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Víndea ver, 
víndea ler, 

a nosa Tixosa 
volve aparecer. 

Chegou a Palmeira 
con moita equipaxe, 
saltando e brincando 

coma os arroaces. 

Trae moitos contos, 
debuxos, poemas 

dos nenos e das nenas. 
Ela púxoos todos 
nunha diadema. 

Coa Tixosa amigo 
vas a disfrutar. 

Levarache sen medo 
ao país de “nunca xamais” 

Míraa amodiño 
e con moita atención. 

Amósalla aos teus pais e  
máis aos teus avós.

Vailles gustar mogollón. 

feito pola Profe Susana 
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Chega o novo curso e dámoslle a benvida ao alumnado de 3 anos
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Este ano imos ter a compña da auxiliar americana de conversa que nos axudará 
a mellorar o noso inglés mentres pintamos e debuxamos na hora de plástica. No 
primeiro dia de outubro fixémoslle una gran benvida 
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Ola amiguiños e amiguiñas:  

Como ben sabedes este ano imos pro-
poñer novos retos e aventuras a través 
da Biblioteca do colexio. Este ano, pro-
poñemos CHOIVA DE LIBROS, DILUVIO 
ANIMAL. A ver se vos inspirades con es-
te titulo tan suxerente!! 
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 O centro este ano novamente participou nun novo proxecto 
na rede de Voz Natura que levou por titulo: “ Véxote aló nas 
brañas” no cal o obxectivo é concienciar da importancia  do 
coidado e mantemento das brañas da contorna . Para iso, o 
alumnado de 6º de Ed. Infantil—5 anos-foron os encargados 
de elaborar o gran cartel de presentación. 
 Mirade con que ilusión o ían compoñendo...
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Despois dunha ardua labor de limpeza tralo descanso estival de verán, o horto 
do noso cole comeza a funcionar coa visita do alumnado de Infantil e algúns ne-
nos/as de Primaria para plantar. 
Os máis pequenos e os máis grandes  despois das correspondentes explicacións, 
puxéronse mans á obra. Velaquí os vedes todos aterafados!!!!! 
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De camiño vou 
á miña terriña 
querida... 
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O pasado mes de outubro tivemos unha saída moi espe-
cial que daba o pistoletazo de inicio ao proxecto de 
“Véxote aló ,nas brañas” no que os alumnos  e profes ti-
vemos a oportunidade de observar a fauna e vexetación 
que arrodean as brañas de Coroso e as necesidades que 
este espazo natural  reclama para que sexa admirado 
polo resto da comarca. Alí se inspiraron algúns, na busca 
dunha mascota para este proxecto . Xa veremos o que 
resulta… seguro que debuxos asombrosos!! 

 Acompañados polo bo tempo ,en grupos mixtos de grandes e máis pequenos, 
iniciamos a marcha  entre charlas e máis risas dende o colexio ata as brañas de 
Coroso. 
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Chegamos!!! 

Que bo día fai e que 
ben o estamos a pasar!!! 
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Os alumnos e alumnas de 2º A pudieron levar ao papel a experiencia vivi-
da na saída do día ás brañas de Coroso... Que vos parece? 
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Neste páxina presentamos os traballos e debuxos dos alumnado de 4º de pri-
maria...Que imos decir? Marabillas!! 



18 

CEIPP DE PALMEIRA 

Os alumnos e alumnas de Infantil de 4 anos B tamén se inspiraron nas pai-
saxes que desfrutaron. 
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Outubro xa chegou e xa toca a súa fin e 
nesta época do ano quixemos celebrar o 
Samaín con moito medo e terror, a través 
das cabazas que os alumnos/as trouxeron 
para exposición. Ademais non queremos 
esquecernos das historias de medo que os 
libros nos traen e dos que tan bos momen-
tos nos fan pasar…. 

