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PROXECTO : 
          “VIAXA NO TREN DOS VALORES” 

“Os teus valores definen quen eres realmente” 



LIBROS MÁIS LIDOS 

Neste trimestre os libros con máis éxito foron: 
En terceiro lugar “El misterio de los Elfos”, en segundo lugar “Tarzan” e o libro 
campión “Animales Polares”. 
 
 

 
 

 
No colexio temos un Club de Lectura de pais/nais e todos aqueles que 
desexen participar. Reúnense os martes pola tarde coa periodicidade que 
o club determina, en función das obras lidas. 
Estes foron os libros lidos durante o segundo trimestre:   
Dispara, yo ya estoy muerto de Julia Navarro. 
Cabalos e lobos de Fran Lorenzo. 
Divinas Palabras de Valle Inclán. 
 

Animamos a participar a todos os membros da Comunidade Educativa que o dese-
xen. 

CLUB DE LECTURA    “LKTL” 

ESTE TRIMESTRE PRESENTAMOS... 



 
 
1.Cal é o obxectivo das aulas plurilingües? 
 
O obxectivo é o de ofrecer aos nosos alumnos/as a maior exposición posible 
á lingua inglesa. 
 
2. Consideras que os alumnos/as melloran a súa competencia lingüísti-
ca? 
 
Ao aumentar o tempo de contacto coa lingua estranxeira, os alumnos/as melloran considerable-
mente a comprensión e expresión oral, ademais non supón un gran esforzo para eles posto que a 
materia que impartimos en inglés é a plástica. 
 
3. Cal é a misión da auxiliar de conversa? 
 
O seu traballo consiste en axudar ás mestras de inglés co fin de mellorar a expresión oral dos ne-
nos/as. Establece un enlace directo entre a lingua, a cultura que representa e os alumnos/as. 
 
4. Por que escollestes a asignatura de plástica para levar a cabo o proxecto de Centro Pluri-
lingüe? 
 
Porque pareceunos que era unha asignatura que non requería un amplo coñecemento da lingua in-
glesa. O alumnado participante está capacitado para entender e expresar ideas e conceptos propios 
da área de plástica na lingua estranxeira. 
 
5. Cales son aspectos negativos de impartir a plástica en inglés? 
 
A pesar de que o vocabulario empregado é moi sinxelo, moitas veces as explicacións teñen que ser 
dadas en castelá e en inglés. 
 

CONCURSO “TERESA DE CALCUTA” 
CELEBRADO DO 20 ATA AO 29 DE XANEIRO 

 
1º NIVEL:     Ruth Justo Carballo   1º          2º NIVEL:    Valeria Rodríguez Piñeiro  2ºB               
                                                                                                   

3º NIVEL:    Nerea Alonso Lamas 3ºA        4º NIVEL:    Diego Rodríguez Otero  4º 
           

5º NIVEL: Pedro Núñez Seoane   5ºB           

 

CONCURSOS 

ENTREVISTA Á COORDINADORA DAS AULAS  
PLURILINGÜES :  
Dna RAQUEL FRAGUAS MONTEAGUDO 



CONMEMORACIÓNS 

DÍA ESCOLAR POLA PAZ E NON VIOLENCIA (30 de Xaneiro) 
 

O alumnado participou en diferentes actividades: realización dunha unidade didáctica sobre a 
Paz, concurso de Teresa de Calcuta, realización de murais e dun globo símbolo da unión dos po-
bos, representación colectiva do arco da vella e memorización e escenificación da canción “O 
rock do cárcere”. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CELEBRACIÓNS E EXPOSICIÓNS 

 

CELEBRACIÓN DO ENTROIDO.  
Realizamos unha exposición de másca-
ras, unha unidade didáctica e  organiza-
mos diferentes comparsas para a celebra-
ción do entroido baixo o lema “Seis po-
bos, un mesmo sentir”. 

CONMEMORACIÓN DO ANIVERSARIO DE ROSALÍA DE CASTRO (24 de febrero).  
Realizáronse diferentes actividades: recital de poesías,  ilustración de poemas, elaboración dun mural, 
entradas e saídas con poemas musicados de Rosalía, etc. 

CONMEMORACIÓN DÍA DA POESÍA, (18 de 
marzo). Convocouse o II Certame de Poesía escolar. 
O alumnado participante seleccionou o seu poema 
preferido e recitouno para  os demais compañeiros 
no  Salón de Actos. Resultou unha actividade moi 
motivadora. 

CONMEMORACIÓN SEMANA DA PRENSA, 
(mes de marzo). O alumnado traballo coa prensa 
na aula e colectivamente todo o colexio elaborou 
un mural con noticias que ensalzan valores positi-
vos. 



