
 

 

  
 

 

 
Monforte de Lemos, a 05 de outubro de 2021 

Estimadas familias: 

 Despois dun comezo de curso complicado para todos, parece que empezamos a coller ritmo e, pouco a pouco, 

estamos conseguindo unha certa normalidade. 

 As actividades extraescolares están comezando paulativamente, como xa avisamos, para poder adaptarnos á 

nova normalidade. Nas que se levan a cabo no horario de comedor imos con máis calma xa que son moitos os nenos de 

Educación Infantil que fan uso do servizo de comedor e todavía os están a coñecer as monitoras do mesmo e os 

profesores de cada actividade, pero estamos tomando as medidas necesarias para que as actividades se leven a cabo con 

normalidade.  

 Como todos os anos, nesta circular pretendemos informarlles de distintas novidades e temas: 

CALENDARIO ESCOLAR: 

 O curso escolar comezou o día 9 de setembro para Educación Infantil e Primaria e o 15 para a Educación 

Secundaria, e remata o día 22 de xuño de 2022 (todas as etapas).  

PERÍODOS VACACIONAIS: 

 Nadal: do mércores 22 de decembro (non lectivo) ata o venres, 7 de xaneiro (as clases comezan o luns, día 10) 

 Entroido: 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo 

 Semana Santa: do 11 ao 19 de abril (este último día é festa local) 

DÍAS NON LECTIVOS: 

Día do Ensino: 11 de outubro   Todos os Santos: 1 de novembro Día da Constitución:  6 de decembro 

Día da Inmaculada Concepción: 8 de decembro    Día do Traballo: 1 de maio Días das Letras Galegas: 17 de maio 

FESTAS LOCAIS: 

Martes de Pascua: 19 de abril e Día  de San Antón: 13 de xuño  

 ENTREGA DE NOTAS PARA INFANTIL E PRIMARIA: (datas aproximadas) Serán entregadas polos titores aos pais  

ou titores dos alumnos, individual ou coletivamente: 

 1ª Avaliación: entre o 20 e o 21 de decembro 

 2ª Avaliación: entre o 23 e o 25 de marzo 

 3ª Avaliación: entre o 21 e o 22 de xuño 

 

 ENTREGA DE NOTAS PARA A ESO (este ano os exames de setembro se adiantan a fináis de xuño polo que temos 

que adiantar as datas de avaliación) 

 1ª Avaliación: entre 7 e 9 de decembro 

 2ª Avaliación: entre o 10 e 11 de marzo 

 3º Avaliación (final): entre 8 e 10 de xuño 

 Data dos exames da convocatoria extraordinaria : 20,21 e 22 de xuño 

 Sen outro particular, recibide un cordial saúdo.       

          

 


