Benqueridas familias:
A escoita é a acción da comunicación, activa e empática que nos permite relacionarnos, implica
disponibilidade, respostas e manter actitudes positivas cos demáis por iso outro ano máis, imos a
celebrar ao comezo do novo curso, a nosa VI Andaina Solidaria do colexio e do FISC Galicia.
Disfrutaremos dunha xornada de convivencia colaborando coa nosa Fundación Solidaria porque o
colexio somos todos.”
Será o sábado 28 de setembro do 2019, ás 11:00 h no pavillón do colexio e haberá dous roteiros
circulares:
-Longo: Saída desde o pavillón do colexio -parque de Belvís - Colexiata de Sar-Brañas do Sar ata o
parque de Euxenio Granell e regreso ao pavillón do colexio.
-Curto: roteiro polo parque de Belvís-xardín de Camelias-edificio CIAC-e regreso ao pavillón.
Haberá música, inchable con monitor para os máis pequenos e un taller de chapas.
A inscrición dos roteiros farase na liña de saída (dentro no pavillón) a través dun donativo. Tamén
podedes colaborar co DORSAL 0 no número de conta do FISC GALICIA: ES93 0182 2680 2700 11508812
(a recaudación irá destinada ao noso proxecto en Tanzania).
GRAZAS, pola vosa colaboración.
Ao finalizar a andaina comezará o II XANTAR SOLIDARIO no patio do colexio, (a entrada será pola rúa
Trompas ou polo pavillón), previa inscrición mediante a seguinte circular a entregar aos titores dos
vosos fillos ou a través da sede da FISC (ao lado da portería do colexio), en horario de 9:00 a 9:30 h e
13.30 a 14:00 h os días mércores 18, xoves 19 e venres 20, así como os días do 23 ao 25 de setembro.
Prazo límite ata o 25 de setembro.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INSCRICIÓN II XANTAR SOLIDARIO 2019 FISC GALICIA
NOME NAI/PAI: ………………………………………………………………………………………………………………
NOME ALUMNO/A: …………………………………………………………………………………………………………
CURSO:……………………
Sinalar debaixo a opción do menú.
*Menú 1 carne: ( 7 €/ración )
(inclúe: churrasco/hamburguesa/criollo/pan).

Nº RACIÓNS:
TOTAL( € ):

*Menú 2: ( 3€/ración, auga incluida):
Nº RACIÓNS

Pizza ……………….

……………………………………………………………… TOTAL (€):

Tortilla …………….

……………………………………………………………… TOTAL (€):
TOTAL A PAGAR(€):

