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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 para o comezo de curso xa co horario completo. 

1.- Declaración responsable 

Como ben saben nas últimas instruccións da Consellería voltan a solicitarnos  que 

deberemos comprometernos á realización diaria da autoenquisa clínica por parte do 

alumnado (realizaranllo as familias no seu propio fogar antes de asistir ao colexio). Non 

hai que enviala ao centro. 

As familias si voltarán a entregar no centro una declaración responsable asinada 

por ambos  proxenitores. 

Deberán descargala,  cubrila e enviarlla asinada  á titora ou titor correspondente. 

Poderán acceder a estes documentos premendo nos enlaces anteriores. 

Tamén están no  Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19, curso 2021-22 

2.- Horario outubro/maio  

Entradas e saídas 

Neste curso, tanto as entradas como as saídas seguen a ser moi importantes e temos 

que cumprir escrupolosamente cos horarios e coas indicacións pertinentes. 

A partir do luns, 4  de outubro, o horario da tarde xa cambia  en Infantil e Primaria 

As entradas mantéñense como no mes de setembro 

Á hora de saír temos que ter claro que alumnos van optar pola opción 1 ou opción 2  

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 16:10. 1º/2º/3º primaria 

o 16:15. 4º/5º/6º primaria 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/enquisa_autoavaliacion_21_22.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/declaracion_responsable_21_22.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2021_07_06_protocolo_21_22.pdf
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Pode darse o caso que algunha familia que teña fillos en Primaria e Infantil teña que 

agardar un pouco para recoller aos máis pequenos, pero polas actividades e o 

escalonamento das saídas temos que facelo así. 

 

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. 

Temos que ter en conta que en Primaria haberá actividades entre as 16:15 e 17:05. Os 

días que os alumnos teñan a actividade saírán como na opción 2 

 

3.- Actividades 

Aínda que o prazo de inscripción remataba o venres pasado, continuamos  a recibir 

máis anotacións  a varias actividades e, por iso, estamos a conformar grupos e cadrar 

horarios e espazos. 

Xa que teremos próximamente a “Ponte do Pilar” e o venres 8 celebrerémolo co 

alumnado,  despois de falar cos diversos responsables decidiuse  que comezaran todas 

as actividades a partir do día 13, agás Psicomotricidade/Predeporte en Infantil que o 

fará xa a partir do  luns 4. 

Durante a vindeira semana faranse públicos os distintos horarios. 

 

3.- Titorías grupais 

Neste curso as titorías grupais volven a ser  por videoconferencia da titora ou titor 

correspondente coas familias. 
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O calendario e horario  vai ser o seguinte. 

 

 MARTES 5 MÉRCORES 6 XOVES 7 

18:30/19:30 1º/2º ESO 1º/2º/3º 

PRIMARIA 

4º/5º/6º 

INFANTIL 

19:30/20:30 3º/4º ESO 4º/5º/6º 

PRIMARIA 

 

 

Con un día de antelación recibirán unha invitación para a videoconferencia no seu 

correo electrónico institucional do dominio   …@colexiodopilarfoz.es   para poder 

unirse á reunión. 

O día que lles corresponda, uns 10/15 minutos antes da hora de inicio, van recibir un 

recordatorio.  Só teñen que premer nel e a continuación unirse ou solicitar unirse. 

Se van seguir a xuntanza dende un móbil ou tablet, recoméndámoslles que teñan 

instalada a aplicación     “ GOOGLE MEET”. 

 

4- Seguro Escolar. 

Infantil, Primaria e 1º/2º ESO 

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. 

Enviámoslles tamén  como documento adxunto  información sobre o seguro escolar. 

3º ESO. 

Este curso correspóndelles darse de alta na Seguridade Social. 

Deberán entregarlle á titora, o antes  posible, unha copia do DNI e 2€. 

4º ESO 

O alumnado de 4º de ESO, so deberá renovalo. Entregará á titora 2€ 
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5.- Festividade do Pilar 

A situación sanitaria volve a condicionarnos a celebración do Día do Pilar. 

O día 12 non haberá ningún acto no Colexio. 

Si celebraremos co alumnado esta festividade o venres día 8, aínda que dun xeito un 

pouco especial. Non se fará de xeito masivo senón respectando os grupos- clase.  

Recibirán información detallada cada clase como vai ser ese día. 

Aproveitamos para recordarlles que o luns  día 11 é día non lectivo en Galicia (Día do 

Ensino), polo tanto a reincorporación ás clases será o mércores 13. 

 

Calquera aclaración sobre algún aspecto que queiran informarse, poden facelo a través 

desta conta de  correo electrónico e se é sobre algunha cuestión académica poden facelo o 

día da Titoría Grupal. 

Reciban un cordial saúdo 

A dirección 


