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O vindeiro sábado, 6 de xuño de 2009, de once da mañá a oito da tarde, no parque de 
Acea de Ama (Culleredo – A Coruña) celebrarase a Festa de Fin de Curso, do 
programa Voz Natura. 

É unha xornada plenamente lúdica, na que os membros da comunidade educativa que o 
desexen poderán disfrutar dunha  xornada medioambiental con múltiples actividades, 
xogos, deportes, exposicións...  A entrada  é libre  e as atraccións gratuítas( xogos 
inchables, talleres, competicións deportivas, actividades de aventura, actuacións e o  
espectáculo de Xabarín Club da Televisión de Galicia). 

O programa pon a disposición dos centros de ensino un autocar e dado que no  noso 
proxecto  participou todo o centro, entendemos que debemos abrir a  toda a comunidade 
a posibilidade de ir.  

Intentaremos xestionar a gratuidade  de todos os transportes que poidamos necesitar, 
pero non podemos garantilo. Por iso, xuntamos un cadro  do posible custo, por persoa, 
da viaxe, para que as familias que estean interesadas en participar,  entreguen, á maior 
brevidade posible o cadro que vai ao final do texto, co gallo de facer as xestións 
oportunas.  

1 autocar gratuíto 2 autocares gratuítos 
Ata 50 prazas- gratuidade total Ata 100 prazas- gratuidade total 
Ata 100 prazas completas – 4 €/persoa Ata 150 prazas completas- 5,5 € /persoa 
Ata 150 prazas completas -  5,5 €/ persoa  
Nota: Estes prezos son aproximados, xa que tamén dependerán de que os coches vaian 
completos ou  non.  

 Poden ver un vídeo da festa  do ano anterior en: 
http://www.voznatura.com/fiesta/index.php?idseccion=11 

Nota: Os/As alumnos/as deben ir acompañados de adultos. 
→................................................................................................................................... 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

EXCURSIÓN A CULLEREDO- SÁBADO, 6 DE XUÑO 2009 

 
Nome do pai/nai/titor/a ............................................ 
alumno/a........................................................... 
Nº de persoas da familia  interesadas en  viaxar a Culleredo, o vindeiro 6 
de xuño: .................... 
Adultos:  
Nenos/as:  
   
       
      

Asdo.: ................................. 
     (nome e apelidos do pai/nai/titor/a) 
I 


