
 

 

 

Monforte de Lemos, a 11 de setembro de 2019 

Estimadas familias: 

 Despois dunhas merecidas vacacións comezamos un novo curso escolar coas pilas cargadas e o espírito renovado, queremos 

facelo transmitíndolles a satisfacción que nos dá saber que contamos cunha gran comunidade de pais, nais e alumnos que confían en nós e 

respaldan as nosas accións. 

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

UNIFORME ESCOLAR: 

 Como sabedes, este ano renovamos o uniforme escolar (este ano obrigatorio ata 5º de primaria) e equipación deportiva, en 

todos os Colexios Escolapios da nosa Provincia; para evitar copias ilegais do mesmo, retrasouse a producción polo que DURANTE O MES DE 

SETEMBRO NO SERÁ OBRIGATORIO O USO DO UNIFORME; os alumnos/as poderán traer o anterior uniforme ou outra roupa (calquera 

chándal ou roupa deportiva para as clases de Educación Física). Estamos á espera de que nos confirmen que día volverán os comerciais de 

EL Corte Inglés para vender o novo uniforme e chándal 

CALENDARIO ESCOLAR: 

 O curso escolar comeza o día 11 de setembro para Educación Infantil e Primaria e o 16 para a Educación Secundaria, e rematan o 

día 19 de xuño de 2020. O horario de Infantil, primaria e secundaria, o primeiro día, será de 12 a 14 horas, agás os novos alumnos de 3 

anos que teñen as xornadas de adaptación durante os primeiros días 

PERÍODOS VACACIONAIS: 

 Nadal: do 21 de decembro ata o 7 de xaneiro (as clases comezan o martes, día 8) 

 Entroido: 24, 25 e 26 de febreiro. 

 Semana Santa: do 04 ao 14 de abril (este último día é festa local) 

DÍAS NON LECTIVOS: 

Día do Ensino: 31 de outubro   Todos os Santos: 1 de novembro Día da Constitución:  6 de decembro 

Día de San Xosé: 19 de marzo Día do Traballo: 1 de maio 

Ao coincidir do día se San Antón (festa local) en fin de semana, os Centro Escolares poden elexir outro día non lectivo (todavía por 

concretar cos outros centros escolares e coa Inspección Educativa) 

FESTAS LOCAIS: 

Martes de Pascua: 14 de abril.   

 ENTREGA DE NOTAS: (datas aproximadas) Serán entregadas polos titores aos pais  ou titores dos alumnos, individual ou 

coletivamente: 

 1ª Avaliación: entre o 18 e o 20 de decembro 

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

 3ª Avaliación: entre o 19 e o 23 de xuño 

Durante o meses de setembro e xuño, as clases en Educación Infantil (agás 3 anos que teñen as xornadas de adaptación) e Primaria, serán 

de 9 a 14 horas. A ESO ten o mesmo horario durante todo o curso 

 O servizo de GARDERÍA comezará o día 12 de setembro, a partir das 8:30 horas, na biblioteca do Colexio. Durante este curso, este 

servizo terá un coste de 12 Euros ao mes ou 1 Euro por día de utilización 



 

 

 

 Respecto ao servizo de COMEDOR, este comezará o día 12 de setembro. O prezo será de 95 Euros ao mes para un comensal, os 

seguintes irmáns, 72 € por cada un. O prezo do tícket diario será de 6€, e se recollerá na portería do Colexio ata as 12:00 horas. Nos meses 

de setembro e xuño cobrarase a parte proporcional dos días do mes. Os que queiran facer uso do comedor dende o primeiro día, poderán 

facelo comunicándollo ao conserxe na portería ou ao profesor-titor, e cubrindo a correspondente folla de inscripción 

 O SERVIZO DE BIBLIOTECA terá o mesmo horario que o curso pasado, de 17:30 a 19:30 horas. Este servizo é gratuito para os 

asociados da APA do Colexio (20 € ao curso) e de 1€ por día de utilización para os non asociados. 

 AS REUNIÓNS COS TITORES para informar das particularidades do curso serán: 

 Aula de 3 anos:  martes, día 10 ás 16:00 horas 

 Aula de 4 e 5 anos: mércores, día 11, ás 16:00 horas 

 1º e 2º de Educación Primaria: mércores, 11 de setembro, ás 16:30 horas, nas clases 

 3º e 4º de Educación Primaria: xoves, 12 de setembro, ás 16:30 horas, nas clases. 

 5º e 6º de Educación Primaria: xoves, 12 de setembro, ás 16:30 horas, nas clases. 

 1º,2º,3º e 4º de ESO : martes, 17 de setembro, ás 16:30 horas, nas clases 

 PLATAFORMA DIXITAL (EDUCAMOS) : Se algún pai ou nai non recorda as claves pode solicitalas ao Xerente do colexio. Cada vez estamos a 

ofrecer máis información a través da plataforma, polo que agradecemos que todas as familias estean dadas de alta en dito servizo. 

Recordamos que se pode descargar no ordenador, tableta ou móbil. 

O acceso á plataforma é a través da nosa páxina web: www.escolapiosmonforte.es  ou https://ppescolapios-escolapios-

monforte.educamos.com/ . Na páxina web podedes ver tutoriais para a instalación do correo no móbil 

Sen outro particular, recibide un cordial saúdo.  

        Pablo Blanco 

        Director 
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