
 

 

 

  
 

 

 
 
 Estimadas familias, 
Chegan por fin as merecidas e ansiadas vacacións de Semana Santa. Como 
sabedes, o día 19, martes, é festividade local, polo que nos incorporaremos o 
mércores día 20 en horario normal. 
 
 Nesta semana estamos a traballar o Proxecto Interdisciplinar relacionado co 
Camiño de Inverno. Todos os alumnos percorrerán algunha etapa, previsiblemente 
o vindeiro 22 de abril, se a meteoroloxía nolo permite. Como remate deste traballo, 
convidamos a todas as familias a acompañarnos a facer o derradeiro treito desta 
ruta xacobea. Será unha xornada conxunta co noso colexio de A Coruña. A 
proposta é saírmos o domingo 8 de maio todos xuntos en autobuses dende 
Monforte ata o Monte do Gozo para, dende alí, realizar a pé a última etapa ata a 
Catedral de Santiago, onde teremos unha celebración. Cada familia comerá pola 
súa conta e contra as 17 horas voltaremos nos autobuses (os horarios aínda están 
por concretar, en función das familias que se apunten). Á volta das vacacións 
remitirémosvos un formulario para facer a reserva e organizalo o mellor posible. Nel 
aparecerá o custo aproximado da viaxe. 
 
 A seguinte fin de semana (13 e 14  de maio) queremos celebrar de novo a 
Festa do Colexio. Tentaremos facer algo similar ó acostumado malia que, por mor 
dos condicionantes da pandemia, non estamos a ter tempo de organizala do 
mesmo xeito que nas edicións anteriores. 
 
 Pouco a pouco tentamos recuperar a normalidade da vida no Colexio. 
Retomamos a Operación Bocata e voltamos á presencialidade nas entregas de 
notas nesta segunda avaliación. Nalgunhas destas reunións xurdiron dúbidas sobre 
a idea de reorganizar algunhas clases dalgún curso, o que motivoi queixas por non 
seren convocados a unha reunión presencial. Ante isto, gustaríanos aclarar que, 
ata agora, estas xuntanzas non se puideron organizar. Vimos do trimestre máis 
complicado dende á volta ás aulas tralo confinamento. O número de contaxios 
neste período foi o máis elevado, tanto entre o alumnado coma entre o persoal 
docente e non docente. Amais, en xaneiro entrou en vigor a nova lei educativa, da 
cal aínda non temos concreción curricular na nosa Autonomía -e posiblemente non 
a teremos ata o verán- o que condiciona os novos libros de texto, horas de 
materias etc. Tamén estamos inmersos nun proceso de dixitalización supeditado á  
nova lei, ás editoriais e á forma de traballo no propio centro. Todo iso, sen 
esquecer as obras que se están acometendo no edificio e que rematarán axiña. 

Todo iso fixo que no Equipo Directivo carecésemos de tempo para concretar 
e definir como enfrontar esa reorganización que lles dea resposta aos problemas 
de convivencia que estamos a observar en diferentes aulas e que se van 
acrecentando segundo os/as alumnos/as van pasando de curso e de etapa. É un 
problema ó que cómpre poñerlle solución pero aínda non o concretamos, sobre 
todo, por falta de tempo. É por iso polo que non se convocou a unha reunión 
presencial a aqueles cursos que se poidan ver afectados. En canto o teñamos 
definido, manteremos esa xuntanza. 

 



 

 

 

  
 

 

Aproveitamos a ocasión para volvervos agradecer a vosa participación na 
Operación Bocata e nas demais actividades que organizamos conxuntamente. 
  

 


