
 

Comunicado 11 de xuño 

 

 
 
Prezadas familias, 

Estamos xa a piques de rematar este curso tan difícil para todas e todos, familias, persoal docente e non docente e 

alumnado e queremos informalos dunha serie de cuestións importantes: 

 

ENTREGA DE ORLAS:  

 Recordar que están programadas para o vindeiro venres 18 (Enviouse circular fai uns días). 

REMATE DA ACTIVIDADE LECTIVA:  

 As clases rematan para todos o martes 22 de xuño 

ENTREGA DE NOTAS: 

Como durante o curso non puidemos manter entrevistas presenciais e xa que a situación sanitaria actual 

nolo permite decidimos entregar os boletíns de notas de Primaria e Secundaria en man ás familias. 

Aínda así, a pandemia non rematou e debemos extremar as medidas sanitarias vixentes. 

 

 Infantil : martes 22, cada alumno levará en papel o seu boletín de notas 

 Primaria: mércores 23, cada familia acudirá na súa cita. Os titores serán os encargados de convocalos e 

asignarlles a hora da cita. 

o 1º / 3º e 5º Primaria (9:30/11:30) 

o 2º/4ºe 6º Primaria (11:45/13:45) 

 1º/2º/4º e 5º Primaria, a entrega será nas súas aulas, entrada polo patio e saída pola porta 

principal. 

 3º e 6º Primaria, a entrega será na aula de 2º ESO (antigo ximnasio). Accederase á aula pola 

rampa do pavillón e a espera da quenda asignada será a carón do parque infantil. A saída 

directamente pola porta que dá á rúa. 

 Secundaria: Xoves 24, cada familia acudirá na súa cita. Os titores serán os encargados de convocalos e 

asignarlles a hora da cita. 

o 1º e 3º ESO (9:30/11:30) 

 A entrega será nas súas aulas, entrada polo patio e saída pola porta principal. 

 

o 2º e 4º ESO (9:30/11:30) 

 A entrega será nas súas aulas 

 4º ESO, entrada polo patio e saída pola porta principal. 

 2º ESO, accederase á aula pola rampa do pavillón e a espera da quenda asignada será 

a carón do parque infantil. A saída directamente pola porta que dá á rúa. 



 

IMPORTANTE 

 As familias serán convocadas cada cinco minutos segundo a orde de lista dos alumnos. 

 Prégase a máxima puntualidade, nin acudir antes da cita, para evitar aglomeracións, nin despois, xa que 

perderían a súa quenda. 

 Unha vez rematen a súa entrevista cos titores, pregamos abandoen o recinto escolar e arredores para 

facilitar a mobilidade e poder manter as distancias sen dificultade. 

  

 

PUBLICACIÓN DO CALENDARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2021/2022  

 DOG Do 4 de xuño publica a ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 Inicio e remate das actividades lectivas.  

 
o As actividades lectivas realizarase no segundo ciclo de Educación Infantil, na Educación Primaria e na 

Educación Especial do 9 de setembro de 2021, e rematará o 22 de xuño de 2022, ambos inclusive.  

o Na Educación Secundaria Obrigatoria e Formación Profesional realizaran as actividades lectivas do 15 

de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022. 

LIBROS DE TEXTO 2021/2022 

 Remitímonos á circular enviada o 24 de maio. 

 Recorden o prazo remata o 22 de xuño. 

 O alumnado ao que lle foron adxudicados libros do fondo, teñen que devolvelos. Hai que deixalos o 22.  

O alumnado de Secundaria con materias pendentes para setembro pode levar os libros correspondentes o 

día das notas e devolvelos en setembro. 

 O alumnado que tivo cheque (3º e 5º de Primaria) ten que devolver, como mínimo os libros que adquiriu co 

cheque. 

 O alumnado de 1º e 2º de Primaria non ten que devolver os libros, xa que é material funxible. 

 

Agardando sexa do seu agrado este comunicado, dámoslle  unha vez máis as grazas pola súa colaboración e 

comprensión durante este curso tan atípico e complicado. 

 

Reciban un cordial saúdo 

A dirección 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210604/AnuncioG0598-210521-0001_gl.pdf

