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NO COLE (ED. INFANTIL)

EDITORIAL 

Con motivo da semana da prensa, 
editamos unha nova edición do noso 
xornal  “Pegadas no Camiño”. 
Neste quinto número atoparedes artigos e 
as novas máis importantes que sucederon 
no colexio nos últimos meses. Esperamos 
que a súa lectura sexa do voso agrado e 
interese. Gozade coa lectura! 

OPINIÓN (2ºB EP) 
Temos tres tipos de proxectos de 

Erasmus:
- Click and CLIL: A procura da 

chiscadela.
Trátase de viaxar a distintos 

lugares de Europa con 
profesorado de centros da 
comarca de Ordes.
- Ver para crecer.
Profesorado do noso colexio 

viaxa a distintas rexións de Europa 
para observar e aprender do 
método de traballo doutros 
colexios do continente.
- Listening to our heritage: The 

english way.
É o segundo e último ano deste 

proxecto no que o alumnado vai 
de intercambio a Durham 
(Inglaterra) Realizarán actividades 
para mellorar o inglés. Os nenos e 
nenas quedarán nas casas do 
alumnado de 6º de Escomb 
Primary School.
En definitiva, un ano moi viaxeiro 

que nos permitirá descubrir 
moitas cousas. 

 

Este ano houbo varios intercambios a outros países tanto de 
alumnado como de profesorado

Aprendendo por Europa 

Eu penso que os meus avós e 
avoas ...
-Fan moitas cousas por min, 
quérenme un montón... 
-Non queren que me atropele 
un coche e danme a man... 
-Cando vou a súa casa cociñan 
o meu prato favorito...
-Aprendín moitas cousas deles: 
a coser, xogos…
-Son moi bos, espero que vivan 
moito tempo...
-Danme diñeiro e regálanme 
xoguetes. Quéroos moito...
-Son xeniais. Dannos comida e 
cómprannos libros. Son 
espectaculares...
-Estarán ben porque alí fai 
moito calor. Eu bótolles moito 
de menos. Mándolles moitos 
bicos: mua, mua… Son bos 
comigo. 
-Ensínanme as sílabas e 
regálanme cousas e chuches...
-Como os meus avós están moi 
lonxe cando estou alí xogo 
moitísimo con eles...
-Son moi bos porque cando 
estou enfermo me coidan...
-Non debemos pegarlles... 
-Teñen medo de ir nos 
ascensores  e gústalles ter 
animais...
-Quérenme moito, moito e 
danme moitos abrazos  e eu  a 
eles tamén...
-Son bos comigo. Merécense 
un regalo polo ben que se 
están portando... 
-Eu quéroos moito, con todo o 
meu corazón e son os meus 
preferidos... 
-Son moi bos porque sempre 
me levan ao parque ou danme 
algo: chuches, un chaveiro…  
-Merécense algo, 5 euros, 
algo...
-Son bos comigo. Merecen un 
regalo...

QUE OPINAN OS 
NENOS E NENAS DOS 
AVÓS E AVOAS  

Volve a Feira da Foca
O venres 21 de febreiro recreamos a Feira da Foca porque 
no CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés estamos traballando 
durante este curso no que chamamos “Proxecto 
Pendeloque”. 

HABEMOS MORRER

 

Inauguración do Museo “Pendeloque”

NO COLE 

Este curso, por primeira vez o cole 
comezou adicar unha hora e 
media dos venres a realizar uns 
obradoiros de diferentes 
temáticas.
No ciclo de Educación Infantil  
temos 3 obradoiros, con preto de 
23 alumnos mesturados por 
idades, que sempre comezan 
cunha asemblea. Ao final do 
curso, todo o alumnado pasa por 
todos os obradoiros.

PUBLICIDADE (3ºEP)

A viaxe a Escomb School de Durham tivo 
lugar do 2 ata o 7 de marzo. Iremos  
nenos/as de 6º. Aos nosos/as 
compañeiros/as ingleses recibirémolos do 
20 ao 24 de abril. Esperamos aprender 
algo máis de inglés e coñecer mellor a súa 
cultura. 

