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“A lingua de Galicia , desde hai moitos anos (…) é lingua de meu (…) A miña
relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha

historia de amor”

Neste  ano  2018,  no  que  as  mulleres  ocuparon  un  lugar  destacado  nas
actividades do noso centro, tamén a Real Academia Galega escolleu a unha
muller para adicarlle o Día das Letras Galegas (a cuarta muller á que se lle
adica este día): Mª Victoria Moreno.
Editora, tradutora, conferenciante, escritora pioneira de literatura infantil e
xuvenil  galega  e  profesora  de  ensino  secundario  en  varios  institutos  de
Galicia,  Mª  Victoria  Moreno  Márquez  nace  o  1  de  maio  de  1939,  en
Valencia  de Alcántara  (Cáceres)  unha vila  limítrofe  con Portugal.  Non é
galega de nacemento mais si o será de sentimento. Primoxénita de catro
irmáns, de cativa viviu en varias cidades por mor do traballo do seu pai,
funcionario de prisións, (Badaxoz, Segovia), que morreu cando ela tiña só
dez anos. Con 12 anos acada unha bolsa e marcha a estudar o bacharelato a
Barcelona, onde aprende catalán e interésase polo latín, comezando aquí o
seu amor polas  linguas  que a fará chegar a ser  unha políglota:  francés,
italiano, portugués, español, galego, éuscaro, latín, árabe, un pouco de ruso
e outro pouco de romanés.
Máis adiante estudará Filoloxía Románica na Universidade Complutense de
Madrid, onde comeza a colaborar coa ONCE, traducindo libros e lendo para
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cegos. Alí coñece ao que será o seu home, José Luis Llácer, invidente desde
os tres  anos.  Tamén dá clases  de francés gratuítas  no barrio obreiro de
Entrevías.
En 1963, con 22 anos, casa e chega a Galicia (onde xa estivera con 8 anos
visitando  a  súa  tía  en  Valdoviño)  e  fixa  a  súa  residencia  definitiva  en
Pontevedra  pois  o  seu  home  fora  contratado  como  profesor  no  colexio
Santiago Apóstolo da ONCE desta vila, do que chegaría a ser director.
Comeza  o  seu  traballo  como  profesora  interina  de  latín  e  francés  no
Instituto  Feminino  de  Pontevedra.  Dous  anos  máis  tarde,  aproba  as
oposicións de Lingua e Literatura e imparte docencia no Instituto Masculino
de Lugo, onde coñece a Xesús Alonso Montero, e no Instituto Feminino de
Pontevedra. Foron anos de compartir a súa paixón pola nosa lingua e pola
escrita a través de charlas, conferencias e comunicacións por todo o país,
facendo milleiros de quilómetros conducindo o seu coche vermello, ao que
chamaba Teresita. Pero sempre tiña un oco para outra das súas paixóns,
escribir.  Encantáballe  facelo  na cociña  da súa  casa,  iluminada por  unha
pequena  lámpada,  ata  ben  entrada  a  noite.  Ademais  elabora  material
docente, tanto manuais como libros de texto e traduce libros, ao catalán, ao
castelán, a Braille...
No 1973 comeza os trámites de adopción de Begoña e o seu irmán Carlos,
no  Fogar  Provincial  de  Pontevedra.  Neste  mesmo  ano,  xunto  cuns
compañeiros,  abre  a  librería  Xuntanza,  en  Pontevedra,  unha  librería
peculiar  onde  non  había  caixa  rexistradora  nin  mostrador  e  que  se
converteu  nun  referente  da  literatura  infantil  e  xuvenil  e  de  libros
prohibidos publicados fóra de España, así coma nun espazo de encontro de
intelectuais  de  esquerdas  ata  que  no ano 1976 tivo  que pechar  ante a
imposibilidade de facer fronte ás débedas.
Os seus libros están cargados dun fondo lirismo, da súa paixón polos animais
e da presenza de personaxes femininos.
Mar adiante  (1975)  é o seu primeiro  libro  publicado,  unha das  novelas
fundadoras da literatura infantil e xuvenil, unha novela divertida na que hai
protagonistas que son rapazas. E logo seguirán moitos libros máis: Leonardo
e os fontaneiros (1986-3º premio Barco de Vapor), Guedellas de seda e liño
(1999- Mención especial White Ravens 2002),  E haberá tirón de orellas?
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(1997), Anagnórise (1988), Cataventos (1979), A festa no faiado (1983),
Un cachiño de bica? (1994) ou Eu conto, ti cantas...(2005).
De todos eles, Anagnórise é o seu texto máis coñecido, vinte veces reeditado
e  traducido  a  varias  linguas  e  que  foi  unhas  das  primeiras  obras  da
literatura galega en ser seleccionada para a lista IBBY 1990 (Organización
Internacional para o Libro Xuvenil). Para ela, o seu preferido era Leonardo e
os fontaneiros.