Como cada ano, a cousa mellora e cada ano observamos verdadeiras obras de 
arte elaboradas por parte das familias do noso alumnado. Desfrutade das 
imaxes. 
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Dende o CEIPP de 
Palmeira quere-
mos desexarvos   
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Sobre lendas do mundo e do Samaín e os medos, os alumnado de 4º prepa-
rou en formato de banda deseñada o conto do Rei Lir.  
A historia comeza así ….o final teredes que lelos enteiriños, hehehehe! 

O rei Lir era un rei irlandés con dous fillos, morreulle a súa muller e volveu casar 
algun tempo despois. A esta nova esposa o que menos lle gustaban eran os 

nenos. Un día levounos a un lago lonxano para nadar e ...convertiunos en cis-
nes. 
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Trala visita o pasado 28 de outubro da oceanófrafa Anxeles Alvariño ,os nenos  e 
nenas de 2º curso , entusiasmados coa visita, quixeron plasmar nos seus debuxos 
a ilusión que lles produxo esta visita e as cousas tan interesantes que tratou. 

 A científica galega, figura da oceanografía mundial, descubridora de especies 
e muller pioneira no mundo da ciencia e da investigación. 

Enrique Mauricio narrounos a súa biografía  e namentras o ilustrador Carlos Ta-
boada fixo un mural e  despois nós fixemos unha caricatura simpática da nosa 
oceanógrafa. 
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O mes de novembro é o mes. O mes do frío, das castañas , da calor preto do fo-
gón, do leite morno e de celebrar o magosto como  acostumamos dende hai 
ben de anos. 
Por iso, no CEIPP de Palmeira non queremos esquecernos desta tradición nosa e 
quixemos romper a rutina. Desta vez, trouxemos a un verdadeiro asador de cas-
tañas. Desfrutamos do día cos tizóns queimados e da cara chea de borra... 

Se sobran, xa sabedes quen 
vai dar conta delas, non si?? 
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O alumnado de 4º de primaria presenta os traballos relacionados coa festivida-
de do Magosto que foi celebrada no cole o pasado 17  de novembro enchendo 
o bandullo de castañas  e o corpo de risas... 
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O alumnado de 5 anos  presentou una colorida visión do magosto.  
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Os nenos/as de 3ºA divertíronse moito  
facendo manualidades polo magosto: debuxos, xoani-
ñas e bonecos. 
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E como non, trouxeron  os seus tra-
ballos .  

Todos eles fantásticos. 
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Durante o outono tanto mestres como alumnado estiveron cola-
borando man a man para facer a estupenda decoración do 
centro que presentamos a través destas imaxes: 

Deseños elaborados polas aulas de 5º e 6ºB 
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Con motivo do día do Magosto e chegada do Outono, o alumnado 
tivo un día de celebración de xogos populares organizados dos que 

tiveron a oportunidade de desfrutar, xogar e sobre todo… rir. 

Laberinto de Corda 

Aros e zancos 

Pesca o peixe  Xogo da Rá 

Mariola 

Xogo dos animais 

A forcada 

A ferradura 
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Caixa de Ovos Pesca a botella 

Zoca horizontal 

Xogo de tronos 

Xogo dos topes 

Xogo das esquinas 

E así moitos máis que case non temos tempo 
de xogar 
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O pasado 25 de novembro preparouse un día especial no que os nenos a través 
dos seus debuxos dixeron un gran NON á Violencia. 
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O concello de Ribeira  ofrece ós nenos de 4º elaborar un Calendario pola 
Igualdade, implicándonos na resolución das desigualdades de xénero. 
Aprendemos moitas cousas, a..: 

�� Fomentar técnicas non violentas de resolución de conflictos. 
�� Fortalecer a autoestima, igualdade, tolerancia…. 
�� Valorar a creatividade e a súa expresión grafica como forma de valo-

res. 
�� Potenciar a imaxinación e a creatividade a partir da creación plásti-

ca. 



43 

A TIXOSA 

Todos somos persoas. 

Debemos respetarnos  



44 

CEIPP DE PALMEIRA 

LETTER TO GRANDMA 

O pasado día 27 de novembro, coincidindo coa celebración no cuarto xoves do mes de 
novembro, as mestras de Inglés quixeron conmemorar unha celebración arraigada na lin-
gua inglesa. Esto é o Día de Acción de Gracias.  



