
 

COMUNICADO  ÁS FAMILIAS DO CEIP ESCULTOR ACUÑA 

Mércores, 7 de outubro de 2020 

 Prezadas Familias: 

Remitimos información sobre distintas cuestións organizativas do presente curso escolar 2020-2021: 

1. Datas non lectivas 

O Consello Escolar, na súa reunión do 2 de setembro, aprobou os dous días non lectivos do actual curso: 

martes 13 de outubro de 2020 e martes 18 de maio de 2021. Polo tanto a vindeira semana non haberá 

sesións lectivas o luns 12 (Día da Hispanidade ) e martes 13 (data non lectiva de centro). Volveremos á 

actividade lectiva o mércores 14 de outubro. 

2. Entrega de libros do FondoLibros pendente de recollida 

Os libros non recollidos, na pasada semana,  serán entregados ás familias con cita previa. Prégase comunicar 

coa secretaria do centro (886 120 115) para concertar a entrega. 

3. Servizos complementarios de aula matinal e comedor 

Dende a ANPA comunícannos que se está procedendo ao estudio previo para o posible reinicio destes 

servizos. Para cumprir o Protocolo de Sanidade e Educación asinado con Foanpas en cuestións de xestión de 

espazos, aforos, aumento das persoas monitoras e sistemas de prevención e hixienización, adiántannos que 

habería, posiblemente,  modificacións das cuotas de ambos servizos e importantes cambios organizativos nos 

horarios. Remitirán unha enquisa previa ás familias. Prégase, que dada a complexidade organizativa dos 

mesmos, sexan utilizados exclusivamente, en caso de imposibilidade de conciliación familiar ou laboral. Tralo 

estudio inicial, a ANPA comunicará a viabilidade e características dos servizos.  Dende o equipo directivo 

queremos resaltar o esforzo e compromiso da directiva da ANPA neste complicado momento.  

4. Inicio da actividade na aula virtual 

Esta semana iniciamos, de xeito progresivo, a actividade na nosa Aula Virtual. Para lembrar ás familias os 

datos de acceso (usuario e contrasinal) volveremos a enviar pola aplicación Abalarmobil os datos do 

alumnado. De ter problemas, prégase comunícalo ás persoas titoras. 

5. Información das reunións do noso Consello Escolar 

A data de hoxe xa foron realizadas tres reunións do noso Consello Escolar. Na primeira que tivo lugar o 

mércores,  día 2 de setembro, tratáronse aspectos básicos do inicio de curso referidos á nova organización 

escolar para planificar un inicio seguro de curso. Na mesma foron tratados os novos Protocolos, as demandas á 

Administración de melloras de recursos humanos e materiais e a problemática cos servizos complementarios 

(aula matinal e comedor) e actividades extraescolares. Na segunda, con data, luns  7 de setembro foron 

aprobados os Protocolos COVID de centro, o Plan de Continxencia e o Programa de Acollida. Na mesma tamén 

deuse coñecemento da situación dos comedores escolares e da convocatoria de folga para o día 10 de 

setembro. Na terceira, con data de onte,  martes, 6 de outubro, foi aprobada a Programación Xeral Anual, que 

en breve será publicada na nosa web e o estudio da posible reactivación dos servizos de comedor e aula 

matinal. 

    Sen máis, aproveitamos para enviarvos un cordial saúdo e moita saúde 

      O Equipo Educativo do CEIP Escultor Acuña   

     


