
 
 

 

 

         

Trazo a 27 de maio de 2022 

EXCURSION FIN DE CURSO 2022 

Despois do parón ao que nos obrigou a pandemia da COVID 19, chega o fin de curso e 

xa temos ganas de estar todos xuntos e celebralo. Para iso, dende a ANPA Trastambre 

organizamos unha saída. Este ano a excursión terá lugar o sábado 18 de xuño e o destino 

escollido é a Praia de Samil onde pasaremos un día relaxado de xogos e praia sempre que o 

tempo nolo permita. 

En canto á comida, cada familia poderá levar a súa. Tamén pola zona hai varios 

restaurantes que ofrecen menú, co que en principio, non se fará reserva en ningún en particular, 

ocupándose cada un segundo a súa elección. 

Os autobuses sairán ás 10:00  da primeira parada e farán o percorrido escolar habitual. 

O prazo límite para anotarse remata o venres día 10 de xuño de 2022. 

Para anotarse é preciso poñerse en contacto co/coa vogal da vosa parroquia ou na dirección 

anpatrastambre@gmail.com 

Zulema Botana (CASTELO) 647017192 

Antonio Martínez (LEOBALDE) 696164164 

Natalia Pena (BERREO)  696111042 

José Ángel Boquete (CAMPO) 654759986 

María José Leis (TRAZO) 622343860 

Jovita Bautis (CHAIÁN)  620394468 

Ana María García (CHAIÁN) 615098785 

Pili Sánchez (XAVESTRE) 660008527 

Ana Ríos (XAVESTRE)  610252848 

Begoña Baleato (BENZA) 616261218 

Susana Rguez. (BENZA)  648582556 

Eva Santos (MONZO)  679618197 

MªCarmen Rguez. (RESTANDE) 687852788 

Aproveitamos tamén a ocasión para comunicar que a Anpa ten intención de para o próximo 

curso retomar a normalidade en canto á organización de actividades extraescolares, que se 

volverán a propoñer as que se viñan celebrando de costume (judo, piscina, inglés,...) e que 

agradecemos calquera suxerencia ao respecto ou que nos indiquedes o interés para que se leve 

a cabo algunha outra en particular. Podédelo comunicar nos teléfonos arriba indicados ou no 

mail da asociación. 

Un cordial saúdo, 

A Directiva da ANPA Trastambre. 