45 

A TIXOSA 



46 

CEIPP DE PALMEIRA 

ANIMAIS 

TROUXO A MADRIÑA DE IRENE 
NOVAS PLANTAS EN MACETAS 
E ANIMALIÑOS DE ADORNO 

QUE ESTÁN NO XARDÍN DA NENA. 
DÚAS VACAS, SEIS GALIÑAS, 

UN GALO E MÁIS TRES OVELLAS, 
DOUS PARRULOS, CATRO GATOS 

BRANCOS CON PINTIÑAS NEGRAS. 
O XARDÍN TAMÉN É AGORA 
UN CURRAL OU UNHA EIRA. 

 O alumnado de 5 anos de Ed. Infantil estamos a traballar moito sobre os ani-
mais, lemos e  ilustramos esta poesía. 
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A clase de 5 anos 
preparou como ver-
dadeiros artistas co-
mo  Miró  ou Lean-
dro Lamas os seus 

retratos cheos de vi-
da e color.  

Que vos parece? 
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O alumnado  do colexio colaborou na construcción dunha chimenea solida-
ria . Nesta chimenea colaborouse para un mellor nadal para aquelas familias 
máis necesitadas ademais das decoracions do cole así como os mellores 
desexos para o anivovo. 

Decoracions feitas polo alumnado de 5º e 6º 
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Este Nadal tivemos una gran sorpresa. Recibimos a visita da Rondalla de 
Aguiño que nos deleitou coa súa música e ata participou o profe Alex, mem-
bro en activo desta Rondalla. Toda una inspiración musical!!!! 

Grazas pola vosa visita. Volvede cando queirades!!!! 
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O alumnado  de  Infantil de 3 anos estivo 
buscando a Papa Noel.. Saberiades de-
cirnos se o atoparon?? Para iso , terán 
que esperar á noite de Nadal, non si?? 
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Ola a tod@s neste día tan 
especial!!!!! 
O título do proxecto que 
preparamos neste curso é: 
“Móllate pola paz” e ta-
mén en inglés “ Dive into 
peace”. 
Estivemos preparando 
moitas actividades. 

O alumnado de in-
fantil fixemos os 
peixiños que deco-
ran o mural, facen-
do as escamas co-
as pegadas das no-
sas mans. 

Os nen@s de primaria fixemos mensaxes de paz nunha pinga de auga e 
colgámolos nuns paraugas pintados 

MENSAXES
�� Non esquezas a paz. 

�� A paz comeza cun sorri-
so. 

�� Se queres á paz, cons-
trúe os medios para 
chegar a ela. 

�� Un día de paz equivale 
a toda a felicidade do 
mundo. 

�� Non hai camiño para a 
paz, a paz é o camiño. 
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Alumnado 1º 
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Os nenos e nenas da clase de 5 anos B adaptamos e ilustramos o conto 
“Ferdinando o touro” 
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Aprendemos sobre a vida de Malala: Xoven paquistaní, galardonada co premio No-
bel. Comezou a súa campaña pola educación das nenas aos 10 anos. Para poder ir á 
escola desafiou a unha das milicias más violentas do mundo que prohíbe a asistencia 
das mulleres á escola. 

Alumnado de 2º
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O día da Paz é moi divertido, 
    porque todo o día é colorido. 
    Por iso non hai que facer guerra, 
    para mellorar a terra. 

A paloma da Paz é unha señora, 
    que pasa por Zamora. 
    Por iso hai palomas que voan sen parar, 
    e todos felices a cantar. 

A Paz mola mogollón, 
    polo ritmo que nos da o corazón. 
    Por iso hai que coidar o Universo, 
    como pensamos nestes versos. 

