
Vigo, 15 de xaneiro de 2016

Benqueridas familias:

Co ánimo de seguir favorecendo a conciliación familiar e tamén co obxectivo de seguir dando a coñecer o
proxecto educativo que levamos a cabo dende o Centro Xuvenil Abertal e tendo en conta tamén a nosa
colaboración coa ANPA do colexio salesiano, facemos a seguinte proposta: levar a cabo as “IV MAÑÁS
DE ENTROIDO”:

- Datas: 8, 9  e 10 de febreiro
- Lugar: Instalacións do Centro Xuvenil e do Colexio.
- Destinatarios:  Nenos e nenas dende  4º de E.  Infantil  (3  anos),  ata 6º  de E. Primaria

incluídos.
- Horario: 

* Entrada: de 9,30 a 10,00h.
* Saída: de 13,30 a 14,00h.

- Prazo  de  inscrición:  preferencia  para  os  nenos/as  do  colexio  do  18  ao  26  de  xaneiro
(ámbolos dous incluídos).

- Cota: 20 euros.
- Servizo de gardería: de 8:45 a 9:30h. 1€/día

Os obxectivos que nos marcamos con este proxecto son educar en valores a través do xogo, propoñer
unha oferta de tempo libre educativo para os rapaces e rapazas máis novos, promover un Entroido activo
e participativo axeitado ás idades dos participantes, favorecer a creatividade, a participación e o traballo
en equipo.

Para máis información: 
Asociación Xuvenil Abertal r/Venezuela nº3 baixo  Vigo
Teléfono: 986 22 56 62/606 64 42 46      Correo electrónico: abertal@abertal.org

Aproveitamos estas letras para informarvos doutros dous proxectos que temos pensado sacar adiante:

 “Mañás de Semana Santa”: 21, 22 e 23 de marzo 
 “Mañás de Verán”: do 27 de xuño ao 22 de xullo (datas pendentes de pechar).

Tamén comentarvos que desde a Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia ofrecemos do 15
ao 25 de agosto a 4ª edición do Campamento “Summer fun” na cidade de A Coruña onde polas mañás
haberá  clases  de  inglés  e,  polas  tardes,  actividades  de  tempo libre  en  galego,  castelán  e  inglés.  Os
destinatarios irán desde 3º de Educación Primaria ata 2º da ESO incluído.

Recibide un cordial saúdo e seguiremos informando.

A Xunta Coordinadora.
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