
 

 

 

   

 
 

 

 
Monforte de Lemos, a 7de setembro de 2022 

 
 Estimadas familias, 
  
despois do merecido descanso, iniciamos un novo curso escolar. Como xa 
sabedes, o día 8 temos a xornada de presentación en horario de 11:30 a 13:30 e o 
venres, día 9, xornada normal (setembro) de 09:00 a 14:00 para infantil e primaria. 
A ESO ten o seu horario habitual de todo o curso. Tamén comeza o servizo de 
comedor 
 
 
 O calendario escolar para este curso se publicou o xoves, 2 de xuño (Orde 
do 20 de maio de 2022), no que, entre outras cousas, informa: 
 -as clases comezan o 8 de setembro e rematan o 21 de xuño para as etapas 
de infantil, primaria e secundaria 
 -as vacacións do Nadal son desde o 23 de decembro ata o 6 de xaneiro , 
ambos inclusive. Os clases comezan o luns día 9 
 -entroido: os días 20,  21 e 22 de febreiro de 2023 
 -Semana Santa: desde o día 3 ata o día 10 de abril (ambos inclusive). O 13 
de xuño (San Antón) e o martes de Pascua (11 de abril) son festas locáis. 
 -Non lectivos: 31 de outubro (Día do Ensino), 1 de novembro (Todos os 
Santos), 6 de decembro (Constitución Española), 8 de decembro (Inmaculada 
Concepción) e 17 de maio (Día das Letras Galegas) 
 De ter algunha modificación máis ao longo do curso se avisará co debido 
tempo. 
 
 Para os/as alumnos/as de nova incorporación ao centro no cuarto curso de 
educación infantil (3 anos), a incorporación será gradual e non se prolongará máis 
alá do día 16 de setembro. 
  
 Neste curso, no que xa non hai medidas en contra a COVID, iniciamos o 
servizo de gardería (xa o día 9) e coas actividades extraescolares no mes de 
outubro, coincidindo co inicio das clases pola tarde. Ao longo deste mes 
publicaremos, na plataforma Educamos, diferentes enlaces para poder inscribirse 
nas diferentes actividades 
 
 Tal e como publicamos na plataforma, as reunións de inicio de curso serán: 
 
EDUCACIÓN INFANTIL:  3 ANOS : MÉRCORES, DÍA 7, AS 16:00 HORAS 
                                     4 E 5 ANOS:  XOVES, DÍA 8, AS 16:00 HORAS 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA:  1º, 2º: XOVES, DÍA 8 , AS 16:45 HORAS 
                                      5º, 6º : XOVES, DÍA 8, AS 17:30 HORAS 
                                      3º, 4º: LUNS, DÍA 12, AS 16:00 HORAS  
ESO: 1º, 2º,3º, 4º: MÉRCORES, DÍA 14, AS 16:00 



 

 

 

   

 
 

 

 
ENTRADAS E SAÍDAS DURANTE O MES DE SETEMBRO 

 
 ENTRADAS: 

 08:55 :  -3º, 4º e 5º de Primaria: subida pola escaleira principal de 

Primaria (en ringleira e pola dereita, pegados á baranda) 

   -1º, 2º e 6º de Primaria: entrada pola porta de acceso ao 

claustro e subida pola escaleira do 1º ciclo de primaria (escaleira do claustro) 

  Recordamos que os/as alumnos/as teñen que entrar sos  

 09:00:  INFANTIL CLAUSTRO PEQUENO: entrada e saída pola porta 

de acceso ao claustro (1 familiar por neno/a) 

   INFANTIL CLAUSTRO MONUMENTAL: entrada e saída pola 

porta de portería.  

   Os pais non poden entran en ningún momento na clase. 

 

 SAÍDAS:  

 13:55:    INFANTIL CLAUSTRO PEQUENO: para recoller aos nenos, 

entrada e saída pola porta de infantil 

      INFANTIL CLAUSTRO MONUMENTAL: entrada e saída pola porta 

de portería 

 14:00:    3º,4º, 5º e 6º de Primaria: baixan pola escaleira principal (en 

ringleira e pegados á parede) e saen pola porta principal 

 14:00:   1º e 2º de Primaria baixan pola escaleira do 1º ciclo cara o 

claustro e saen pola porta de infantil 

  

 Rogamos a máxima puntualidade nas entradas e saídas. 

 

Recibide un cordial saúdo 

 

 