OS NENOS/AS DE 3ºA 
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Xa chega o entroido!!!! Estámonos a preparar para disfra-
zarnos de animais. O día 5 de febreiro, no cole de Palmeira 
haberá: pitiños, ovelliñas, galiñas, vacas, aguias, gatos, xoa-
niñas, escarabellos, ras, bolboretas e …. moitos máis. 

Vaia galiña que 
estou feita!! 
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Estámonos a preparar 
para o desfile.. 

Xa chegou o día, que ben!!! Imos a disfrazarnos, logo faremos o desfile, 
degustaremos os doces do antroido que fixeron as nosas avoas, 
nais…… e … por último …. a xogar !!! 
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Aquí vos deixo a receita de filloas da miña avoa 

Bo proveito!!!   .           Alexandre 2º A 
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@s nen@s de 2º elaboramos unhas máscaras de peliqueiros, mirade que bonitas 

nos quedaron 
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O profe Miguel un ano máis deleitounos con varias sesións de contacontos. 
Ao alumnado de primaria  contounos : “Los músicos de Bremen”. 
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A nós (infantil) o profe Miguel 
contounos o conto: “ A noite das 

Mudanzas” 
Despois representámolo.  
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O alumnado de 5 anos estiveron botando a imaxinación a voar e imaxináronse dentro duns 
aniños… Ahí van as súas respostas. Algunha vos deixará sorprendidos. 
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Desta vez vamos a  presumir do alumnado de tres anos que se luciu cos seus de-
buxos sobre os contos que a mestra tan ben lles relatou. 
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Neste caso, o alumnado de 3 aniños debuxou ao protagonista deste historia tan fer-
mosa. 
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Na compaña de Carabuñas e as súas aventuras, mostramos vos a caracterización que 
os nenos de 3 anos fixeron desta persoaxe tan monstruosamente divertida.. Estará  enfa-
dado que  o debuxaron así de fermoso?? 
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Seguimos co alumnado de tres anos de Ed. Infantil… 
Agora tócalle o turno aos Chibos Chibóns... 
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E Os tres osos, que vos pare-
ce??... 
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Unha eiruga moi larpeira chegou á aula dos de tres anos . Que vos parece? 
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Como medran as nosas verduras 
de inverno!!! 
E …. no mes de decembro tivemos 
unha moi boa colleita. 
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Na primeira semana de marzo o noso alumnado colaborou co pintado, 
montaxe de grandes crebacabezas referidas a mulleres da historia que tive-
ron relación coa natureza entre elas, unha galega: Angeles Albariño…  
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O alumnado de 4º de primaria adicaron parte do seu tempo a ilustrar 
o conto da “Historia dos bonobos con lentes” en homenaxe ao Día da 

muller. 
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O alumnado de 5 anos B prepararon uns traballiños referentes ao traballo 
das súas nais. 
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O alumnado do centro o pasado día 17 de marzo, desfrutaron da  
plantación de árbores no colexio celebrando deste modo, o día da árbore.
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O 21 de marzo celebramos o día da árbore. Todo o alumnado do cole 
plantou no patio: camelios, abeleira, figueira, castiñeiro…. 
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Coñecemos tamén as súas utilidades e beneficios. 
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No mes de abril recibimos a visita desta xoven autora do libro “A nena e o mar” para os de 6º
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TEN CATRO PATAS CON 
CINCO DEDOS QUE UTILI
ZA 

É UN RÉPTIL PORQUE TEN 
O CORPO CUBERTO DE ESCA
MAS 

A PEL PODE SER 

MUDA A SUA 
PEL 

É OVÍPARA , PORQUE NACE DE  
OVOS A FEMIA PON OS OVOS NA 
 TERRA E AS CRÍAS NACEN AO CABO 
DUNS DOUS MESES GRAZAS Á CALOR 
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AO CABO DUNS MESES
O ANACO DE COLA 
VÓLVELLE CRECER.

