
3º Encontro
Escolas asociadas  á UNESCO



Obradoiro de  presentacións

Neste obradoiro tivemos a 
oportunidade de dar a 
coñecer a nosa cidade aos
nenos e nenas doutras
provincias.



Asistimos ás
exposicións doutros

colexios

• Os Simpson e a ciencia: Unha
maneira divertida de aprender 
ciencia con temas como a 
xenética, a reciclaxe, a 
obesidade, etc.

• O camiño de Santiago: unha
andaina que invita a coñecelo e a 
vivilo.

• O conto da auga: Os nenos de 
infantil coas ilustracións
ensináronnos o importante que é
o aforro da auga.

• A igualdade e os dereitos da 
muller: coñecemos a situación 
inxusta que padeceron e siguen 
padecendo moitas mulleres.

• Proxecto Cuba: pensamos que 
sería moi interesante poder 
facer o mesmo con outro país 
distinto pois aprendes cousas da 
súa cultura.



Obradoiro de  elaboración 
de  instrumentos  musicais

• Foi moi entretido e 
aprendemos a 
construir o cantagalos
cunha póla de loureiro, 
a carriza e o mirlitón.

• Noelia aprendeu a ter
un pouco de coidado
coa navalla se non te 
queres cortar.



Carla non paraba de chifrar e funcionáballe bastante 
ben. Jesús e Nerea estaban moi concentrados e o 
resultado foron uns instrumentos moi ben feitos.



Obradoiro de  biodiversidade

Explicáronnos a 
orixe do pergameo
e a escritura; como 
facer o papiro e, 
finalmente fixemos
unha libretiña de 
notas con papel 
reciclado.



Ademais de adquirir coñecementos,  
valoramos a importancia da reciclaxe.



Obradoiro de   YOGOTE



Comunicándonos  en  varias  linguas

• Aprendemos a falar
noutros idiomas: 
wolof, italiano, indonesio, 
francés, inglés, turco e 
árabe.

• O feito de utilizar os 
xestos facilitaba a 
comunicación.

• Foi interesante poder 
comunicarse con outros
nenos e así comprender a 
importancia das linguas.



Visita   á cidade

Na visita á cidade
nós fomos uns
expertos pois
coñeciamos moi ben
as prazas e os 
monumentos e 
puidemos ensinarllo a 
outros nenos e nenas 
que nos escoitaban
moi atentos.



Paramos nas distintas prazas onde nós espuxemos o que 
sabiamos delas. Sentímonos importantes porque todos 
nos escoitaban e moitos apuntaban o que  lles diciamos.



Pablo, Lara e Jesús espuxeron as prazas da 
Verdura, da Ferrería e da Peregrina.



Practicando  xogos cooperativos

• Os xogos sempre foron
divertidos e aquí
pasámolo de medo!

• Aprendimos xogos
tradicionais galegos que 
non coñeciamos e 
finalizamos cunha
canción moi divertida.

• Supoñemos que o profe
dos monitores lles
poñería unha moi boa 
nota , pois recibiron
moitos aplausos.



Entrega  de  Diplomas

Cando finalizaron as 
actuacións, subimos a 
recoller os nosos
diplomas que 
acreditaban a nosa
asistencia a unhas
xornadas moi
interesantes, 
divertidas e onde 
puidemos compartir 
experiencias e xogos.



Gustaríanos moito volver vivir esta  experiencia e poder 
compartir tamén a estancia con outros nenos e nenas 
doutros colexios.
Se nós non temos a sorte de repetir outro ano, espero que 
os que decidan asistir o pasen tan ben e aprendan moito!