 
 



 
 
 
 



 

 

 

 
 

PLAN DIRECTOR (11 de marzo, para 5º curso). Proxecto da Policía Nacional en colaboración coa 
Consellería de Educación. O alumnado analizou e reflexionou os posibles riscos da internet. 

PLANETARIO 
 (Do 11 ao 15 de febreiro) 
 
Organizado pola ANPA en 
colaboración coa Funda-
ción La Caixa. 
Asistiu tamén o alumnado 
da escola de Educación 
Infantil “Monte do Alba”. 
Xuntos descubrimos a 
maxia do ceo e aprende-
mos a contemplar o ceo 
nocturno. 

OBRADOIROS 

AS ÁRBORES QUE FALAN 
(23 de febreiro, para 1º e 2º ) 

 
Obradoiro onde a través da 
lingua galega o alumnado  
sensibilizouse coa contorna 
natural: tradicións, costumes, 
etc. 



 
 

VISITA A 
FARO DE VIGO 
(20 de xaneiro) 

 
O alumnado de 3º curso vi-
sitou as instalacións de Faro 
de Vigo onde analizou as 
distinas fases da elaboración 
dun xornal. 

VISITA Á BIBLIOTECA 
JUAN COMPAÑEL DE 

Vigo. 
(26 de Xaneiro) 

 
O alumnado de 1º e 2º visi-
tou unha biblioteca pública 
onde descrubriu como se 
organiza e os servizos que 
ofrece. 

VISITA AO AUDITORIO  
AFUNDACIÓN 

 
(28 de Xaneiro e 8 de marzo) 

 
O alumnado de 1º e 2º asistiu a un 
espectáculo de narración oral, mo-
nicreques e acompañamento musi-
cal en directo, “Rodarirrodari”. 
O de 3º e 4º, a un concerto que os 
achegou a instrumentos do mundo 
da percusión contemporánea, 
“Cousas de catro” 

OUTRAS ACTIVIDADES 



 
 

CROS ZAMÁNS (3 de Febreiro) 
O alumnado de 3º curso participou nuha 
carreira de 
Cros en Za-
máns, dentro 
do Plan Xoga-
de. Organizado 
pola Secretaría 
Provincial para 
o Deporte da 
Xunta de Gali-
cia. 

MUSEOS DA 
CORUÑA 

(24 de febreiro). 
 
O alumnado de 4º e 
5º visituo a Casa 
das Ciencias, o Do-
mus e o Aquarium.  
Foi unha experien-
cia inesquecible. 

VISITA Á FUNDACIÓN 
LAXEIRO (3 de Febreiro) 

O alumnado de 2º descubriu o mundo da 
arte a través da figura de Laxeiro. Entre 
todos crearon un cadro mural. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    NATURNOVA (11 de marzo).  
O alumnado de 3º e 4º participou  das actividades científicas propostas por Naturnova.  

BOMBEIROS 
 (8 de Marzo) 

O alumnado de 1º e 2º visitou as 
instalacións dos Bombeiros en 
Redondela. Coñeceron a súa orga-
nización, traballos, equipamento, 
vehículos, etc. 

LUDOTECA LINGÜÍSTICA 
( 9 de marzo) 

 
O alumnado de 5º e 6º curso parti-
cipou en diferentes xogos sobre a 
lingua galega: refráns, cantigas, 
etc. 



PÁXINAS WEB DE INTERESE: 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 
 

http://bibliovaladares.blogspot.com.es/ 
 

http://www.wikipedia.es/ 
http://www.tudecideseninternet.es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os equipos de Biblioteca e Dinamización Lingüística agradécenlle a toda a comuni-
dade educativa (familias, profesorado …) a súa colaboración na realización de todas 
estas actividades, sen a cal non poderían levarse a cabo. 

XOVES SEN BALÓN 
Dentro do proxecto de Mellora da Convivencia, organizamos este trimestre os “Xoves sen Balón”. Cada 
nivel selecionou posibles xogos alternativos para compartir  a pista de xogos entre todos. Posteriormente 
os delegados de cada curso sometéronos a votación.  
Paralelamente, este trimestre inaugurouse unha LUDOTECA onde o alumnado seleccionado recibe cla-
ses de xadrez. 

CHARLA SOBRE SAÚDE BUCODENTAL 
 (15 de marzo) 

Dentro do Programa Mellora de Hábitos Saudables, contamos coa colaboración duns odontólogos que 
nos ofreceron unha charla sobre saúde dental. Agasalláronnos cun “kit” de limpeza bucal. 