É INSECTÍVORA, ALIMÉNTASE DE  
INSECTOS; FORMIGAS, GRI

CANDO SE SENTE ATACADA POR 
OURIZOS, BUFOS, GATOS OU  
OUTROS ANIMAIS, DESPRÉNDESE 
DUN ANACO DE COLA, QUE SEGUE 
MOVÉNDOSE DURANTE UNS MINU

ESTE MECANISMO DE DEFENSA 
PODE CONFUNDIR OS SEUS 
DEPREDADORES E PERMITELLE FUXIR 

Alumnado de 4 anos Infantil A 
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O 14 de abril os nenos e nenas de 3º e 4º recibimos con moita ilusión a 
María Canosa, escritora e autora de libro que limos “Rubicundo” 
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Durante o mes de abril, o noso alumnado recibiu a visita dos país, naís, avós/as pa-
ra compartir coa súa aula un momento de lectura. Non sabemos quen disfrutou 
máis se os maiores ou os pequenos. Gracias por participar. Foi un éxito rotundo. 
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Tamén os papás e demáis familia puideron disfrutar dun momento de lectura co 
Profe Miguel lendo , entre outros, retazos do Quixote. 
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Hoxe, 3 de maio, os máis peque-
nos do cole ( o alumnado de in-
fantil) ímonos á cidade da Coru-
ña para coñecer O DOMUS  e o 
ACUARIUM FINISTERRAE 

Xa chegamos ao DOMUS. Que grande  é este museo!!!!! 



107 

A TIXOSA 



108 

CEIPP DE PALMEIRA 



109 

A TIXOSA 



110 

CEIPP DE PALMEIRA 



111 

A TIXOSA 

ALUMNADO DE 4 
ANOS B 
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ALUMNADO 5 ANOS  A 
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ALUMNADO 5 ANOS  B 
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Un dos proxectos do Plan Plurilingüe en Plástica desenvolveuse ao longo do 2º e 3º trimes-
tre deste curso. O obxectivo era a reprodución dun cadro do artista. 
Nos primeiros niveis fixeron unha combinacion de técnicas: o decoupage e o pintado 
para o cadro de “The Kiss”. 
Para o 5º e 6º trataron o estudo do cadro: “The tree of life” e unha das tres partes titula-
da: “The embrace” no que estudaron coidadosamente o cadro antes de plasmalo no 
lenzo. 
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Desde o equipo de medio ambiente, levouse a cabo un concurso de foto-
grafías da natureza. Os nenos e nenas inmortalizaron paisaxes, animais … 
con pé de foto no que aparece o nome e o  motivo de facer esa  
fotografía. 
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O 17 de Maio celébrase o Dia das Letras Galegas. Este ano adicado a Manuel 
María, escritor de Outeiro de Rei (Lugo). Escribiu tamén poesía sobre animais, 
por iso no cole traballamos un poema sobre un animal e fixemos o debuxo  se-
guindo a técnica dun pintor famoso como: Picasso, Dalí, Pollock, Alexander Cal-
der…. 
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Como outra das actividades do día das 
Letras Galegas,o día 19 de maio saimos ao 
patio e fixemos lecturas de escritores gale-
gos. Os nenos e nenas maiores líanlle aos  
pequen@s e ao revés. 
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O xoves 19 de maio fomos invitados ao auditorio para ver a actuación  mu-
sical  (Cocido sinfonico) do grupo: “Os tres tenedores”. Despois da actua-
ción houbo a entrega de premios do Certame literario do Concello.  
No noso cole houbo dous premiados:  
Pepe Meis de 4º B e Xavi Martín de 5º B 

 PREMIADO CO  
CONTO “AVENTURA NO  

ANTIGO OESTE” 
Xavi Martín de 5º B

 PREMIADO CO 
CONTO “A NENA 

LOITADORA” 
Pepe Meis de 4º B
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“O PARRULO MADURO” 
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“O GALO QUE SE ESQUECEU DE CANTAR” 
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“O PUCHIÑO PERDIDO” 
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“UN DIA NOE” 
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PREMIADO:
“UN NENO VAISE DE VIAXE ”de  

Tuán Ferrerirós 
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ACCÉSIT:
“A OLA GRANDE ”de Marco González 
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PREMIADO:
“O DRAGÓN VERMELLO ”de  