                                                                   

                                                       

Tamén traballou para a editorial Galaxia, dirixida por Carlos Casares, quen
creou a colección de literatura infantil “Árbore” e que dirixían David Otero,
Antonio García Teijeiro e ela. 
O  20  de  xaneiro  de  1973,  imparte  unha  conferencia  no  Casino  de
Pontevedra  (era  a  primeira  vez  que  unha  muller  impartía  aquí  unha
conferencia e...  ademais  en galego)  titulada “Galicia vista e sentida por
Federico García Lorca”, que foi todo un éxito segundo recollen os xornais

Presentación do libro 
Leonardo e os
 fontaneiros
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da época.
Imparte  clases  semiclandestinas  de  galego  na  Asociación  de  Amigos  da
Cultura en Pontevedra e Vilagarcía, que lle valeron a retirada do pasaporte
no  ano  1974.  Tamén  chegou  a  dar  clases  de  Lingua  nun  curso  de
perfeccionamento para mestres en Pontevedra.
En 1979 é nomeada catedrática  de instituto con destino en Ribadavia,
pero pide a excedencia para reingresar en 1986 no instituto de Vilalonga
(Sanxenxo), concursando no 1990 ao Instituto Mixto número 5 (Torrente
Ballester) de Pontevedra, onde se xubilará e ao que doará a súa biblioteca
con máis de 5000 libros e unha magnífica colección de Quixotes, levando
hoxe en día, esta biblioteca, o seu nome.
Mª Victoria revolucionou a maneira de dar clases, de se relacionar co seu
alumnado incorporando os afectos e o agarimo. Logrou ensinar a amar a
literatura e a interpretar o que ela chamaba “O libro da vida”. Pero tamén
foi unha activista cultural e política de Pontevedra- cidade que amará toda
a súa vida e  pola  que moito  paseou na compaña dos seus  cans  (Alma,
Nico)-, e de Galicia, que exerceu nela unha grande fascinación desde moi
nova provocando unha entrega absoluta pola  defensa e a promoción do
galego.  Este  labor  foi  recoñecido  coa  concesión  dun  carné  vitalicio  na
empresa de autobuses Castromil.
En 1996 chega un dos momentos máis duros da  súa vida, a morte do seu
home José Luis, pero atopa forzas para seguir nas súas paixóns. Mais ao
seguinte  ano diagnostícanlle  un cancro de mama.  En 2002 recibe unha
homenaxe  dos  compañeir@s  do  instituto  Torrente  Ballester,  onde  se
xubilara. No 2003 le o Pregón da Feira do Libro de Pontevedra.
Uns anos despois namórase dun cubano de orixe galega, Pedro Ferriol, un
capitán da Mariña Mercante, que coñecera había moitos anos en Ferrol,
onde  fora  dar  unha  conferencia.  Manteñen  un  intercambio  de  cartas,
correos  electrónicos  e  poemas  a partir  dunha carta  que el  lle  escribe  a
través da editorial SM, logo de ler o seu libro  Leonardo e os fontaneiros, co
que queda fascinado. Viaxa a Cuba e casan polo civil na Habana en maio de
2003 e o 22 de febreiro de 2004 na igrexa de Campolongo de Pontevedra.
Xuntos forman a sociedade literaria Olmo.
No 2004 publica o ensaio sobre o cancro Diario da luz e da sombra.
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O 22 de  novembro de 2005 morre. Postumamente será publicado Onde o

aire non era brisa e o poemario Elexías de luz.

