
INFORMACIÓN SOBRE AS PRESENTACIÓNS

TRANSPORTE:  Co fin de que poidan calcular con que antelación deben esperar o autobús na
parada máis lonxe do instituto, dámoslles o seguinte esquema:

Relación de paradas

50 minutos Nº1: Vinseira Pequena, A Gándara, Celas de Peiro, Herminda de Peiro, Peiro de
Abaixo,  Cabana,  Sésamo Naveiras,  Sésame Igrexa,  Casal,  Casal  2,  Parrillada,
Barrié , A Toxa, Alvedro , IES

20 minutos N.º 2:  Vilaverde Xalo,  Folgueira,  Castelo,  Donepedre,  Vinseira Grande, Cruce
Vinseira, Sueiro, Valiñas, A Telva, Almeiras, Fricosa, Os Pelamios F. Eiroa, O
Burgo A Palma, IES.

50 minutos N.º 3: Vallesus, Os Olivos, Orro Ponte, As Cañizas, Orro Club Tenis, Fontemaios,
Ermida, O Bosque, Castro, Laxe, Urbanización Rialta, IES.

50 minutos Nª  4:  Rumbo,  Boedo,  Bregua,  O  Couso  Marquesiña,  Ledoño  Cruce,  Ledoño
Tarrío, Rita, Loro, Liñares, Liñares 2, A Gramalleira Hombre, IES

CARNETS ESCOLARES:  Os alumnos que perderan o carnet do curso pasado deberán entregar o
día da presentación  ao seu titor unha foto cos seus datos: nome e apelidos, curso e grupo para
facerlles un carnet novo.
Os  restantes  alumnos  que  conserven  o  do  curso  pasado,  entregaranllo  ao  seu  titor  o  día  da
presentación para actualizalo.
Durante os primeiros días de curso entregaranse os carnets a todos os alumnos do centro

MATERIAL ESCOLAR PARA A PRESENTACIÓN:  Deberán traer bolígrafo e un caderno .
Durante  a  presentación  os  titores  entregarán  aos  alumnos  unhas  follas  con  recomendacións  ás
familias e tamén algúns documentos que deben ser asinados e devoltos ao centro

COMEDOR:  O comedor empezará a funcionar o 28 de setembro
É importante que antes das 9:00 horas de ese día confirmen se desexan recibir este servizo mediente
un escrito ao correo do centro.
Na presentación se entregará aos seus fillos un documento solicitando ou renunciando ao comedor
escolar.  Este  documento  será  devolto  a  través  dos  seus  fillos,  que  o  entregarán  o  día  28  aos
monitores do comedor. 

ENTRADAS AO INSTITUTO :  Co fin de evitar aglomeracións no exterior rogamos que velen
por que os seus fillos acudan ao centro puntualmente (  con cinco minutos de antelación como
máximo). Así poderán ir entrando según van chegando. Haberá un profesor de garda nas portas
regulando o proceso.
Os alumnos que utilizan o transporte escolar accederán ao centro a medida que cheguen os 
autobuses.

Sigan pendentes da web para recibir máis información


