
 

 

 
 

CERIMONIA DE ENTREGA DE ORLAS 2020-2021 

Dende a ANPA do Pilar queremos saudalos e agradecerlles o seu apoio especialmente neste ano no que as 

circunstancias dificultaron a realización de actividades familiares. 

Como todos os anos, chegado este momento, estamos a organizar a cerimonia de cambio de etapa 

educativa.  

Hai celebracións que non puidemos levar a cabo neste curso, pero tamén hai outras que polo significado 

que teñen e polo que supoñen para as familias e alumnos non podemos deixar de facer, aínda que sufran 

cambios na súa dinámica. 

En reunión da ANPA acordouse  celebrar este curso cerimonia presencial, pero con cambios respecto a anos 

anteriores para poder manter as medidas adecuadas de protección fronte á COVID 19.  

No canto dun só acto, celebraranse tres no mesmo día pero con intervalos horarios que permitan 

ventilación e  desinfección dos espazos e non impliquen aglomeracións. 

O día 18 de xuño, venres, ás 17.30 h. será o acto de 6º de infantil e ás 19.00 h., 6º de 

Primaria. Cada un deles terá unha duración aproximada de media hora e será no pavillón do Colexio; o 

alumnado de  4º da ESO terá a súa cerimonia o mesmo día ás 20.30 h. 

Segundo  o “Plan de adaptación á situación COVID-19 no curso 2020- 2021” do Colexio, en canto á 

celebración de eventos, teranse en conta todas as medidas de protección fronte á COVID, especialmente as 

referidas a aforo e distancias. 

Só poderán asistir o pai e nai ou titor/es legais de cada alumno, e os irmáns se os houbera.  

Sentíndoo moitísimo, e debido ás especiais circunstancias nas que nos atopamos, non poden acudir outros 

familiares e/ou amigos.  

Trataremos de que o acto sexa o máis entrañable e ameno posible e que en cada caso tanto alumnado 

como familias poidan pasar un momento agradable e inesquecible. 

Os/as nenos/as recibirán o seu regalo de recordo, pero este curso debemos prescindir da merenda 

posterior, tamén a causa das limitacións que veñen impostas pola situación de pandemia. 

Queremos reiterar as nosas desculpas polos inconvintes que lles poidan causar os cambios que se producen 

este curso, coa esperanza de que no seguinte poidamos volver a retomar a dinámica habitual. 

Agradecemos a participación na cerimonia de 4º de ESO do COMBO da Escola de Música de Foz. 

MOITÍSIMAS GRAZAS POLA COLABORACIÓN A ALUMNOS, PROFESORES E FAMILIAS. 

UN SAÚDO 


