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CIRCULAR FINAL DE CURSO 

INFORMACIÓN A NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS 

Curso: 2019/2020 

1. Remate de actividades lectivas: 

Segundo establece a Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/2020, as actividades 

lectivas abranguen ata o día 19 de xuño inclusive. 

2. Publicación de notas: 

A publicación de boletíns de cualificacións será o venres día 19 de xuño ás 11.00 horas na aplicación Abalar Móbil. 

3. Relixión / Valores Sociais e Cívicos: 

Entre os días 2 e 15 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. 

4. Libros de Texto: 

Está exposta nos taboleiros de anuncios e na páxina web do centro a relación de libros de texto para o curso 2020/2021. 

5. Transporte escolar: 

O alumnado con paradas a máis de 2 kilómetros do Centro concedidas o curso pasado, non terá que renovar a solicitude. Se lle asignará 

a parada automáticamente. 

O alumnado usuario das paradas excepcionais (Urbanización Baer, Centro de Saúde e Bloquera) terá que presentar a solicitude: por 

correo electrónico ata o 30 de xuño (administracion@pontedosbrozos.gal) ou en Secretaría do 22 ao 30 de xuño de 9:30 a 12:00 horas).  

6. Solicitude de Axudas para a Adquisición de Libros de Texto. (Alumnado de 1ºe 2º de Ed. Primaria) // Fondo Solidario de Libros 

de Texto (Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria). // Axuda de material (Todos os niveis de Ed. Primaria). Curso 2019/20:  

▪ A relación provisional de solicitudes admitidas publicaranse o 10 de xullo. 

▪ A relación definitiva de solicitudes admitidas publicarase antes do 20 de xullo. 

Informarase na páxina web do centro sobre o procedemento de consulta das listaxes  

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

O alumnado que promociona á E.S.O. deberá pasar polo I.E.S. Manuel Murguía para formalizar a matrícula. Consulten na web do 

IES para confirmar as datas. 

8. 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 2 ata o 15 de setembro. 

9. 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 2 ata o 15 de setembro. 

10. Inicio de Curso 2020/2021 

A falta de confirmación oficial, e segundo o borrador do calendario escolar para o curso 2020/21, no 2º ciclo de educación infantil, 

na educación especial e na educación primaria, o inicio das clases será o día 10 de setembro de 2020. 

Toda a información facilitada neste documento está suxeita a que o inicio do curso poida discurrir coa normalidade de cada 

ano, pero teñan en conta que permanecemos á espera de instrucións concretas sobre a organización do inicio de curso por parte 

da Consellería de Educación. Por este motivo lles pedimos que estean pendentes da páxina web do colexio para estar 

convintemente informados de cara a setembro. 

Aproveitamos a oportunidade para enviarlles un afectuoso saúdo e desexarlles, no nome de todos os profesionais que traballamos no 

centro, un feliz verán. 

Arteixo, 18 de xuño de 2020 

O Equipo Directivo   
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