
 

 

                                                                      
 

 

Monforte de Lemos, a 27 de xaneiro de 2022 
 

Estimadas familias:  
 

O motivo da presente é comunicarlles que ata o vindeiro 25 de febreiro está aberto o período de 
RENOVACIÓN DE PRAZA. Prégolles que se ateñan ao prazo marcado, xa que unha vez cumprido 
este, abrirase para as novas matrículas.   
           Para formalizar a reserva deberán entregar antes do 25 de febreiro a documentación que se lles 
facilitará o venres, día 28,  con especial atención á folla cos datos persoais. Nela constan os datos 
que temos actualmente, de ser erróneos ou incompletos, prégolles a súa corrección, sobre todo os que 
se refiren aos enderezos e teléfonos.  

 
Xunto coa folla de datos persoais figura o importe que ten que aboar ao presentar a renovación; 

estes conceptos son voluntarios e repártense da seguinte maneira: 
 -20 € (anuais por familia) en concepto de cuota de ANPA: 
http://anpaescolapiosmonforte.blogspot.com.es.  
 
 -20 € (anuais/familia) : Servicio complementario EDUCAMOS : por motivos fiscais vémonos na 
obriga de desligar este concepto da cota voluntaria xa que a estes efectos so desgrava, por lei, esta 
última.  
 
 Recordamos que a cota voluntaria que aportan mensualmente nos axuda a compensar o déficit 
do concerto educativo. 
 

Nos cursos de 2º e 3º de ESO (actuais) hai que engadir 1,20 € por seguro escolar; esta 
cantidade é de abono obrigatorio. 
 

Ao igual que o curso pasado, non xuntamos a enquisa de satisfacción xa que a faremos a través 
da plataforma Educamos (online).  

 
 
Recordamos que os días 28 de febreiro, 1 e 2 de marzo non hay clase xa que celebramos o 

Entroido  
 
A partir do próximo luns, día 31 de xaneiro, poden pasar por secretaría todas aquelas familias ás 

que se lle concederon axudas da Xunta de Galicia para adquisición de material escolar  
 
 Finalmente aproveito para comunicarlles que no mes de febreiro, o mércores e xoves, de 17:00 a 
18:00 horas teremos xornadas de portas abertas para todas aquelas familias interesadas en coñecer o 
noso proxecto educativo. Por seguridade, debido ao momento que estamos a pasar, non poderán ser 
en horario escolar e terán que ser previa inscrición (secretaría) para facer grupos reducidos e gardando 
todas as medidas de seguridade. Só se visitará un aula e nela veremos un vídeo explicando o noso 
proxecto 
 
 
 Sen outro particular, e quedando á súa disposición para calquera dúbida que xurda, reciban un 
cordial saúdo. 

 

http://anpaescolapiosmonforte.blogspot.com.es/