Foi autora homenaxeada, a título póstumo, na VII edición do Salón do Libro
Infantil  de  Pontevedra,  no  ano  2006.  Neste  mesmo  ano,  recibe  outra
homenaxe da cidade de Pontevedra coa inaguración dunha placa na ponte
da  avenida  de  Vigo,  na  que  participaron  alumnado  dos  institutos  de
Pontevedra  e  asociacións  culturais,  coa  frase  que  aparece  no  seu  libro
Anagnórise:
“ As persoas estamos feitas para levar a cabo os proxectos máis fermosos”

No mes de maio deste ano, o concello de Pontevedra vaille poñer o seu
nome á rúa, hoxe en día, chamada avenida Fernández Ladreda.

                                                                         EDLG

   O seu home, Pedro Ferriol e a 
   súa filla, Begoña diante do mural
   do IES Torrente Ballester, de 
   Pontevedra
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  Este ano participamos no Club da Ciencia, a 

nosa  intención  foi  propiciar  a  vocación 

científica  a  través  da  adquisición  de 

competencias  para  a  investigación, 

fortalecendo  así  o  desenvolvemento  das 

competencias básicas.

  É por iso que no noso Clube da Ciencia tentamos potenciar :

• Motivación.

• Honestidade. 

• Traballo en equipo.

• Innovación. 

• Respecto ao medio ambiente.

• Traballo colaborativo e democrático.

• Aprendizaxe grupal.

• Iniciativa.
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  Tivemos moitos obradoiros separados por ciclos, pero todos eles con 

algo  en  común o   desenvolvemento  de  inquedanzas  para  que  tanto 

alumnos como alumnas, adquirisen confianza nas súas posibilidades 

para resolver problemas e formular interrogantes. Tivemos en conta a 

 defensa dos seus puntos de vista, ideas e opinións,  e a elaboración de 

conclusións,  aceptando  os  erros  como  parte  do  proceso  de 

aprendizaxe. 

  Enfocamos os Obradoiros  dun xeito lúdico e divertido axeitandoos a 

nivel do noso alumnado.

   Fixemos un montón de cousas dependendo de cada ciclo, aquí tedes 

algúns exemplos do que fixemos , a verdade e que o pasamos...Mirade...

No 1º ciclo fixemos experimentos de cociña, densidades e un volcán...

.
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 No segundo e  terceiro ciclo  analizaron o  ADN dun plátano  e 

tamén   as  células  dunha  cebola.,  fixeron  flores  de 

cores,experimentaron cunha luva e  con xeo,  e  xa saben que é  o 

método científico.

 

O  noso  colexio  foi  un  dos  30  centros 

elexidos  de  toda  Galicia  para  formar 

parte deste proxecto, n oque volcamos 

o noso empeño en que dean respostas 

ás  súas curiosidades  e  aos  seus  intereses,  así  como  resolver 

problemas.

 Neste senso, a creación deste espazo no centro pode converterse 

nun  escenario  propicio  para  desenvolver  estratexias 

metodolóxicas  que  promovan  capacidades,  coñecementos  e 

técnicas que aumenten o interese do alumnado.

Dende aquí invitamos a que botedes un ollo a nosa paxina web, 

que con tanta dedicación e esforzo mantén a profe Paqui. 
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DescubrinDo ás mulleres 
científicas galegas 

Este curso, no Carlos Casares, quixemos render homenaxe 

ás mulleres científicas galegas. Descubrimos que moitas 

delas tiveron que utilizar seudónimos para que lle foran 

recoñecidos os seus logros ou descubrimentos. 

Todas elas contribuíron a mellorar a nosa vida coas súas 

aportacións á ciencia nos diferentes eidos das súas 

investigacións. 

Da man do primeiro ciclo coñecemos á astrofísica 

viguesa Begoña Vila que se especializou no estudo 

das galaxias espirais, e que, recentemente, foi 

premiada pola NASA, onde traballa actualmente,pola 

súa dedicación como inxenieira de sistemas e por 

contribuír de xeito importante nas súas 

investigacións. 

Begoña actualmente tamén participa no proxecto 

dun telescopio espacial xigantesco,que será capaz 

de analizar mellor ós planetas e a súa composición  

ademáis de axudarnos a descubrir cómo se formaron 

as primeiras galaxias e estrelas… 

Os alumnos de 3º curso elaboraron un enorme e 

precioso mural adicado á científica Ángeles Alvariño. 

Esta importante oceanógrafa coruñesa, zoóloga e 

mestra, foi precursora na investigación oceanógrafa 

mundial, aínda que, durante moitos anos, non puido 

levar a cabo a súa investigación dende a súa querida 

Galiza natal.Grazas a Ángeles, podemos coñecer 

mellor o mar que baña as nosas fermosas costas. 