Terá lugar do 30 de marzo ao 3 de abril. As 
actuacións serán no ximnasio do centro. Estará 
aberto para todo o mundo que queira vir. As 
obras comezarán ás 12:15. Recadaranse cartos 
para axudar aos refuxiados/as saharauís. 
Durante esta semana haberá actividades 
paralelas.

O máis alto do 
podio 

Todos os luns en Ivoox 
e nas redes sociais, a 
actualidade deportiva 
de Oroso dende o noso 
punto de vista. 

Xa se pode escoitar pronto 
as novas emisións deste 
programa que trae historias 
de todo tipo contadas por 
nenos/as e maiores do 
centro.

Historias 
nun 
minuto 

Unha das pezas atopadas no Tesouro de Recouso 

Venres de Obradoiros no Camiño Inglés...
ARTELLANDO: Organizado por Mari e Iria, 
realizamos actividades vinculadas á arte 
(lectura de contos, experimentación coa 
mesa de luz e mestura libre de cores)
NATUREZA: Dirixido por Rosa e Paco, que 
motivan o contacto coa natureza. 
Facemos actividades de recollida e 
manipulación de elementos naturais no 
parque Carboeiro mediante diferentes 
saídas. Traballamos tamén no horto, 
coidándoo e coñecendo produtos de 
tempada.
 

SOUNDS AND SONGS:  
organizado polas profes Ana e 
Lara. Cada día escoitamos  unha 
canción en inglés e facemos 
actividades sobre ela en lingua 
inglesa. Logo, conversamos sobre 
esa mesma canción en lingua 
galega para favorecer a expresión 
oral.
O que máis nos gusta destes 
obradoiros é estar con nenas e 
nenos doutras clases e axudarnos 
uns aos outros. Pasámolo pipa!  

Nenos de Infantil en diferentes momentos 
dos Obradoiros 

Todas e cada unha das pezas 
integrantes desta mostra son 
reflexo do noso pasado e 
historia máis cercana.

 O alumnado de 6º de 
Educación Primaria fixo 
diferentes tarefas de 
catalogación e etiquetado con 
resultados máis que 
profesionais. Manolo Pazos, 
historiador vinculado 
íntimamente ao Concello de 
Oroso axudounos moito neste 
proxecto e cedeunos moitas 
das pezas que temos. Pídese 
a colaboración daquelas 
persoas que desexen amosar 
obxectos interesantes e 
queiran compartilos 
temporalmente coa  
comunidade educativa.

Era unha feira típica de Sigüeiro e importante para toda a zona que se 
celebrou durante moitos anos e que queriamos representar como 
maneira de coñecer o que acontecía neste lugar no pasado. 

Houbo moita participación. Os nenos e nenas de infantil disfrazáronse 
de gando e os de primaria representaron oficios daquela época. 
Ademais, moitos pais e nais fixeron de compradores/as. Pero isto foi 
no parque do Carboeiro, onde colocamos os nosos postos e 
compramos e vendimos de todo. Tivemos tamén a visita sorpresa de 
Carlos I de España e V de Alemaña do que se conmemora o V 
centenario do seu paso por aquí. Mención especial merece o cego 
que nos contou a histórica Batalla de Sigüeiro e a cantidade de 
rosquillas que comeron algúns.

Antes, tivo lugar o habitual desfile cos outros coles do concello na 
Alameda de Gois.  

Agardamos esta feira quede nas nosas lembranzas de todos nós como 
unha das reunións máis importantes da nosa localidade. De momento 
temos aínda o seu simbolo, a fonte da foca.

Semana do teatro

O vindeiro día 18 de Maio 
inaugurarase o Museo 
Pendeloque. 
Este museo levará o mesmo 
nome que o  proxecto deste 
curso académico, non podía ser 
doutro xeito... 
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