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Queridas familias e alumnado: 

Queremos decirvos que hoxe, 5 de xuño, conmemórase unha 

efeméride moi importante para o noso planeta como é o día Mundial do 

Medio Ambiente.  

En condicións “normais”, expoñeriamos os traballos e actividades 

feitas no colexio, pero dada a situación co COVID-19, iremos subido a este 

enlace, tanto aquelas que fixemos cando estabamos en clase, coma as que 

fixestes agora na casa, e aprobeitando a celebración de distintos eventos: 

Semana da Poesía, Día do Libro,…sinalando as que tiveran que ver en maior 

ou menor medida tanto as que trataban sobre o coidado do noso planeta 

coma as relacionadas co coñecemento e/ou protección do noso entorno 

natural! 

Mentras tanto ímosvos deixar algúns enlaces de interese para que 

non esquezades que a nosa Terra é a única “nave espacial” na que viaxamos 

todos os seres vivos, e que, por tanto, é vital que a coidemos, pois como se 

dí no noso proxecto: “Miña Terra, niña Terra…Non hai planeta B!” 

 

ENLACES DE INTERESE:  

- Día Mundial do Medio Ambiente: Nacións Unidas 

https://www.un.org/es/node/73113/


- SOGAMA: Reduce, reutiliza y separa 

- Stopocenanplastic: Para co plástico nos océanos! 

- IES Concepción Arenal (Ferrol), Biblioteca Saturnino Hermida. 

- CEIP Vistahermosa (Ourense): A Natureza ten a palabra! (Moi 

completo) 

LECTURAS RELACIONADAS CO MEDIO AMBIENTE: 

- Como xa volas recomendamos co gallo do Día do Libro, déixovos o 

enlace ás mesmas: LECTURAS RELACIONADAS CO MEDIO 

AMBIENTE! 

ACTIVIDADES:  

1ª) TRABALLOS DE CAMPO: 

2º) EXPOSICIÓNS, TRABALLOS, NOVAS TECNOLOXÍAS…: 

3º) NATUROPOEMAS: 

4º) MANUALIDADES: 

NOTA:  

Por suposto, nin que decir ten, que dende o Centro, como é natural, 

velaremos para que todas as imaxes e vídeos cumpran a lei de protección de 

datos, e só serán expostos no propio Centro ou a través da web. 

Sen máis, despedímonos de tod@s, non sen antes, agradecervos de 

antemán a vosa inestimable colaboración, especialmente nestes tempos de 

confinamento, e xa de desescalada!! 

Para rematar, por suposto animarvos a participar e a investigar. 

Tende en conta que todas estas experiencias son tan boas para o alumnado 

como para as familias. 

MOITAS GRAZAS! 

En Baíñas a 5 de xuño de 2020 

 

O Equipo de Biblioteca do CEIP Baíñas. 

http://www.sogama.gal/es/info/reduce-reutiliza-y-separa-para-reciclar
https://www.stopoceanplastics.com/en_gb/
https://bibliotecash.blogspot.com/2020/06/5-xuno-dia-mundial-do-medioambiente.html
http://asombradoerbedo.blogspot.com/2020/06/ten-palabra-natureza.html
http://asombradoerbedo.blogspot.com/2020/06/ten-palabra-natureza.html
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/node/396
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipbainas/node/396