Hoxe un gran buque de investigación do Instituto 

Español de Oceanografía, leva o seu nome. 
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Os  nenos  e  nenas  de  4º  faláronnos  da  súas  científicas  favoritas : Isabel  Barreto  de  Castro  e  Celia  Brañas. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

Isabel, foi unha pontevedresa destacada 

fundamentalmente por ser a primeira viaxeira 

e navegante que ostentou o cargo de Almirante 

na historia da navegación, e tamén por ser a 

protagonista dunha vida chea de aventuras… 

A coruñesa Celia Brañas foi a precursora da 

incorporación da muller á cultura científica. Celia 

adicou gran parte da súa vida á “ ensinanza 

activa”, e por isto entendía a súa responsabilidade 

de que a educación dende as aulas debía 

espallarse máis aló de éstas… 

Como o tema favorito de 5º, neste curso, 

foi o espacio e as estrelas, as súas 

mulleres favoritas non podían ser outra 

cousa que astrofísicas, e, aínda que entre 

outras inventoras e científicas destacadas 

na historia, a ourensá Antonia Ferrín 

Moreiras, 1ºastrónoma galega, e Minia 

Manteiga Outeiro, que participou no 

satélite GAIA, ocuparon maioritariamente 

os traballos e exposicións de tod@s eles… 

Os alumn@s de 6º curso traballaron á mestra, 

escritora e inventora Ángela Ruíz Robles. Esta 

ferrolá foi a precursora do libro electrónico, que 

facilitou en gran medida o traballo de mestres e 

alumnos. Olimpia Valencia López, foi outra 

destacada científica  ourensá á que lle 

adicamos  un gran mural no Carlos Casares, xa 

que foi  a fundadora da Academia de Medicina 

Quirúrxica de Vigo e tamén a 1ª xinecóloga 

galega. 
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      “A CIENCIA TEN NOME 
DE MULLER”

O día 27 de febreiro, no salón de actos do CEP CARLOS CASARES, foi montada

unha  exposición   titulada  “A CIENCIA TEN NOME DE MULLER”.  A exposición

estivo no cole ata o día 23 de marzo e todos os cursos que quixeran podían visitala.

A exposición  trataba  sobre  as  mulleres  científicas  de  todo  o  mundo  ao  longo  da

historia. Os paneis fixéronnos os profesores e os alumnos/as do IES Dionisio Gamallo de

Ribadeo,  ao  que  regresou despois  de  estar  no  noso  centro.  Os  alumnos  de  3º  nivel

recordaban  os  nomes  dalgunhas  mulleres  científicas:  Ada  Augusta  Lovelace

(matemática), Mileva Maric, Margaret Hamilton (matemática e enxeñeira) e Mari Curie.

Os  de  6º  lembraban  a  Barbara  McClintock  (premio  Nobel  de  medicina  polo

descubrimento  dos  “xenes  saltarines”,  Margarita  Salas  (bioquímica  española),  Jane

Gooldall  (antropóloga  que  estudou  os  primates)  e  Rita  Levi  Montalcini  (neuróloga

italiana que recibiu o premio Nobel de medicina).

Os nenos e nenas de terceiro na exposición “A ciencia ten nome de muller”
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E  que  foi  o  que

aprendemos?  Os  alumnos

de 3º nivel  aprenderon que

Marie  Curie  foi  a  primeira

científica en conseguir dous

premios  Nobel.  Que  Ellen

Eglui  inventou  a  secadora

da roupa a presión. 

Na  vida  non  só  hai

homes  na  ciencia  senón

tamén  moitas  mulleres  que  destacaron  no  seu  campo

dentro da ciencia. Como curiosidade os nenos de terceiro

dixéronnos que descubriron o que era o periscopio e tamén

aprenderon que hai unha enfermidade chamada a viruela.

E  algúns alumnos/as  dixeron que lles gustaría que nos

paneis incorporaran a Ángeles Alvariño.

