
 

 

       Tomiño 19 de maio de 2022 

Estimadas familias: 
 

 Mañá 20 de maio de 2022, como sabedes faremos a excursión a Santiago de 
Compostela. Viaxaremos en bus e logo faremos un tramo do camiño de Santiago dende o 
Monte do Gozo á Catedral. 
 
Hora de saída: ás 8:30 da mañá no colexio.  Solo os alumnos/as do BUS2 (o que ven de 
Estás) terán autobús, pasará a partir das 8:25 nas distintas paradas. 
 
Que imos facer? 

8:30 Chegada nenos/as ao colexio 
8:45 -9:00 saída centro (1 h. 30 min) 
10:30 ou 10:45  monte do Gozo 
10:45 - 11:00 merenda  
11:00 - 12:00 Monte do gozo a praza do obradoiro 4,6 km (1h) 
12:00 - 13:00 visita catedral e foto na paraza do obradoiro 
13:00 - 15:30 alameda a comer e xogo libre 
15:30 - 16:00  Desprazamento da Alameda  as dársenas de Juan XXIII 
16:00              Recollida en Dársenas Juán XXIII 
17:30—18:00 Chegada ao Colexio 
 
Hora de chegada: aproximadamente ás 17:30 h  recollida de todo o alumnado no colexio. 

Deberán levar:  
 

 Calzado cómodo, gorra, crema protectora (recomendamos que lle poñades 
protección solar total antes de saír da casa,  e levala para aplicar durante o día). 

 Camiseta e gorra do Turonia doutros anos (a poder ser). 

 Roupa deportiva e tenis cómodos. 

 Merenda e auga para media mañá. 

 Mochila grande, para que cada neno/a dende o cole leve a súa comida con el/ela.   

 Os/as nenos/as poderán traer 5 € como máximo, por se queren comprar un xeado 
ou unha botella de auga nas cafeterías de Santiago. 

 Un lapis e unha goma 
 

A comida levámola do comedor,  co seguinte menú: 
 

 Empanadilla de bonito. 

 Sándwich de xamón e queixo. 

 Froita. 

 1 botella de auga 
 
( Este menú adaptarase para os alumnos/as con intolerancia alimentaria) 

 
Ese día non haberá servizo de biblioteca no centro. 
En caso de choiva suspenderase a actividade e teremos clase normal. 
 
O alumnado que quede no centro e non vaia a excursión  o seu horario será de 9:40 a 

14:40, dándoselle a comida antes de saír. 
 
Un saúdo 

  


