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Foz, 1 de stembro de 2022 
Prezadas familias, 

Agardamos disfrutaran do merecido descanso estival. 

Comeza o mes de setembro e iso significa que a  volta ao cole está ao caer. 

Despois de dous anos convulsos, parece que voltamos á esperada normalidade, aínda que debemos 

seguir sendo coidadosos. 

Neste curso desaparecen todas as restriccións agás a máscara nos medios de transporte. 

Neste primeiro comunicado so imos dar unha pequena información para o inicio de curso. 

Día de comezo: xoves 8 de setembro (horario normal) . Infantil, Primaria e Secundaria 

Horario: nestes derradeiros cursos, motivado pola pandemia,  faciamos as entradas e saídas de xeito 

escalonado.  Este curso imos entrar  todos xuntos, á mesma hora, así pois entraremos tódolos días 

ás 9:30. Infantil seguirá entrando polo Pavillón e Primaria e Secundaria polo portón. 

Faremos  a entrada á primeira hora que tiñamos marcada no escalonamento (9:30h.) porque, 

ademais, coa entrada en vigor da LOMLOE coinciden mellor os períodos lectivos diarios. 

Saída: No mes de setembro sairemos todos ás 16:00 h. Infantil polo Pavillón, o alumnado 

transportado polo antigo ximnasio e o resto polo portón (as familias poden agardalos onde sempre) 

Transporte.  Imos  adiantar  a  saída  das paradas pola mañá uns 10/12 minutos.  O autobús é da 

Empresa Rodríguez 

Comedor:  tamén comeza o xoves 8 e seguiremos mantendo as tres quendas. 

Durante este mes de setembro o horario de mediodía, é o seguinte: 

 Infantil, sae a mediodía ás 12:15, volta ao cole ás 13:45. 

 Primaria, sae a mediodía ás 12:50, volta ao cole ás 14:20. 

 Secundaria, sae a mediodía ás 14:00, vota ao cole 15:10. 

Madrugadores: 

O servizo de madrugadores comeza o venres 9 de setembro. Recorden, poden asistir entre as 8:00 e 

as 9:00. 

A partir das 9:00, pregamos non utilizar este servizo, xa acudir á entrada, a partir das 9:20h. 

Ante as numerosas consultas, o primeiro día poden vir  como desexen, ben co chándal ou ben co 

uniforme. 

Reciban un cordial saúdo e moito ánimo para o  novo curso que imos comezar… 

Adirección 


