
 

 

  
 

 

Monforte de Lemos, a 10 de xuño de 2022 
Estimadas familias, 
estamos chegando ao remate do curso escolar e queremos informarvos dalgúns temas a ter en 
conta. 
 As clases rematan o día 22 de xuño (horario normal). Recordamos que o luns, día 13, é 
o día de San Antón, festividade local, polo que non é lectivo. 
 Ata o día 22, os alumnos da ESO terán clases de reforzo e ampliación da materia dada 
para poder recuperar ou subir nota na avaliación final, que será o día 23 . A entrega de notas 
será o día 27 ás 09:30 horas na aula de cada titor/a 
 
 O día 15, os alumnos de 5º terán unha saída ao Ecomuseo de Arxeriz (Plan Proxecta da 
Xunta de Galicia) 
 
 O día 16 e 17 os alumnos de 2º de primaria teñen a súa excursión á Granxa O Kiriko 
 O venres, día 17, é a Graduación dos alumnos que acaban no colexio, os de 4º da ESO, 
ás 19:00 horas, na Igrexia. 
 
 O día 21 teremos, de forma presencial, os festivais de Educación Infantil, co seguinte 
horario: 
  09:30 alumnos de 3 anos 
  10:30 alumnos de 4 anos 
  11:30 alumnos de 5 anos 
 Este día, os alumnos de 3º, 4º ,5º e 6º farán unha Andaina do Camiño de Inverno para 
pechar o proxecto interdisciplinar deste curso 
 
 Día 22, festival, tamén presencial, dos alumnos de primaria, co seguinte horario: 
  10:00 primeiro ciclo (1º e 2º de primaria) 
  11:00 segundo ciclo (3º e 4º de primaria) 
  12:00 terceiro ciclo (5º e 6º de primaria) 
 Os familiares poderán acceder ao salón de actos para ver a actuación correspondente e, 
unha vez finalizada, deberán sair para deixar sitio á seguinte. 
 
 A entrega de notas, presencial, para os alumnos de Infantil e Primaria será o día 23, as 
10:30 para Infantil e primeiro ciclo de primaria e as 12:00 para segundo e terceiro ciclo (3º, 4º, 
5º e 6º). 
 
 Recordar tamén, que xa se publicou o calendario escolar do vindeiro curso (Orde do 20 
de maio de 2022). As clases comezarán o día 8 de setembro; nesta xornada teremos o horario 
reducido de 11:30 a 13:30. 
 Estamos a traballar na organización das actividades extraescolares do próximo curso , 
tentando incorporar algunha nova. En canto teñamos máis información a publicaremos en 
Educamos (Avisos). 
  
Como xa sabedes, o uniforme escolar se pode solicitar na seguite páxina web: 
 Infantil: 
 https://classer.es    UNIFORMIDAD MONFORTE 
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Primaria e ESO: uniforme 
https://classer.es UNIFORMIDAD - UNIFORMIDAD ACADÉMICA ESCOLAPIOS 
 
 Equipación deportiva: 
 
https://classer.es  UNIFORMIDAD – UNIFORMIDAD DEPORTIVA ESCOLAPIOS 
 
 Recordamos que é obrigatorio o uso do uniforme oficial de Escolapios 

Tamén se pode solicitar ou mercar directamente en El Corte Inglés de A Coruña (non 
poden vir a facer a venta presencial como facían antes) 
 
 Desexámosvos un feliz verán e unhas merecidas vacacións. 
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