Alumnos e alumnas de sexto traballando na exposición

Celia, Mario, Javier, Nacho e Cibrán. Valores de cuarto nivel

Margarita Salas, bioquímica española

Secadora a presión
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O 24 de abril tivemos no cole unha exposición de 

ciencia, moi singular… 

Un mestre da facultade de ciencias e dous 

axudantes, nos ensinaron que se pode construír 

un motor simplemente con xeo e calor… 

Que o calor fai, incluso , que unhos parrulos de 

vidro se mergullen en auga para beber por mor 

do contrapeso do mercurio que levan dentro… 

 

    
  

                                    CIENCIA  EN  MOVEMENTO 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nesta foto podemos ver un motor moi 

sinxelo que se pon en marcha polo calor. 

Jorge de 5º foi un dos voluntarios que se 

animou a activalo. 

 

Que se pode obter luz sen necesidade de 

pagar por ela, simplemente con placas 

activadas polo sol ou polo calor. 

Tamén nos falaron de  electromagnetismo 

e dunha morea de cousas máis que nos 

deixaron gratamente sorprendidos… 
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Aquí podemos obsevar como unha botella 

de vidro se suxeita sobre un soporte de 

madeira facendo contrapeso.  

 

Ou nesta outra, un paxaro de cerámica sostense 

polo pico no dedo do mestre da facultade, sin 

maís suxección que o contrapeso das súas ás. 

Na imaxe decatámonos de que a peana non toca 

o soporte e se sostén no aire porque repele ó 

imán que ten debaixo. 

 

Por último, Hugo se entretén coa bola magnética 

coma se dunha adiviña profesional se tratara. Unha 

vez máis tivemos unha mañá no Casares do máis 

interesante… 
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O CONCELLO E A COMARCA    

 
Os nenos e nenas de 3º e 4º traballamos neste 

curso os proxectos do CONCELLO e A COMARCA. 

Aprendemos moitas cousas da zona onde vivimos 

e como remate final, fixemos unha super 

excursión polo CONDADO. 

       A nosa parroquia, Alxén, pertence ao Concello 
de Salvaterra de Miño, e limita con Cabreira solo Sur, con Salvaterra polo Suroeste, 

con Salceda polo Oeste, con Pesqueiras polo Leste e con Nogueira polo Norte.  

       No ano 1156, aparece a primeira referencia escrita de Alxén, ainda que tiña a 

denominación de San Paio. O territorio actual da parroquia ampliouse tras a anexión 

no S. XVII, coa parroquia de Santiago de Grixó.  

      A nosa parroquia, está formada por: Aldea, Besada, Ceo, Cotodouro, Ervedeiro, 

Fraga do Rei, Gandarachán, Grixó, Igrexa, Muíños, Pazos Altos, Pazos Baixos, Pombal, 

Porto, Rabadáns, Souto, Teixugueira e Toucedo. 

       Vimos, que Salvaterra de Miño, limita polo norte cos Concellos de Ponteareas e 

Mondariz, polo leste cos da Cañiza e As Neves, polo sur co río Miño, que o separa de 

Portugal e polo oeste co Concello de Salceda e Tui, e o seu territorio ocupa unha ex-

tensión de 61,79 Km². 

        Os seus habitantes, están distribuidos en torno a 17 parroquias: Alxén, Arantei, 

Cabreira, Corzáns, Fiolledo, Fornelos, Leirado, Lira, Lourido, Meder, Oleiros, Pesqueiras, 

Porto, Salvaterra, Soutolobre, Uma e Vilacoba.    

        Polo seu relevo chan, o microclima, e a abundante auga (grazas aos ríos: Uma, 

Tea, Caselas, Mendo e Miño), predominan extensas plantacións vitivinícolas e hortí-

colas. Ademáis, o polígono industrial Chan da Ponte é o único parque industrial en-

funcionamento na comarca do Condado, e acolle actividades industriais e comer-

ciais estreitamente relacionadas cos recursos da zona. 
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         Xunto cos Concellos de Ponteareas, As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario e 

Salceda de Caselas, forma a Comarca do Condado.   

 

                   

 

 
 
 
 
 

 

 

        O seu nome ven dos Condes de Salvaterra e antigamente tamén era coñe-

cido baixo o nome do Condado do Tea, polo río que pasa pola comarca.   

          O contorno natural presenta zonas elevadas e depresións. A depresión 

do Tea, é a máis importante e extensa da comarca, e un dos montes que coñe-

cemos foron os montes da Paradanta e a Serra do Galleiro, e entre a vexetación 

da zona, destacan as carballeiras e a típica vexetación de ribeira.  

