
 

Gustaríamos informar a os país dos alumn@s interesados na excursión de fin de curso de sexto 

de primaria que despois da reunión feita o 6 de novembro as 19:30 nas instalacións do colexio 

acordouse por maioria, logo da votación , que a mellor opción de destino (despois de estudar 

todas as ofertas) é Cabeza de Manzaneda. 

A viaxe será de catro días, a data establecerase dependendo da dispoñibilidade pero a mais 

probable é finais de maio contando de martes a venres. Desta maneira os rapaces terán o fin 

de semana de volta para descansar antes de incorporarse ás clases outra vez. 

Os rapaces viaxarán acompañados por monitores da empresa organizadora ANIAS. 

O custo aproximado para 30 nenos é de 265 € coa entrada ao Parque Multiaventura incluida. 

Precisamos da confirmación dos alumnos que vaian a excursión para poder pechar tarifas e 

datas da viaxe.  

Unha vez confirmado o número de alumnos, as datas e o importe exacto procederase a 

enviarvos unha circular co número de conta do ANPA onde se realizarán os ingresos, as cotas 

establecidas e as datas de ingreso. 

Tamén queremos  informarvos que intentaremos organizar un festival de Nadal onde os nenos 

interesados poderán vender sobremesas típicas e bebidas. Isto levarase a cabo dependendo da 

colaboración dos nenos e os pais. Así mesmo tamén  organizarase unha venda de rifas cara 

a carnaval. Agradecémosvos que nos comuniquedes quen estea interesado. 

Se se vos ocurre calquera proposta ou suxestión o podedes enviar xunto coas dúbidas que 

poidan xurdir ao correo da excursión excursion6p@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nome………………………………………………………………………………………………D.N.I.……………………….  

pai/nai   do alumn@…………………………………………………………………………………………………………..    

curso……………. autorizo a que  meu fill@ acuda a  excursión  de fin de curso que será  en maio 

de 2015 a Cabeza de Manzaneda cunha duración de 4 días, según programa presentado na 

reunión do 6 noviembre de 2014. 

Estou interesado en participar na venda de rifas, materiais    SI       NO (rodear) 

Gustaríame  aportar unha cuota mensual                                   SI     NO  (rodear)  

 

   Firmado:……………………………………………………………….. 

PLAZO DE INSCRPCIÓN HASTA XOVE13 DE NOVIEMBRE 2014.                                                                                   

*depositar na Caixa do correo do A.N.PA 

mailto:excursion6p@gmail.com


 

 


