


 

 

 

 

 

  Un ano máis presentamos a nosa Revista Alcouve na que Un ano máis presentamos a nosa Revista Alcouve na que Un ano máis presentamos a nosa Revista Alcouve na que Un ano máis presentamos a nosa Revista Alcouve na que 
se recollen alguns dos moitos traballos  e das moitas se recollen alguns dos moitos traballos  e das moitas se recollen alguns dos moitos traballos  e das moitas se recollen alguns dos moitos traballos  e das moitas 
experiencias e actividades realizadas.experiencias e actividades realizadas.experiencias e actividades realizadas.experiencias e actividades realizadas.    

Estas vivencias tamén as podedes coñecer, como xa Estas vivencias tamén as podedes coñecer, como xa Estas vivencias tamén as podedes coñecer, como xa Estas vivencias tamén as podedes coñecer, como xa 
sabedes, a través do Alcouveblog nos seussabedes, a través do Alcouveblog nos seussabedes, a través do Alcouveblog nos seussabedes, a través do Alcouveblog nos seus    diversos diversos diversos diversos 

apartados: Infantil, Primaria, Biblioteca, Orientación,…apartados: Infantil, Primaria, Biblioteca, Orientación,…apartados: Infantil, Primaria, Biblioteca, Orientación,…apartados: Infantil, Primaria, Biblioteca, Orientación,…    

Dentro da Rede EscolasDentro da Rede EscolasDentro da Rede EscolasDentro da Rede Escolas----Unesco traballamos Unesco traballamos Unesco traballamos Unesco traballamos durante este durante este durante este durante este 
curso curso curso curso a “Agricultura Familiar”a “Agricultura Familiar”a “Agricultura Familiar”a “Agricultura Familiar”    como eixo globalizadorcomo eixo globalizadorcomo eixo globalizadorcomo eixo globalizador,,,,    

descubrindo a importancia da mesma e o gran valor  que descubrindo a importancia da mesma e o gran valor  que descubrindo a importancia da mesma e o gran valor  que descubrindo a importancia da mesma e o gran valor  que 
ten a terra e o campo na ten a terra e o campo na ten a terra e o campo na ten a terra e o campo na nosa vida pasada, presente e nosa vida pasada, presente e nosa vida pasada, presente e nosa vida pasada, presente e 

futura…futura…futura…futura…    

Por iso, desexamos que as nosas pequenas sementes deste Por iso, desexamos que as nosas pequenas sementes deste Por iso, desexamos que as nosas pequenas sementes deste Por iso, desexamos que as nosas pequenas sementes deste 
curso xa rematado, medren con forza, amor e ilusión para curso xa rematado, medren con forza, amor e ilusión para curso xa rematado, medren con forza, amor e ilusión para curso xa rematado, medren con forza, amor e ilusión para 
poder recoller dos nosos campos cestos e cestos de…, poder recoller dos nosos campos cestos e cestos de…, poder recoller dos nosos campos cestos e cestos de…, poder recoller dos nosos campos cestos e cestos de…, 

simplemente, BOAS PERSOAS.simplemente, BOAS PERSOAS.simplemente, BOAS PERSOAS.simplemente, BOAS PERSOAS.    

    

FELIZ VERÁN E BOAS VACACIFELIZ VERÁN E BOAS VACACIFELIZ VERÁN E BOAS VACACIFELIZ VERÁN E BOAS VACACIÓNS!ÓNS!ÓNS!ÓNS!    

    

Equipo de Normalización e Dinamización LingüísticaEquipo de Normalización e Dinamización LingüísticaEquipo de Normalización e Dinamización LingüísticaEquipo de Normalización e Dinamización Lingüística    
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