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CONCURSOS 3º CICLO

II CONCURSO 
TECNOLÓXICO

De cara a este trimestre, a ANPA A Ferradura 
proponnos un concurso tecnolóxico.

No concurso poderá participar o alumnado de 3º 
ciclo de EP do  centro.

Os traballos consistirán na creación dun aparello no 
que se empreguen distintos elementos tecnolóxicos estudados.
Valorarase o inxenio, a calidade e a adaptación do traballo á idade do 
autor.
Os traballos deberán estar entregados ao titor/a respectivo a partires do 24 
de abril. Figurará o nome, curso e nivel do alumnado. O gañador recibirá 
un premio de 50€ nun ticket-regalo.

BIBLIOTECA
páxina 20 a22

ESCOLARES
páxinas  14 a 19

COMPLEMENTARIAS
páxinas 5 a 13  COLABORACIÓNS

páxinas 2 a 4
páxina  23

ANPA

23 ABRIL 2014

II CONCURSO 
RELATO ORAL

LIBROS DE TEXTO

No concurso poderá participar o 
alumnado de 3º ciclo de EP do  
centro.
Os traballos consistirán na creación 
dunha historia de base popular, 
literaria ou creación propia. 
Valorarase a calidade lingüística. 
Concursarase individualmente  respectando o tempo máximo de 5 
minutos. As narracións serán expostas na Semana das Letras Galegas
O xurado estará composto por dous representantes de cada clase.
O gañador recibirá un premio de 50€ nun ticket-regalo.

Considerando que:
• O período de vixencia dos actuais libros de texto non está esgotado.
• Non estando aprobados os currículos das distintas materias e polo tanto 

non podendo realizar as concrecións curriculares e as respectivas 
programacións didácticas.

• Non dispoñendo dun regulamento orgánico dos centros que se adapte aos 
cambios normativos e que solvente o problema de coordinación que vai 
supor a desaparición dos ciclos.

• Existindo grandes dificultades das familias para asumir custos pola 
adquisición dos libros de texto e materiais.

• Os bancos de libros que se crearon deben seguir sendo usados porque 
supoñen un capital social que debe ser respectado e defendido.

• O ensino público debe estar financiado totalmente con fondos públicos.

O Consello Escolar aproba:
• Solicitar manter todos os libros de texto actuais ata que todos e cada un 

deles foran utilizados, alomenos, seis cursos escolares.
• Potenciar o banco de libros existente no centro educativo para conseguir 

que todo o alumnado poida acceder aos mesmos baixo a fórmula de 
empréstito, ou intercambio, e reutilización.

• Solicitar ás familias do centro educativo que cedan ao banco de libros, 
cando finalice o actual curso escolar e sempre que os seus fillos e fillas 
progresen ao curso seguinte, os libros que actualmente estean utilizando os 
seus fillos e fillas.

Con motivo da aprobación da LOMCE e as conseguintes repercusións que esta vai 
a ter como o cambio de libros, a solicitude dos representantes do sector de nais e 
pais, o día 25 de febreiro reuníuse o Consello Escolar do centro en sesión 
extraordinaria e aprobou po unanimidade o seguinte texto que foi remitido ao 
Conselleiro de Educación


