Setembro 2021
Estimados pais/nais:
Un ano máis, ao inicio do curso escolar, queremos saudalos e ofrecerlles o noso apoio na educación dos
seus fillos, nun curso marcado pola continuación das medidas do protocolo educativo fronte ao COVID-19.
Agradecendo de antemán a confianza depositada no Centro e a súa colaboración, comentámoslles algúns
temas de interese para todos:
❖
HORARIO ESCOLAR
Debido á adaptación ao protocolo Covid nos centros, os horarios de entrada e saída foron modificados
en función do curso, remitidos polo titor antes do inicio do curso escolar a todas as familias.
❖
SEGURO ESCOLAR
A cota é de 17 € para aqueles alumnos/as que desexen acollerse ao SEGURO ESCOLAR. A póliza
cobre as consecuencias dos accidentes ocorridos no desenvolvemento das tarefas docentes e doutras
actividades de carácter lúdico, cultural, deportivo ou social, organizadas ou autorizadas polo centro
educativo que poidan realizarse tanto dentro coma fora do recinto escolar. Asemade quedarán
cubertos os desprazamentos necesarios para a asistencia e realización das actividades docentes en
calquera medio de locomoción e incluso como peón e excursións ou viaxes de duración inferior a
sesenta días. A clínica recomendada é PROSAUDE de Cangas a onde deberá acudir co parte cuberto
no propio día do sinistro.
(A información completa da cobertura da póliza estará exposta no Taboleiro de Anuncios do Centro).
❖
COMEDOR
O prezo no mes de setembro, para os alumnos de Infantil e Primaria, é de 80 € e para os alumnos de
Secundaria de 60 €.
De outubro a maio o prezo será de 96 €/mes (2º fillo 91 € e gratuíto o 3º fillo). Os alumnos de
Secundaria que só utilizan o servizo de comedor luns e martes pagarán 43 €.
Vale (comida dun día) 7 €. Debido á prohibición do acceso dos familiares ou acompañantes ao edificio
deberá solicitar o vale en horario de atención ao público de 15:30 a 16:30 h. ou a partires das 17:15 h.
Pregámosvos que só fagades uso do vale en caso estritamente necesario.
As altas e baixas deben comunicarse antes do día 1 de cada mes na portería do centro ou mediante
axenda ou correo electrónico ao titor/a.
❖
ESTUDO COMEDOR ESO
Estudo vixiado, totalmente gratuíto, para os alumnos de Secundaria que utilicen o servizo de comedor
os mércores, xoves e venres, dende as 15:30 h. ata ás 17:00 h.
❖
PLAN MADRUGA
Este servizo será dende as 7:30 h. ata o inicio da xornada lectiva. Os alumnos accederán ao edificio
pola porta lateral do comedor.
- De 7:30 a 9:30 h. o prezo será de 25 €/mes.
- De 8:00 a 9:30 h., 20 €/mes.
- De 8:30 a 9:30 h., 12 €/mes.
- Ticket dun día Plan madruga: 2 €
Os pagos realizaranse mediante domiciliación bancaria polo que pregamos lean con atención o documento
que se adxunta a esta circular e o entreguen ao titor/a debidamente cumprimentado e asinado antes do 13 de
setembro (os alumnos de infantil e primaria) e antes do 20 de setembro (ESO).
❖
UNIFORMIDADE
Como informamos o curso pasado, este ano será o último de convivencia entre os dous, o antigo e o
novo. Poderán realizar o pedido na nosa tenda online da nosa páxina web:
https://uniformes.casadelavirgen.es/
A forma de pago será mediante domiciliación bancaria, nun único pago á entrega da roupa ou podendo
fraccionalo ata en 3 mensualidades, debendo especificalo no pedido.

❖
APORTACIÓN VOLUNTARIA - DONATIVO
A Fundación Benéfico-Docente Casa de la Virgen quere agradecer ás familias a aportación voluntaria
recibida, para poder levar a cabo os proxectos e melloras do colexio, e aproveita para solicitar a
colaboración do resto das familias. Lembra que a cota máxima é de 15 €/mes por un alumno e 5 €/mes
máis por cada irmán (de outubro a xuño), aínda que a cota mensual pode ser inferior se así o
consideran. Lembren que a aportación desgrava na declaración de Facenda.
❖
RELACIÓN DE PROFESORADO-TITOR
Educación Infantil:
●
4º
Margarita Nogueira Rodicio
●
5º
Ángela Martínez Piñeiro
●
6º
Margarita Nogueira Rodicio
Educación Primaria
●
1º
Amelia Graña Rodas
●
2º
Elvira Senlle Santos
●
3º
Mª Teresa Barreiro Gago
●
4º
Lucía Mariño Ríal
●
5º
Isabel Barreiro Gago
●
6º
Nuria Vilas Piñeiro
Profesores de Apoio
Laura Martínez Durán e Aarón Paredes Costa
Profesor de Audición e Linguaxe
Raimundo Santomé Martínez
Orientadora/Psicopedagoga
Inmaculada Pérez Aparicio
Educación Secundaria
●
1º
Mª Sandra Pérez González
●
2º
María Ángeles Molanes Docío
●
3º
Alberto Calviño López
●
4º
Violeta Rodal González
Bacharelato
●
1º
Cristina E. Amoedo Rodríguez
●
2º
Miguel Rodríguez Piñeiro
●
O equipo directivo do centro está formado como segue:
Director
Isidoro Ángeles Ventura
Director Pedagóxico
Raimundo Santomé Martínez
Xefa de Estudos
Yolanda Martínez Graña
Secretaria
Mª de los Ángeles Molanes Docío
❖
REUNIÓNS COAS FAMILIAS
Levaránse a cabo telemáticamente, segundo os seguintes horarios:
4º Infantil: luns 27 setembro ás 16:00 h.
5º Infantil: luns 27 de setembro ás 17:00h.
6º Infantil: luns 27 de setembro ás 18:00 h.
1º Primaria: luns 27 de setembro, ás 19:00 h.
2º Primaria: martes 28 de setembro, ás 16:00 h.
3º Primaria: martes 28 de setembro, ás 17:00 h.
4º Primaria: martes 28 de setembro, ás 18:00 h.
5º Primaria: martes 28 de setembro, ás 19:00 h.
6º Primaria: mércores 29 de setembro, ás 16:00 h.
1º ESO: mércores 29 de setembro, ás 17:00 h.
2º ESO: mércores 29 de setembro, ás 18:00 h.
3º ESO: mércores 29 de setembro, ás 19:00 h.
4º ESO: xoves 30 de setembro, ás 17:00 h.
1º Bacharelato: xoves 30 de setembro, ás 18:00 h.
2º Bacharelato: xoves 30 de setembro, ás 19:00 h.
Aproveitamos para lembrarlles que por razóns de seguridade, non están permitidos para os alumnos no centro
os teléfonos móbiles nin as cámaras fotográficas e os pais/nais non poden entrar cos coches no recinto
escolar. Os familiares ou acompañantes non poderán acceder ao edificio do centro educativo e
limitarán, na medida do posible, a entrada no recinto escolar.
Só estará permitido o acceso ao edificio para trámites administrativos que non se poidan levar a cabo
telefónica ou telemáticamente en horario de 15:30 a 16:30 h. Deberase premer ao timbre no portal do
recinto escolar e esperar as indicacións de conserxería.
Un saúdo.
A DIRECCIÓN

