
SETEMBRO 

COMEZAMOS 
 

          Damos a benvida a todas as familias e desexamos que vos sintades ben acolli-

das neste principio do curso. 

 

          Como podedes observar seguimos tendo o comedor sen rematar, a Consellería 

prometeu, o curso pasado, que a segunda fase estaría lista para o curso 2017-18, 

máis xustifican que por falta de cartos non a afrontaron neste verán.  Repararon o te-

llado do edificio B, de educación primaria, e temos pendente a substitución e repara-

ción do chan das aulas do edificio A.  

           O Concello está realizando pequenas obras de mantemento xeral. 

 

           O transporte escolar está sendo utilizado por todo o alumnado con dereito por 

zona. Teñen dereito a transporte  segundo o estipulou no seu día a Xefatura Territorial 

da Consellería de Educación: 

 

 Residentes na marxe esquerda (números impares) da AC 173 (Avda  Che Gueva-

ra). 

 Residentes na zona sur (números impares) da Nacional VI dende a Ponte Pasaxe 

ata o Seixo. 

 Residentes na zona comprendida entre a AC-174 e a N-VI dende a parada frente 

a “Videlva” na estrada de Oleiros, incluída a Urbanización Icaria, e próximas, ata 

o final da zona de influencia do Centro ao leste (Urbanización Limoeiros). 

 Residentes na zona comprendida entre a rúa Casares Quiroga (números pares) e 

o final da zona de influencia do Centro ata o leste (Urb. Montreal). 

 O alumnado de O Seixo e da Urbanización Montrove que estaba matriculado no 

Centro no curso 2014-15, con carácter excepcional. 

 

          As familias que estean facendo uso do transporte con dereito e non correspon-

da a súa residencia coas zonas arriba explicadas, rogamos pasen pola secretaría do 

Centro para corrixir os erros.   

 

          Puidéronse atender moitas das peticións de transporte provisional, e no momen-

to no que se produzan baixas iremos incorporando  novos usuarios ou ampliando o 

número de viaxes. Sempre que decidan non utilizar o servizo de transporte deben in-

formar á maior brevidade para así poder atender as solicitudes en lista de espera.  

Debemos optimizar os recursos, máxime se son gratuítos. 
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REUNIÓNS XERAIS COAS FAMILIAS  
 

              5º e 6º Educación Infantil: luns 25 de setembro ás 16.00 horas. 

 

              2º Educación Primaria: luns 25 de setembro ás 17.00 horas.. 

 

              4º Educación Primaria: luns 25 de setembroás 18.00 horas. 

 

              6º Educación Primaria: luns 25 de setembro ás 18.30 horas 

 

              As reunións de 4ºde EI e 1º, 3º e 5º de EP xa tiveron lugar.  

 

 

BECAS PARA O ALUMNADO CON NECESIDADE  

ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO   
             

           As familias poden entregar a documentación no Centro ata o día 28 de setembro. 

Poden facelo no Departamento de Orientación en Dirección, onde atenderemos calque-

ra dúbida, ademais de recibir as solicitudes. 

 

 

ABALARMOBIL  
 

          Como novidade contamos coa ferramenta ABALARMOBIL, creada pola Consellería 

para facilitar a comunicación familias-escola. Hai un vídeo na páxina web do Colexio on-

de se explica como darse de alta, as utilidades… Esperamos ter unha comunicación 

máis rápida e fluída, así coma evitar o envío de notas en papel, incluso este boletín in-

formativo será notificado a través da plataforma e publicado na páxina web como é ha-

bitual. 

 

 

 

 

 


