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Actividades 14-15
Unha xornada completa

DAR CALIDADE AOS
VÍNCULOS E ÁS RELACIÓNS

Amparo Jiménez Díaz. Orientadora 4

O vínculo afectivo é unha relación especial que 
o neno ou nena establece cun pequeno número 
de persoas, que o leva a buscar a proximidade e 
o contacto con eles ao longo do tempo. 

O CITIUS naceu no ano 
2010 como un Centro 
Singular de Investigación da 
Universidade de Santiago de 
Compostela. Forma parte da 
Rede de Centros Singulares 
de Investigación do 
Campus Vida, recoñecido 
como Campus de 
Excelencia Internacional 
polo Ministerio de 
Educación. A actividade do 
CiTIUS céntrase na 
investigación en varias 
áreas das Tecnoloxías da 
Información (TI), cun 
compromiso común de 
excelencia científica en favor 
da sociedade.

CITIUS
CENTRO SINGULAR DE
INVESTIGACIÓN DA USC

Realizamos un percorrido polos monumentos prazas e rúas do casco 
histórico da cidade relacionados coa peregrinación a Compostela e os 
peregrinos: Praza das Praterías, Rúa do Vilar, Praza do Obradoiro...
Visitamos o interior da Catedral (incluída a Cripta e o Pórtico da Gloria) 
e o Museo Catedralicio (Tesouro, Biblioteca, Claustro, Capela das 
reliquias, Panteón Real, Coro...), Pazo de Xelmírez e o Hostal dos Reis 
Católicos.

CELEBRAMOS O SAMAÍN

Visitamos a Catedral

Na noite do 31 de 
outubro comeza o ano 
novo celta e a súa 
festa na honra 
dos defuntos, 
marcando o 
paso do outono 
ao inverno.  
Nós, no colexio, 
celebrámolo desde o 28 
ao 30 de outubro con 
exposición de cabazas, 
música e disfraces 
terroríficos.
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A Biblioteca en cifras:
os máis lidos, os máis emprestados

Que sabes
da túa cidade?

Que sabes
da túa cidade?

Durante o presente curso 
desenvolveremos un proxecto 
interdisciplinar arredor da nosa 
cidade no que participará todo o 
centro.
Que sabes da túa cidade? dá 
título a un proxecto que integrará 
todas as áreas co obxectivo de 
acadar o desenvolvemento das 
competencias básicas.


