
                                                          EXCURSIÓN Á NEVE 

Estimad@s nais e país de alumnos, 
 
Tal e como tiñamos previsto para este segundo trimestre estamos organizando unha excursión á neve. O destino será 
Cabeza de Manzaneda e a data o vindeiro domingo 8 de febreiro. 
 
O custe da excursión (autobús e comida en grupo no restaurante da estación con menú concertado/ dúas opcións a 
elixir) será de 12€ por persoa para maiores e pequenos. 
 
As persoas interesadas en participar nesta actividade deberán facer o ingreso do importe correspondente no 
número de conta da ANPA 2080 5014 14 3007050248 de ABANCA e depositar o xustificante bancario do ingreso 
grampando á ficha de inscrición desta nota na caixa de correo da ANPA  antes do venres 6 de febreiro. 
 

Queremos compartir unha xornada divertida en familia polo que  agardamos contar con todos vos!!! 
 

FICHA DE INSCRICIÓN 
 

NOME E APELIDOS DO NENO/A IDADE CURSO 

   
   
   

DATOS DA NAI/PAI/TITOR QUE O ACOMPAÑARÁ Teléfono de contacto: 
 
 

 
Contacto ANPA CPI Julia Becerra Malvar: 

 Teléf.: 665 872 360. E-mail: julia.becerra@nontedurmas.org 
https://anpajuliabecerra.wordpress.com 
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