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Hello children! 

Estamos xa nun dos meses que máis me gusta, sabedes por que? Porque é o mes das 
flores e a min encántanme. Vouvos contar todas as activities (actívitis) que temos 
programadas para vos. 

Dende o 7 ao 16 de maio podedes participar  no concurso “Rapochá quere saber”, en 
galego e en inglés. Os folletos estarán a vosa disposición nas caixas que tendes na 
biblioteca. Último concurso do curso escolar así que a por todas!!!! 

Na semana do 12 ao 16 de maio celebramos as Letras Galegas adicado a Xosé 
María Díaz Castro. Estas son as propostas para estes days (deis): 

- Exposición de carteis, que estarán na cortiza exterior da aula de informática. 
Estes carteis van acompañados dunhas preguntas que vos repartirán os vosos 
titores e titoras. 

- Concurso de caricaturas: presentaranse en DIN-A4, realizadas en branco e 
negro. Exporanse nas cortizas diante das aulas. Data limite de entrega: 14 de maio.  

- Unidade Didáctica a disposición dos titores e titoras. 

A partir do 28 de maio e ata o día 10 de xuño podedes visitar a exposición, na que 
estarán todos os vosos traballos, que terá lugar no salón de actos. Tamén 
descubriredes como foron evolucionando os inventos ao longo da history (hístori). 

Lembrarvos que o venres 30 de maio a biblioteca pechará nos recreos. Os 
colaboradores e colaboradoras continuarán coa súa labor durante os recreos do 2 
ao 6 de xuño. As schoolbags (escúlbags) viaxeiras e os libros deberán estar de 
volta no colexio para descansar durante as vacacións e cargar as pilas para o 
vindeiro curso. 

Na biblioteca estará a vosa disposición o Buzón de suxerencias  para que alumnos, 
alumnas, profesores, pais/nais propoñan libros, cómics, revistas… que lles gustaría 
ter no colexio. 

Happy May (mei)! 


