
MATERIAL NECESARIO OU RECOMENDABLE 
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www. verticehotelescom  
 

ENDEREZOS E TELÉFONOS  DE CONTACTO 

CEIP   
Monforte 

 Fotocopia da  Cartilla da  S.S. ou  Tarxeta Sanitaria. 
 Información en caso de padecer algunha enfermidade, 

alerxia e/  ou  dieta especial. 
 Fotocopia do DNI, se o posúe. 
 Neceser con útiles de aseo persoal. 
 Roupa  e calzado cómodo; impermeable; unha prenda  de 

abrigo; roupa interior (alomenos, unha muda por día).   
Prepararlles unha bolsa coa roupa de cada día.                                                    

 Chuvasqueiro, crema protectora e gorra.Aconsellamos o 
uso do chándal, camiseta e gorra do colexio para identifi-
calos facilmente.  

 Mochila pequena ou mediana,  
 Bolsas de plástico para a roupa sucia. 
 O alumnado é o responsable da custodia do diñeiro e/ou 

aparellos electrónicos  que leven (móbil, cámara, tá-
blet,..). 

CEIP MONFORTE    (Colexio Novo)  
Curso  2016– 2017     6º Primaria 



PROGRAMA:  Venres, 2 de xuño 
 
9:00 Almorzo no Hotel 
 Parque Europa 
 Xantar nun restaurante do Parque Europa 
 Visita ao Museo Reina Sofía  
 
Regreso a Monforte (Avisaremos por WhatsApp da ho-
ra). 
Cea  en ruta, no Restaurante Valcarce, de Medina do 
Campo. 

 Tratarase a todo o persoal co máximo respecto: 
compañeiros/as, profesoras, persoal do hotel, así co-
mo  calquera outra persoa coa que teñamos rela-
ción.  

 Utilizaranse as instalacións e material co debido coi-
dado, respectando as normas de uso e funcionamen-
to. Utilizándoos correctamente.  

 Non se pode abandonar a dinámica do grupo ou as 
instalacións se non é en compañía dunha  profesora.  

 A hixiene persoal, a orde e o respecto aos horarios 
establecidos son moi importantes para o desenvol-
vemento das actividades e favorecer a convivencia.  

 O incumprimento das normas será corrixido polas 
profesoras, tomando as medidas que xulguen opor-
tunas (incluído o regreso, no caso de falta grave).  

 Os estragos causados por mal uso das instalacións e/
ou do material serán por conta da familia do alum-
no causante.   

NORMAS DE CONDUTA Mércores, 31 de maio 
 
9:00 Almorzo no Hotel 
11:00  Parque Warner  
- Xantar no Parque Warner 
Cea e aloxamento no Hotel 
23:00 A durmir. Silencio 
 

Xoves, 1 de xuño 
 
9:00 Almorzo no Hotel 
10: 00.Visita guiada e xantar no  
 Zoo- Aquarium de Madrid.   
 
Paseo por Gran Via 
20:30. Musical Dirty Dancing.  
Cea nun burger king próximo 

Martes, 30 de maio 
 
08:00 Saída dende o co-
lexio. Levar  o almorzo 
e o xantar. 
15:00 Cercedilla. 
- Visita ao Parque do Retiro. 
Cea e aloxamento no Hotel Vértice Roomspace. 


