As notas do primeiro trimestre entregaranse en formato dixital, unha vez finalicen as clases. 

  Poden velas de dous xeitos: 

 Recibirán un correo electrónico na súa dirección corporativa ...@colexiodopilarfoz.es. 

 Tamén poderán velas na aplicación abalarMóbil aqueles que a teñan activada e os que 

aínda non a activaron poden facelo. 

 

Belén do  Colexio 

 

mailto:...@colexiodopilarfoz.es
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil
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 Distribución máscaras. 

Seguindo as instruccións recollida na Orde do 6 de novembro, o luns ou o martes procederemos a repartir 

as máscaras que a Consellería de Educación adxudicou a aqueles alumnos que teñen  dereito.  

Para a súa información, so llelas adxudicaron aos alumnos que no seu momento lles correspondeu o  

cheque de 50€ para material. 

 O centro foi o encargado de mercalas e tendo en conta as súas características terán máis que suficiente 

para o que queda de curso.  

 Adxuntamos información sobre as máscaras hixiénicas reutilizables que se distribuirán entre os alumnos 

perceptores segundo os criterios da Xunta: 

 Cada alumno recibe 4 unidades ademáis dun axustador. 

 Adxuntamos ficha técnica coas principais carácterísticas así como recomendacións para o lavado e 

desinfección. 

 As máscaras cumpren os requisitos esixidos según norma UNE 0065. 

 O centro dispón dos certificados de homologación así como do estudo técnico de durabilidade de 

lavados que están á súa disposición. 

 
 
 

 VACACIÓNS e VOLTA Ó COLE: As vacacións comezarán o 23 de decembro e as clases reanudaranse o 11 de 
xaneiro. 

¡¡BO NADAL PARA TODOS!! 


