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Bádminton 

O pasado sábado 28 de febreiro celebrouse en Taboa-
da a primeira fase provincial de bádminton coa parti-
cipación dos alumnos de 5º e 6º de primaria do noso 
cole: Yasmina, Paula, Marta, Sara, Antía, Rubén e 

Raúl. (de esquerda a dereita). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xogaron varios partidos na categoría infantil acadan-
do uns bos resultados tendo en conta que levan moi 
pouco tempo dende o seu inicio neste deporte. 
A importancia do evento vai máis lonxe dos resulta-
dos xa que teñen a posibilidade de vivir unha expe-
riencia deportiva con nenos e nenas doutros colexios. 
Nesta ocasión foron os centros de Taboada, Chanta-
da e Sarria. 
A vindeira cita da primeira fase clasificatoria será en 
Chantada, ÁNIMO!!! 

Información admisión alumnos/as 

Información admisión de alumnos/as e prazas vacan-
tes do noso centro para o vindeiro curso 2015-2016. 
 As datas para o proceso admisión son as seguintes: 
• Publicación dos postos escolares vacantes: antes do 
1 de marzo  
• Presentación de solicitudes de admisión: do 1 ao 20 
de marzo   
• Prazo de formalización de matrícula de Infantil e 
Primaria: do 20 ao 30 de xuño.  
• Prazo matrícula ESO: do 25 de xuño ao 10 de xullo.  
• Prazo extraordinario matrícula alumnos que non 
promocionen en xuño: do 1 ao 10 de setembro. 
  Lémbrase aos país, nais ou titores legais que só se 
pode presentar una única solicitude no centro no que 
se solicita praza en primeiro lugar sendo ineficaz  
calquera solicitude que incumpra esta norma.  
A reserva de praza no noso centro é automática para 
os nosos alumnos/as. Polo que os que soliciten praza 
noutro centro deberán presentar en administración 
unha copia da solicitude para dar de baixa a reserva 
neste. 
O modelo de admisión de alumnos/as entregarase  
na secretaría do centro. 
Provisión vacantes para o vindeiro curso 2015-2016  
EDUCACION INFANTIL  
• 4º  E.I. (3 ANOS):   25 VACANTES   
• 5º E.I.  (4 ANOS):  13 VACANTES  
• 6º E.I.  (6 ANOS):  7  VACANTES   
EDUCACIÓN PRIMARIA  
• 1º E.P. :   13 VACANTES   
• 2º E.P. :  12  VACANTES  
• 3º E.P. :   7  VACANTES  
• 4º E.P. :   15 VACANTES  
• 5º E.P. :   10 VACANTES  
• 6º E.P. :  17 VACANTES   
EDUCACIÓN SECUNDARIA  
• 1º  E.S.O. :    12 VACANTES   
•  2º E.S.O. :    11 VACANTES  
•  3º E.S.O. :   1 VACANTES  
•  4º E.S.O. :  13 VACANTES   



Entroido 2015 

Outro ano máis participamos na tradicional comparsa o día 12 de febreiro.Nesta ocasión 
celebramos o Ano internacional da luz ,proclamado pola ONU, que pon de relevo a im-
portancia das novas tecnoloxías,a comunicación e a educación como portadores dos sa-
beres no pensamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanxarina representa a obra “Os narigudos” 

 

Os alumnos/as e profe-
sores unímonos ao car-
naval. Para iso, disfra-
zámonos, saímos a rúa 
e rematamos a festa 
xogando e bailando no 
polideportivo . 

O certo, é que os ne-
nos e nenas ían gua-
pos e gozaron corri-
cando e xogando 
durante o anaco que 
celebramos o noso 
carnaval. 

Dentro da programación escolar de Nova-
caixagalicia os alumnos/as de 1º,2º e 3º de 
Educación Primaria,asistiron o martes 3 de 
marzo, á representación da obra de teatro 
“Os narigudos” da compañía Tanxarina 
Títeres. 
Este espectáculo,salpicado de momentos 
de humor e cancións en directo,resalta va-
lores como a boa comunicación,o compa-
ñerismo,o amor e o respeto mutuo 

Comentarios: 
“Gustoume a obra porque foi divertida e graciosa.Gustáronme os monicreques.Había per-
soaxes moi bonitos que nos gustaron moito.Foi moi divertida. (LAURA P. 2º) 
“Gustoume porque a vasoira se movía soa e zoupoulle a Bartolo moi forte(”PABLO 3º) 
“Había unha muller e un home que eran noivos e non se podían bicar porque tiñan o nariz 
moi longo .Un señor díxolles que un se puxera para a esquerda e outro para a derei-
ta.(DAVID 3º 
 “O martes,fomos a unha excursión a Ourense,vimos unha obra de teatro.Chamábase ,os 
narigudos.O que máis me gustou foi cando foi á casa do mago.Encantoume!(SARA 2º) 
“O que máis me gustou foi cando o dragón lle cambiou o nariz a Bartolo.(IGNACIO 1º)   


