
O transporte público de
Londres tamén
fala galego.
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Unha campaña en varios idiomas da compañía 'Transport for London' inclúe varios dos
seus traballadores falando nas súas linguas. Unha delas, o galego. 

En Londres fálanse máis de 300 idiomas, un dato que indica por si só a puxanza da capital
británica e o sangue multicultural que corre polas súas veas. Do tamil ao polaco, pasando
por  nepalí,  urdu,  alemán,  francés,  chinés,  gaélico ou,  como non galego,  son moitas  as
linguas  que  viven  no  día  a  día  de  Londres, cidade  na  que  viven  por  volta  de  12.000
galegos.

'Transport for London', a compañía que xestiona o transporte público no Gran Londres
vén de lanzar un vídeo co lema 'London is Open' e no que persoas que traballan na empresa
saen falando nas súas diversas linguas. Entre elas, unha rapaza que di en galego: “Londres
está aberta para todos”. 

Aquí tendes o enlace do vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=Vl0zGyqoySs
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Equipo de dinamización da Lingua Galega
ANDADURA GALEGA 

un garañón nos 40X20

Á profesora de plástica  ocorréuselle que o alumnado
de  4º  debera  realizar  un  apunte  do  natural  dun  ser
vivo, e tamén pensou que o máis doado sería facelo
dun  ben  grande  para  poder  ser  observado  sen
necesidade de lupas nin outros instrumentos ópticos.
Así que decidiu traer un cabalo ao instituto. Tan pronto
Diego   soubo  das  intencións  da  profe,  ofreceuse
voluntario para que “Rubio” fose o modelo. Así o 1 de
decembro, despois do recreo todo o mundo que por alí
pasou puido observar un cabalo na pista deportiva do
Terra  de  Turonio  ciscándose  tan  tranquilo,  baixo  a
atenta e concentrada mirada dos artistas plásticos. Non
se sabe se pola súa condición, ou pola emoción de ser
modelo por un día, o caso é que “Rubio” deixou a súa
frasca regularmente repartida por toda a superficie dos
40 X 20.

Ao día seguinte os máis entusiastas peloteiros déronlle
co cepillo para poder tocar un pouco a bola no recreo,
deixando para as profesionais da limpeza do centro, o
lustre final da pista a base de mangueira.

Todo pola arte !

3 de decembro, Día da discapacidade.

Máis info en:

http://covadamouratt.blogspot.com.es/

Para conmemorar esta data,  un grupo de usuarios e
profes do centro  Juan María  de Nigrán, convidounos
ao alumnado do Ciclo a realizar con eles unha campaña
de  sensibilización  por   Gondomar,  repartindo  nos
distintos  establecementos  da  vila  globos,  folletos  e
carteis. Foi o primeiro contacto con eles, pero non será
o último.

https://tfl.gov.uk/


O día 30 de setembro, fomos de excursión o curso de primeiro da ESO do IES Terra de Turonio ,
acompañados  dos  departamentos  de  Educación  Física  e  de  Bioloxía  e  Xeoloxía  ao  Monte
Galiñeiro.

Os buses deixáronnos en Vincios , onde comezamos a andaina ata o monte.

Na subida, paramos no depósito de recollida de auga, os profes explicáronnos como é, para que
se utiliza e tamén, que recibe cloro como tratamento.

Tamén puidemos observar diferentes tipos de árbores, os cales se distinguían polas súas follas,
como o carballo , o eucalipto ou o piñeiro.

Chegamos ao merendeiro e tomamos o noso almorzo de media mañá con calma, mentres os
profes organizaban un xogo que nos tiñan preparado. Cando xa estaba todo listo, comezamos a
xogar. O xogo consistía en atopar diferentes pistas, e con cada unha delas obtiñas un número. O
total de tódolos números abría unha caixa cun premio para o equipo que antes o conseguira.

Por último, fomos ata a canteira, onde nos ensinaron a principal rocha que extraen, o granito.
Tamén nos explicaron para que se usa e os compoñentes que o forman. Cando rematamos,
baixamos outra vez a Vincios , onde nos agardaba o autobús.

Pasámolo xenial e aprendemos moitas cousas novas!!!

saída ao monte galiñeiro 1º eso.  Por Laura e Andrea

Laboratorio 
Nós, o alumnado de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional de 4º A, levamos traballado
moito no laboratorio de ciencias do instituto. A nosa misión era que o laboratorio estivera
máis ordenado e limpo. Para iso lavamos e clasificamos o material  de vidro e colocamos
etiquetas nos estantes. Tamén ordenamos e clasificamos os produtos químicos poñendo ao
día  as  etiquetas  de  perigosidade  e  fixemos  un  inventario  dos  mesmos.  Animámosvos  a
traballar moito neste renovado laboratorio e colaborar na súa limpeza e orde.

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA NOS

PEARES
O noso centro foi seleccionado por terceiro ano consecutivo para participar nun programa
de inmersión lingüística organizado pola Xunta de Galicia. Trátase dunha estadía do 8 ao 14
de novembro nun centro en Os Peares, Ourense con monitores/as ingleses nativos nunhas
instalacións  que a empresa Gas Natural  Fenosa ten preto da central  hidroeléctrica dese
lugar. A Xunta de Galicia cubre todos os gastos de profesorado, alimentación e acomodación
nas  casas  da mesma central.  A  empresa  contratada para monitorizar  as  actividades  de
inglés é Play and Say,  procedente de Euskadi,  e cunha ampla experiencia no traballo de
campamentos de inmersión lingüística.

Isto é o que opina Sergio Pérez Gil, de 1º C, sobre a experiencia:

Os Peares é un campamento de inglés onde se fan moitas cousas: facer experimentos, xogos,
etc. Pola mañá, despois de almorzar fomos a clases onde aprendemos as cousas básicas pero
en inglés. O penúltimo día o casino foi moi divertido. O último día na discoteca todos os
nenos e nenas cantamos e bailamos e pasamos moi pero que moi ben. A mañá do día
seguinte vimos un vídeo coas fotos do campamento, algúns ata choraron porque tiñamos
que volver a casa, E NON QUERIAMOS. 3

Orientación no galiñeiro 4  eso.º
Pois os de 4º tamén fomos ao Galiñeiro, pero a facer unha carreira de orientación que case  
acaba con nós. Mentres agardabamos a nosa quenda, botámoslle unha de  disco-golf.
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