
Catoira, 13 de febreiro de  de 2023

 

Estimados pais/nais, titores/as legais do alumnado do CPI PROGRESO:

 

 O motivo desta carta é informalos sobre a celebración do Entroido do venres día 17 de febreiro.

A hora de comezo do desfile será  ás 12:30horas, e ás  12:15 horas abrirase a porta principal do

centro para as familias. Despois do desfile no colexio, sobre as 13:30 horas, sairase do recinto escolar

para desfilar polas rúas do pobo, acompañados por un coche de protección civil.

 

O percorrido será o seguinte: saída do colexio polo Paseo das Lombas sentido á esquerda. En vez de

continuar a estrada continuarase polo camiño que vai á esquerda ata chegar á rúa da Estación, xusto

en fronte a Abanca. Nese  punto xiraremos á dereita para percorrer toda a rúa da Estación ata chegar

a Casa Emilio, onde colleremos o camiño que hai á dereita para volver ao colexio.

 

Por motivos de organización espacial rógase, por favor,  que os pais/nais e titores/titoras legais se

sitúen enriba das bancadas ou  detrás do valo do patio do colexio e que non traspasen a cinta.

Prégase  a  todos os/as  pais/nais  e  titores/as  legais  que non accedan  as  aulas,  salvo que teñan

autorización expresa do profesorado responsable. Así mesmo  deberán de facer a súa entrada pola

porta principal do Centro, non polas portas de Infantil nin pavillón.  Estas medidas son para facilitar a

organización das actividades, así que agradecemos  a súa colaboración.

 

En caso de mal tempo o desfile realizarase no pavillón polideportivo a partir das 13:00 horas.

 

Dende o centro, pedimos e agradecémoslles encarecidamente a súa colaboración para estes fins.

 

Aproveitamos esta circular para informarlles que non haberá clase os días 20, 21 e 22 de febreiro.

 

Reciban un cordial saúdo do equipo directivo deste centro

 

Asdo.) 

            

 Fernando San Martín Zamácola

                           (Director)

CPI PROGRESO
Paseo das Lombas, 2 (O Progreso)
36612 - Catoira (Pontevedra)
Tfno.: 886-159201 / 886-159202
Fax: 886-159209
E-Mail: cpi.progreso.catoira@edu.xunta.es


		2023-02-13T12:05:33+0100
	44085190D FERNANDO MARIA SAN MARTIN (R: Q8655543J)




