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CIRCULAR FINAL DE CURSO 2020/21 

Información de interés para as familias de cara ao curso 2021/22: 

1. Relixión / Valores Sociais e Cívicos: 

Entre os días 1 e 10 de setembro (ambos inclusive), os pais/nais de alumnos/as farán constar por escrito 

na secretaría do centro, o cambio na súa decisión de que o alumno/a curse ensinanzas de relixión católica, 

doutras confesións relixiosas, ou valores sociais e cívicos. NON SERÁ NECESARIA CITA PREVIA. 

2. Libros de Texto e Axuda para adquisición de material e libros de texto: 

A lista de libros para o curso 21/22 estará exposta nos tablones de anuncios e na páxina web do centro. 

A publicación da resolución provisional das solicitudes admitidas será o 6 de xuño.  

A publicación da resolución definitiva das solicitudes admitidas será o 13 de xuño.1 

3. Confirmación de matrícula para alumnos/as de novo ingreso: 

De 21 ao 30 de xuño ao en horas de oficina (9:30 a 12:30 horas). Documentación a entregar no centro: 

2 fotos tamaño carnet; fotocopia da tarxeta sanitaria e volante de empadroamento. PREVIA CITA. 

4. Alumnos/as de 6º de Educación Primaria:  

Recórdase que poderán recoller o Historial Académico na secretaría do centro, a partir do día 1 de 

setembro. NON SERÁ NECESARIA CITA PREVIA. 

5. Actividade de Biblioteca Escolar: 

En cumprimento da normativa vixente, o C.E.I.P. Ponte dos Brozos oferta a actividade de Biblioteca 

Escolar.  

Para poder asistir a esta actividade extraescolar abrirase un prazo de inscrición que abranguerá dende o 1 

ata o 10 de setembro. NON SERÁ NECESARIA CITA PREVIA. 

Informarase puntualmente do procedemento para o procedemento para realizar a so licitude na páxina web 

do centro. 

6. Actividade de Lingua Árabe e Cultura Marroquí: 

Deberán formalizar a inscrición na Secretaría do colexio para poder asistir a esta actividade. 

Preferentemente, e por motivos de organización, o prazo de inscrición abranguerá dende o 1 ata o 10 de 

setembro. NON SERÁ NECESARIA CITA PREVIA. 

7. Inicio de Curso 2019/2020 

Según a Orde do 19 de maio de 2021 que aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 no 2º ciclo de 

educación infantil, na educación especial e na educación primaria, a impartición efectiva de clases se 

realizará do día 9 de setembro de 2021 ao 22 de xuño de 2022, ambos inclusive. 

En setembro se anunciará na páxina web a organización do inicio das clases en función da situación 

ocasionada pola Covid19, e á espera do novo protocolo da Consellería de Educación para o inicio do 

novo curso. 

Aproveitamos a oportunidade para enviarlles un afectuoso saúdo e desexarlles, en nome de todos os 

profesionais que traballamos no centro, un feliz verán. Así mesmo agradecemos a súa colaboración ao longo do 

curso para lograr un funcionamiento óptimo do centro garantindo o benestar de toda a comunidade educativa. 

Arteixo, 22de xuño de 2021 

O Equipo Directivo  


