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A Coruña, 13 de outubro de 2017
Benqueridas familias,
Poñémonos en contacto convosco para informarvos que os días 27 de outubro e 28 de
outubro, os vosos fillos/as están invitados á acampada de Ads.
A acampada é un momento importante, pois a maiores de ser tempo de xogo, festa e ledicia
compartida, tamén é unha experiencia educativa, aberta a todas e todos, por iso que ninguén
deixe de vir por cuestións que nós poidamos solucionar.
Esta acampada ten algo especial que é que inclúe a festa de Samaín organizada polo Centro
Xuvenil, que terá lugar na Sala Aberta o vernes 27 de outubro de 20.00 horas a 22.30 horas.
A acampada terá lugar no Centro Xuvenil Abeiro. Comezaremos todos e todas o venres 27
ás 19.30 horas (cada persoa levará a cea do venres) e remataremos o sábado 28 ás 13:00
horas (como unha actividade normal). Durmiremos no Albergue do Centro Xuvenil. O prezo
será de 5 € ( que inclúe o prezo da festa de Samaín).
COUSAS A LEVAR:
 Cea do venres (O almorzo do sábado poñémolo nós).
 Saco de durmir ou sabanas.
 Pixama.
 Unha muda de roupa e calzado cómodo.
 Roupa cómoda
 Útiles de aseo (non vai haber tempo de duchas)
 Gañas de pasalo moi ben.
Non se pode levar cámara de fotos, consolas, mp3 …
O prazo de entrega é ata o mércores 25 de outubro (data tope). Pódese entregar aos
animadores na actividade do sábado 21 de outubro, no Centro Xuvenil de Luns a Venres
no horario de 16.30h a 18.30h, ou no horario do recreo de secundaria que estará aberto o
despacho do Centro Xuvenil. Para calquera outra información, poñemos á vosa disposición o
teléfono do Centro Xuvenil : 693.84.60.23. ou na dirección de correo cxabeiro@gmail.com
ENTREGAR A CIRCULAR ENTEIRA PARA PODER SELAR A PARTE SUPERIOR
--------------------------------------------------D./Dª _________________________________________________, autorizo ao meu
fillo/filla/titorando ____________________________________de ______ curso da
E.S.O a participar na Acampada Ads os días 27 e 28 de Outubro de 2017 no Centro
Xuvenil Abeiro.
Asdo:
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