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valores, coñecementos, integración, nchenos de delicia e satisfación 
resolución de conflictos, formación estar de novo con todos vos 
integral da persoa… Entre toda a dispostos a informar, do que É
comunidade educativa loitamos para   fixemos durante este primeiro trimestre 
conseguir todos estos obxectivos que do  curso 2009/2010. 
nos marcamos ao comenzó do curso, 

Todo isto vai reflexado nas diferentes 
traballando a diario para poder que o vindeiro ano veña cheo de soños e 

seccións do xornal, o que nos fai 
logralos, e por suposto todos estamos ilusións, e imos pedir para todos un 

presentir que  ides pasar un rato moi 
dacordo que merece  a pena loitar para “SACO" moi grande cheo do mellor: 

agradable léndoo. 
conseguilos. Paz, Amor, Tolerancia, Respecto, 

Alegría, Amabilidade, Confianza, …Coma sempre nel  faise eco das 
Son moitas as capacidades que teremos 

diferentes actividades,  saídas,  
que intentar desarrollar neles, algunas 

traballos, debuxos, etc., intentando 
imprescindibles, así: capacidade de 

Felices vacacións para todas e todos,  e abordar todo con moita ilusión e gañas 
percibir o positivo que nos rodea, a 

un saúdo.de informar a todas e todos, xa que 
bondade das cousas e das persoas,… 

cremos que é de gran utilidade para 
dependendo todo, por suposto en gran 

seguir educando e preparando a todo o 
parte, da nosa felicidade ,  motivación e 

noso alumnado, pois axudarao a 
sociabilidade, que influíra totalmente 

potenciar os recursos persoais, e as 
nas nosas actuacións, creando una 

súas propias capacidades para que 
convivencia moi favorable entre todas e 

poidan afrontar a súa vida dunha 
todos.

maneira máis feliz e chea de ilusións.
Desde aquí queremos que as nosas 

Intentamos  transmitir unha ética do 
alumnas e alumnos, así como toda a 

esforzo, saber é bonito, pero traballar 
comunidade educativa  disfrute  destas 

para conseguílo,  é custoso, pero é nesa 
vacacións do nadal,  tan dexesadas e 

capacidade de autoformación onde 
merecidas, nelas colleremos as forzas 

radicará o gran aporte das súas 
necesarias para afrontar o vindeiro 

opcións futuras, nós temos que 
trimestre, no que intentaremos que as 

motivalos, convencelos de que “pensar 
novas actividades sexan variadas e 

non é un castigo”.
atractivas de forma que resulten 
interesantes e enriquecedoras para Temos claro que son moitas as tarefas 
todas e todos.encomendadas na actualidade no 

colexio: instrucción, transmisión de 
Só desexarlles unas boas vacacións, e, 

avaliación de diagnóstico
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Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio establece que se realizará unha avaliación 
de diagnóstico das capacidades básicas do alumnado que cursa ensinanzas 
correspondentes ás etapas de educación primaria e secundaria.A

É unha avaliación sen efectos académicos, formativa e orientadora para os centros e 
informativa para as familias e o conxunto da comunidade educativa.
A proba desenvolveuse o día 21 de outubro e nela participou o alumnado que está a 
cursar 5º EP. As competencias básicas que se avaliaron foron a competencia en 
comunicación lingüística e a competencia matemática.
Para o desenvolvemento das probas empregaronse un caderniño do alumnado para 
cada unha das competencias e uns cuestionarios dirixidos ao alumnado, familia, 
dirección dos centros educativos e profesorado titor dos grupos avaliados.
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a pizarra dixital

pizarra dixital é un sistema 
tecnolóxico formado por un 
ordenador e un videoproxector, A

que permite proxectar contidos dixitais 
nun formato idóneo para o traballo en 
grupo. Con ela pódese interactuar sobre 
as imaxes proxectadas empregando os 
periféricos do ordenador: rato, teclado...
No centro estase a realizar un cursiño 
sobre a mesma ao que asisten 20 
profesoras e profesores

25 aniversario.

Trastorno por 
déficit de 
atención con 
hiperactividade.

Non todos aprendemos 
a montar en bicicleta...

A Educación física na 
escola.

Unha escola para 
tod@s.

Ano Santo 2010.

colaboracións

complementarias

Compostela Medieval.

Biblioteca Anxel Casal.

Biodiversión 09

O Magosto

A nosa biblioteca

Recantos

Do escritor.

Do lector.

Do artista.
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escolares

Antonio Fernández Regos
Director 

cartel de nadal

María Crujeiras de 5ºA obtivo o 1º 
accesit no concurso de carteis de Nadal 
organizado polo Concello de Santiago.
Parabéns María!


