Colexio La Salle
Rúa Pardo Bazán, s/n/
15406 Ferrol (A Coruña)

Tfno: 981318111
Móbil: 628737596
Fax: 981328177
E mail: info@lasalleferrol.es
Web: http://www.lasalleferrol.es

Estimados pais e nais dos nosos alumnos/as:
Comunicámoslles dúas saídas que imos facer a segunda semana de novembro:
1- O mércores, 8 de novembro, os alumnos de 5º EP, irán ao PARQUE EÓLICO
EXPERIMENTAL “SOTAVENTO”. Coincidindo coa semana de proxectos, visitarán este
parque, onde lles explicarán as características dunha vivenda sostible, así coma as fontes de
enerxía renovable e a eficiencia enerxética.
Sairán ás 9:30 h da mañá, prégase puntualidade. Levarán comida para o mediodía, así coma o
chándal colexial e chuvasqueiro en caso de choiva.
Despois de xantar, visitarán o Museo Etnógrafico das Pontes. O regreso será arredor das
17:15 h, aproximadamente.
2- O xoves, 9 de novembro, os alumnos/as de 5º e 6º de E.P, iremos ao Teatro.
A obra de teatro títúlase: “LABERINTO”. A representación terá lugar no Centro Sociocultural
Afundación, situado na Praza da Constitución en Ferrol.
A obra de teatro comezará ás 10:00 h da mañá polo que o horario de entrada e saída será
o habitual. Prégase puntualidade na entrada. Lembramos tamén que deben levar o chándal
colexial.
Esta actividade está organizada pola Organización Afundación.
A dúas saídas terán un coste total de 23 €. Para os socios da ANPA, quedará en 11 € e os
non socios os 23 € íntegros, en concepto de:
- 18 €, saída do mércores: entrada a Sotavento, ao Museo Etnográfico e o bus.
- 5 €, saída do xoves: teatro e bus.
Atentamente: O Equipo Educativo
.………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
Dº/ Dª__________________________________________, nai/pai/ titor/a, do alumno/a:
_____________________________________, autorizo a asistencia as dúas saídas que se
realizarán o mércores 8 e xoves 9 de novembro: Parque Eólico Experimental de “Sotavento”,
Museo Etnográfico, Teatro no Centro Sociocultural Afundación.
Asinado: __________________________

Ferrol, a ________ de outubro de 2017

