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ORGANIZACIÓN dos ESPACIOS

BUCHINCHE 1: distribución da comida de adultos (paella, callos, churrasco e viño) e bolsas con 
cubiertos e pan. 

BUCHINCHE 2: Información e recollida de tiques (adultos e nenos), bebidas refrescantes, café, menú 
infantil (tortilla, churrasco con chorizo, agua e bolsa con pan e cubiertos) merenda e pan (si se quere 
máis que o que vai na bolsa de cubiertos). 

KIOSKO xeados 

Zona COMIDA: estará preparada a nova pista cuberta con mesas e sillas para a comida. É preciso 
que sigamos as normas de convivencia que van noutro apartado desta circular. A festa é de todos e 
para todos, pero especialmente para os nenos, que terán prioridade en todo momento. Por iste motivo, 
procuraremos que coman antes que os adultos, sobre as 13.30h.

PALCO-TARIMA: Nel poderemos disfrutar das actuacións dos nosos invitados, do grupo musical, dos 
discursos das autoridades que nos acompañarán ese día... Antes de comer disfrutaremos da clausura 
de actividades da ANPA que terá lugar pola mañán na polideportiva. 

OBRADOIROS: Estarán todos ubicados no patio cuberto. 

EXPOSICIÓNS: en jaimas laterais ubicaranse as exposicións cos traballos producidos polo alumnado 
no centro e  nas actividades da ANPA.  

COCIÑA EN VIVO: Estará debidamente delimitada a zona de churrasco, callos e paella. 

HINCHABLES: Estarán ubicados por distintos espacios do patio de atrás. Temos encargados moitos e 
variados para todas as idades do noso alumnado. En caso de choiva colocaranse no ximnasio e na 
polideportiva. 

PATIO CUBERTO: Unha zona estará reservada para a confección dos callos, invitacións ás 
autoridades, persoas que actúan gratuitamente, persoal do centro e pais e nais da organización, que 
estarán debidamente identificados.  

BAÑOS: Os que están ubicados no exterior e ximnasio. 

CONTENEDORES: estarán distribuídos por distintos puntos para facilitar a recollida de lixo. 
Recordade que non hai servicio de mesas e que todos temos as mesmas obrigas. 

APARCAMIENTO: Salvo persoas autorizadas, deberá aparcarse no exterior, deixando as entradas 
libres para as urxencias. Poderedes aparcar no campo de fútbol, anexo ao colexio.

COMIDA

MENÚ INFANTIL: (só para o noso alumnado): tortilla, churrasco con chorizo e agua. 

Todos os alumnos matriculados no centro no presente curso que asistan á Tarriomería comerán de 
xeito gratuito. Só teñen que entregar no buchinche 2 o tique que se lles entregou para darlles a 
comida. 

A merenda será distribuida ás 18h (bocata + auga + froita) por 1€. Haberá agasallos hasta que se 
agoten as existencias. 

Recórdase que todos os nenos teñen que vir a cargo de algún adulto (familiar ou veciño), xa que non 
haberá ningún persoal do centro para facerse responsable, pois é unha festa familiar para todos. 



Por petición do alumnado e de todas as persoas que axudan a limpar, estará prohibido fumar. 

COMIDA ADULTOS: (incluídos os nenos que non son do colexio)

Consistirá en: pan, churrasco e unha tapa de callos ou paella e viño. O seu precio será de 8 €.  O resto 
de bebidas non van incluidas neste precio.  

O tique de comida estará á venta no buchinche 2 e cando se queira comer, irase co tique ao buchinche 
1 e alí xa se recolle todo o que se queira. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
O programa coas actividades que haberá o sábado está enviado. Como é unha xornada de portas 
abertas, podedes invitar a quen consideredes, especialmente aos exalumnos. 

Contando coa vosa habitual colaboración, pedímosvos que traigades aos vosos fillos e fillas ás 
12:00 o máis tardar, xa que a partir desa hora comenzan os hinchables e os obradoiros. 

RECEPCIÓN DE TORTILLAS
As tortillas recolleranse a partires das 10:30 horas e hasta a hora de comer no buchinche 2 (comida 
infantil).  

NORMAS CONVIVENCIA
Recollemos as seguintes normas que, aínda que son as que todos empregamos habitualmente, 
deberedes recordarllas aos vosos acompañantes: 

- Non se pode traer comida da casa. A festa pódese facer grazas ás consumicións de 
todos.

- Cando remates de comer, deixa sitio para 
outros

- Os  nenos non poden vir sós. Teñen que 
vir a cargo de alguén.

- Deixa todo ordenado e recollido como o 
atopaches

- Débese aparcar no exterior do recinto. 

- Emprega os contenedores. Non tires nada 
oa chan

- Teremos un pouco de paciencia si hai 
colas.

- Non se poden reservar mesas 
- Estamos nun recinto escolar e debemos 

dar exemplo aos nosos nenos e nenas.

- Non se sirve nas mesas.  
- Avisar á organización si se observa algún 

fallo ou desperfecto
- Os pais e nais que colaboran, fanno 

desinterasademente. Trátaos con 
educación e colabora con eles.

- Amabilidade, amabilidade, amabilidade 

PAIS E NAIS COLABORADORES 

Os que esteades dispostos a axudar o día anterior, é decir, o venres, podedes vir a partir das 17:00h
para colocar toda a infraestructura necesaria e os preparativos previos. 

Os que poidades vir o sábado, haberá traballo a partir das 11:00h, pero podedes incorporarvos á hora 
na que poidades vir. 

Aproveitamos a ocasión para agradecer a vosa gran disponibilidade, xa que é moi gratificante traballar 
con pais e nais coma vós. 

            A DIRECTORA 


