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Estimados pais/nais/titores legais do alumnado de sección bilingüe do IES. de Mos.

A declaración do Estado de Alarma polo Goberno de España, con data de 14 de marzo de
2020,  como  consecuencia  da  gravísima  situación  sanitaria  que  estamos  a  vivir,  imposibilita  a
convocatoria dunha reunión con vostedes. Por esta circunstancia excepcional, vémonos obrigados a
lles comunicar por esta vía o que segue.

Tendo en conta a situación a día de hoxe que, ademais, ten como perspectiva certa un 
empeoramento da mesma e que podemos describir como segue:

1ºDeclaración  do estado de alarma no conxunto de España.
2ºDeclaración da uspensión de viaxes escolares por parte da Xunta de Galicia.
3ºIncertidume absoluta, a día de hoxe,  sobre a duración e a evolución desta situación; xa 
non só en España senón tamén nos dous países que están incluídos na planificación da viaxe,
Portugal e Reino Unido
4ºIncertidume sobre a situación particular de Londres no momento da viaxe.
5ºIncertidume sobre o custo real de pospoñer a viaxe ao non ter datas seguras de posible 
realización da mesma.

Por todo o anterior e, sobre todo, pensando tanto en garantir a saúde dos escolares como a
celebración da viaxe en condicións óptimas de aprendizaxe e disfrute; consideramos que o máis
sensato é tomar a decisión máis drástica que avanzamos como posible na última reunión celebrada
no salón de actos do IES de Mos o pasado luns, 9 de marzo.

Así, por medio desta comunicación, procedemos a  CANCELAR a viaxe a Londres
programada no IES de Mos para este curso escolar.

En canto se regularice a sitación e volvamos á normalidade, convocarémolos a unha reunión
para a  estudar a posibilidade  de organizar a viaxe no vindeiro curso escolar e, ademais, as posibles
vías para solicitar as devolucións dos cartos aportados para a realización da actividade. 

Esperamos que todos vostedes e a súas familias se encontren ben nos seus domicilios.
Confiamos en que esta situación de emerxencia se solucione canto antes.

Moitas grazas e moito ánimo.

Os profesores organizadores da viaxe,                                              O Director,

Jose Carlos Barros Pérez                                                                  Xurxo Collazo Saavedra

Isabel González Méijome


