LIGAS DE RECREO EN SECUNDARIA
Ao longo deste curso escolar celebráronse diferentes ligas de
deportes durante os recreos da ESO coordinadas polo
Departamento de Educación Física e organizadas pol@s alumn@s
de 4º e 2º da ESO.

1ª Avaliación: LIGA DE BRILÉ 7X7
Celebrada durante a 1ªAvalación, do 19 de Novembro ata o 20
de Decembro no campo exterior cuberto. Nela participaron os
seguintes equipos:
Los Pícaros (1ºEso)
Los campechanos (1ºEso)

Retirados S.L (2ºEso)

SUBCAMPIÓNS

Tutifruti (1ºe2ºEso)
Girls Sport (2ºEso)
Pudridos C.B. (3ºEso)
Chavalada (4ºEso)
Rastafriends (4ºEso)

...Y Más Familia (2ºEso)

CAMPIÓNS
◦Mario
◦Pablo T
◦David A
◦Carlos
◦Roi
◦Nuria R
◦Melany P

Os campións recibiron uns balóns de fútbol e unhas bolsas de
deportes; os subcampións unhas camisetas.

2ª Avaliación: LIGA DE BALONCESTO 4X4
Celebrada durante a 2ªAvalación, do 20 de Febreiro ata o 20 de
Abril no campo exterior cuberto e no pavillón naquelas xornadas
onde se xogaron máis de dous partidos. Nela participaron os
seguintes equipos:
Los Peloponesos (1ºEso)
Los Simpson (1ºEso)
Los Pelotillas (1ºe2ºEso)
Ángeles y Demonios (2ºEso)

Especialistas cd (2ºEso)
SUBCAMPIÓNS
30 puntos e 230 CANASTAS
◦Mario
◦Ternande
◦Brais
◦Rocio
◦Nuria
Los 5 Maravillas (2ºEso)
Camon Beibi (2ºEso)
Os Últimos (2ºEso)
Os Tuentichinos (3ºEso)
Regal Zas (3ºe2ºEso)
Anónimos sl (3ºe2ºEso)

Sexys da Costa (4ºEso)

CAMPIÓNS

30 puntos e 198 CANASTAS

*Os campións recibiron uns balóns de fútbol e unhas
bolsas de deportes; os subcampións unhas camisetas.

3ª Avaliación: LIGA DE FÚTBOL 6X6
Todavía estase a celebrar, comezando o 6 de Maio para rematar
sobre a primeira semana de Xuño, dependendo do que o tempo nos
permita. Nela participan os seguintes equipos:
Magos del Balón (1ºEso)
Casa del Señor (1ºe2ºEso)
Os de Zas (1ºe2ºEso)
Especialistas cf (2ºEso)
Os Cachondos de Zas (1ºe3ºEso)
Rastraprimos (4ºEso)
*Os campións non recibiron agasallo algún, pois non xogaron limpo
ao deixar fora ás rapazas do equipo, requisito de participación.

