
 

 

 

Estimados pais:  

 A Consellería de Educación, gracias aos programas de bilingüismo nos que está 

inmerso o IES Ramón Menéndez Pidal, concedeu a un grupo de 25 alumnos de 3º ESO a 

posibilidade de participar GRATUITAMENTE nun SEMANA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA en 

inglés en réxime de internado nun Centro Residencial situado en Galicia (do tipo da 

Universidade Laboral do Burgo) todavía por determinar. 

As datas serían do 12 ao 18 de novembro e a Consellería pagaría tódolos gastos que 

comprenderían:  

1.- Os monitores/as que acompañarán o alumnado en cada un dos grupos durante 

a actividade 

2.- Os gastos de docencia e o material escolar 

3.- As actividades culturais e complementarias dos cursos 

4.- Os gastos de mantenza e aloxamento 

5.- O certificado de realización da actividade 

6.- O seguro de accidentes e de responsabilidade civil 

 O único que terían que pagar os pais ou titores sería o desprazamento até o centro 

que nos asignen e a volta ao noso centro.   

 É toda unha oportunidade, pois de toda Galicia en 3ª da ESO esta posibilidade só se 

lle concede a 5 centros e polo feito de ser elexidos este ano, nos vindeiros cursos perderemos 

esta posibilidade. 

 Con este motivo mañá venres 30 celebraremos unha reunión na aula AB cos pais 

interesados ás 19:00 horas. Os que non podan vir, pero teñan interese na actividade, terán 

que traer o papel firmado de autorización  mañá venres pola mañá, día no que remata o prazo 

para apuntarse. O luns, debido aos prazos da convocatoria, non se aceptará xa ningunha 

inscrición. 

 De haber máis interesados que prazas, a Dirección determinará un criterio de 

selección que será presentado na páxina web do centro. 

 Os pais interesados que non podan vir a reunión e teñan algunha pregunta que facer 

por este tema, poden chamar por teléfono ao Vicedirector, Tono Frade, en horario de 10:30 

a 13:00 horas ao centro. 

       Antonio Frade Fraga 

       Vicedirección IES Ramón Menéndez Pidal 
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