       Nesta imaxe, podedes ver os municipios do Condado e algúns lugares in-

teresantes que visitar, porque hai un montón de cousas!!  

 

     E se queredes saber mais, botádelle 

un ollo a nosa excursión, na que visita-

mos e descubrimos a beleza e os tesouros 

que se agachan pola nosa contorna. 

     Nós quedamos cun sabor moi doce, e 

non so polas “chuches” que nos deron 

como agasallo en Ponteareas, no “Obra-

doiro de Gaitas Gil”!!!                                                                                

                       

                                                                         Alumn@s de 3º e 4º 
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 FOMOS SELECCIONADOS

PARA UN PROXECTO EUROPEO 
O CEP Carlos Casares e o IES de Salvaterra fomos os dous únicos centros educativos,

de toda España, seleccionados para formar parte dun proxecto europeo que ten como

obxectivo a  promoción das linguas propias minorizadas. 

O Proxecto RUSH (Re and Up Skilling Horizons) está incluído nos programas

europeos Erasmus+ K2. Neste proxecto ademais dos centros educativos de Galicia, Italia e

Croacia, tamén forman parte outras institucións. En total somos 8 socios. Representando a

Galicia (ESPAÑA): o CEP Carlos Casares, o IES de Salvaterra e a Consellería de Cultura,

Educación e Ordenación Universitaria; representando ao Friuli Venezia Guilia (ITALIA):

o centro educativo Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli, o Comune di

Cividale del Friuli e a Agjenzie Regjonâl pe la lenghe Furlane; representando a l'Istria

(CROACIA): a Asociación italiana para as Repúblicas de Croacia e Eslovenia, Unione

Italiana e o centro educativo, Talijanska Osnovna Škola Bernardo Parentin, Scuola

elementare italiana Bernardo Benussi Rovinj-Rovigno.

Este proxecto ten unha duración de tres anos. Comezou o 1 de setembro de 2017 e

rematará o 31 de agosto de 2020.

No mes de xaneiro reunímonos os membros representantes, dos oitos socios

participantes no proxecto, para asinar os compromisos de cada un e para establecer o

cronograma das actividades e eventos a levar a cabo durante este trienio. Durante esas

xornadas celebrouse o primeiro encontro multiplicador en Cividale del Friuli (Italia). Catro

docentes de Salvaterra estivemos alí para comezar a traballar.

Elena, Paqui, Sonia, Víctor, Noemí e

Iago, @s representantes de Galicia,

fomos recibid@s na impresionante

entrada do Convitto Paolo Diacono di 

Cividale del Friuli. Ilalia



NÉBOA
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.:

Un dos primeiros obxectivos deste proxecto é elaborar unha guía para profesores,

válida para toda Europa e útil para aquelas zonas nas que se dan realidades plurilingües. Esta

guía terá especial atención na promoción das linguas propias minorizadas, dentro e fóra das

aulas, como ocorre co galego.

Este tipo de programas non se limitan só a mobilidade do alumnado e dos docentes

para practicar outras linguas, senón que pretende repercutir máis alá das aulas elaborando,

de xeito cooperativo, unha serie de produtos intelectuais a través de prácticas docentes

innovadoras.

Por último, crearase un centro de recursos e de documentación virtual, no que se irán

volcando todos os materiais didácticos, as creacións audiovisuais, as recollidas do

patrimonio material e inmaterial e as mostras das prácticas docentes revolucionarias,

utilizando as TIC.

A próxima mobilidade terá lugar a comezos do vindeiro curso. Unha representación

dos docentes e alumnos dos dous centros, iremos novamente a Cividale do Friuli. Mestres os

docentes asistiremos ás xornadas formativas; @s alumn@s participarán, durante o día, nas

actividades educativas programadas polo Convitto Paolo Diácono e pola noite, irán para as

casas das familias acolledoras.

Na primavera de 2019 seremos nós os que temos a gran responsabilidade de organizar,

en Galicia o Evento Multiplicador Internacional. Así mesmo recibiremos a 10 alumn@s

croatas e 10, italianos cada un dos centros de Salvaterra que participamos no proxecto.

Foi moi emocionante ver o noso flamante logo colgado no balcón do edificio onde se

celebrou o evento multiplicador.

O galego escóitase en toda Europa!!

Noemí durante a súa intervención. 

Moitas grazas e parabéns pola túa exposición!!


