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23

O día 25 de 
Novembro 
celébrase o 

Día 
Internacional 

contra a 
Violencia de 

Xénero.

8, 9 e 12
13

O alumnado de 6º de EP realizou a 
excursión de fin de curso a Mallorca. 
Visitaron Palma, as Covas do Drach, 
parques acuáticos, Sóller, Sa Calobra 
e tamén a praia.

MALLORCA 2013

6

OS PITIÑOS

16

O alumnado de 4 anos fixemos 
durante este trimestre o proxecto 
titulado: Como nacen os pitiños?
O interese e a motivación do 
alumnado o longo deste proxecto foi 
extraordinario. O  entusiasmo xurdia 
día a día: cando os viron nacer, cando 
os tocaban, cando lles puxeron nome, 
cando os acariñaban…

SIMULACRO DE EVACUACIÓN

18

O 14 de maio de 2013 realizamos o simulacro de evacuación, recollido na Programación Xeral Anual do centro. Esta actividade ten 
por obxectivo a adquisición de certas pautas de actuación  ante calquer continxencia de perigo que puidera ocorrer no centro.

7m 20s
reducimos en 15s o tempo de 2012

Letras Galegas 2013

Roberto Vidal Bolaño19 e 20

Alejandro Iglesias Vázquez, Alex para 
nós, quería ser cociñeiro desde que era 
pequeno porque dicía que a sensación das 
distintas texturas, cores e olores que 
experimentaba  cando metía as mans na 
masa non era igualable a ningunha outra.

8

cociña con
alejandro iglesias

TEDDY BEAR
HOSPITAL

O Teddy Bear Hospital xurdíu hai 30 anos 
en Gran Bretaña coa finalidade de 
combater o medo á bata branca. A 
actividade consistiu na simulación dunha 
consulta de hospital na que participan os 
nenos de idade infantil.

10MATRÍCULA

Do 20 ao 30 de xuño está aberto o 
prazo de matrícula para o alumnado 
de nova incorporación ao centro. 
Pódese consultar a documentación a 
entregar na web do centro.
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