Don Vermiño avanzaba amodo, facendo ondas co

persoas que axudan para que todo se solucione.

seu bandullo. A distancia que tiña que percorrer non
era moi grande: da laranxeira ao limoeiro, apenas

A visita do Sr. Inspector (5º E.P.)
Na clase de quinto recíbese ao Inspector de

No CEIP do Camiño Inglés celebramos
a 1ª Semana Solidaria de Teatro, estas
pequenas obras teñen ante todo unha
función didáctica, unha toma de
contacto co mundo do teatro. O
resultado ao que se chegue, non é o
importante, o importante é o camiño
para chegar a el.

educación. Estarán á altura de semellante visita?

Orellas de bolboreta (5ºA E.I.)

Poderá a profe controlar aos nenos e nenas e aos

Mara é unha nena que todos os días vai ao cole e

seus propios nervios?

todos os nenos e as nenas rin dela …

Meet the instruments (1º E.P.)

Cando eu nacín (3º E.P.)
É unha festa o feito de ter vida e de medrar cada

A play in which an orchestra conductor introduces his

día descubrindo unha nova cousa.

“family” … the instruments.

A guerra dos ratos (6º E.P.)

O coelliño branco (4º E.I.)
Esta é a historia dun coelliño branco que foi buscar

Todas as guerras son igual de estúpidas, desde as

coles á horta e cando volveu á casa atopou nela

máis pequenas as máis grandes. Cando un comeza

unha cabra cabresa …

unha pelexa nunca sabe como rematará.

El teatro de los planetas (2º E.P.)

A consulta (4º E.P.)
Unha tola e divertida obra, onde na consulta

Dunha maneira divertida presentaranse os planetas

dunha doutora, aparecen varios pacientes, a cada

que forman o Sistema Solar. (Obra por confirmar)

cal máis extravagante.
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Esta semana solidaria de teatro escolar, ten nesta ocasión,
como obxectivo recadar fondos para a asociación
Sahebbi, “amigo” na nosa lingua, entidade sen ánimo de
lucro nacida no Concello de Oroso, comprometida coa
causa do Sáhara Occidental.
Aportación voluntaria 1€ .
Grazas
Av. Álvaro Cunqueiro, s/n 15888 Sigüeiro - Oroso (A Coruña)
Tlf_881996180 e-mail_ceip.caminho.ingles@edu.xunta.es
www.edu.xunta.gal/centros/ceipcaminhoingles/

cinco metros.Bastante para un vermiño!

primeira semana
solidaria
do teatro

A viaxe das bolboretas (5ºB E.I.)

Os super erres (6º E.I.)
Unha aula, un problema, uns superheroes e boas