Alexandre  Cajide ( 2º A) 



133 

A TIXOSA 

PREMIADO:
“QUEN ROUBOU O TESOURO DAS 

BRAÑAS DE COROSO? ”de  
Elena Abad ( 3º A) 
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ACCÉSIT: 
“ THE FAIRY AND THE LEPERCHAUN”  

de Antía Casal 
( 4º A) 

ACCÉSIT: 
“ THE FAIRY AND THE LEPERCHAUN”  

de Antía Casal 
( 4º A) 
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PREMIADO: 
“ O CONTO DO AVÓ” 

de Vicente Mariño 
( 5º B) 
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ACCÉSIT: 
“ THE LEPERCHAUN’S DIET”   

de Lucía Rivas ( 6ºB) 



137 

A TIXOSA 

PREMIADA:  
“OS DOUS PAVOS REALES” 

 De Carla  García Paz 



CEIPP DE PALMEIRA 

ACCÉSIT: 
“ O CAN E A NENA”   

de   
Uxía Ríos ( 5 anos B) 

ACCÉSIT: 
“ O FÚTBOL”   

de   
Álvaro Vidal ( 5 anos B) 
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PREMIADA:  
“o DOUTOR PATOSO” 

 De Carla Villagrán ( 4ºA) 
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ACCÉSIT: 
“ O QUE PENSA É VERDADE OU PA-

RECIDO?”  de David García Iglesias 
( 4º A) 
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ACCÉSIT: 
“ O CAN MISTERIOSO  de Raquel 

Franco González 
( 4º A) 
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PREMIADA:  
“MAGOCHIS” 

 de Xabi Martín ( 5ºB) 
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PREMIADO : 
“ZOO” 
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PREMIADO : 
“OS PEIXES DO MAR” 



CEIPP DE PALMEIRA 

ACCÉSIT: 
“ AS MATRIOSKAS” de  

Yudnery Serna Salas ( 5 anos) 
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PREMIADO 
“ O ENTRENADOR DE MURCIÉLAGOS”  

de Darío Caamaño López ( 2ºB) 
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ACCÉSIT: 
“ A FAMILIA”  

de Aitana Marrero  Pillado( 1º A) 
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ACCÉSIT: Jaime Cadórniga Barbeito( 4º A) 

PREMIADO: Pedro Prol Briones ( 4ºA) 
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PREMIADO:  Xabi Romero  González( 5ª B) 

ACCÉSIT:  Xabi Martín Lois ( 5ºB) 
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PREMIADA: “ A BRUXA CURUXA”  
de Alba Fariñas Blanco ( 3ºB) 
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ACCESIT: “ OS ANIMAIS DA GRANXA”  
de Mateo Santiago Sanlés (3ºB) 
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PREMIADA: “ A PESCA”  
de Carlos Lijó Fernández ( 5º B) 
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PREMIADO:“ VEN Á RIBEIRA”  
de Carlos Lijó Fernández ( 5ºB) 
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ACCÉSIT: ”NALA”  
de Xabi Martín Morales (5ºB) 



156 

CEIPP DE PALMEIRA 

Como nos anteriores cursos, a ANPA organizou moitas actividades ex-
traescolares para o noso alumnado. 

Inglés                      Clube Creativo                       Zumba 
Piscina                           Nenoos 
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Como todos os anos , desde o Equipo de Me-
dio Ambiente participamos e colaboramos  
cos nosos proxectos con VOZ NATURA. 

O final do curso escolar anticipouse coa festa 
de Voz Natura o sábado 4 de Xuño.  
, múltiples actividades lúdicas e ata son de 
rock a cargo de “Os Furious Monkey House” 

TODA GALICIA EN VOZ NATURA: OS GRANDES FANS DA NATUREZA 
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Excursión a Muros 
O martes 31 de maio fo-
mos 5º e 6º a coñocer Mu-
ros e Monte Louro. 

Ao chegar, María, a mo-
nitora, contounos parte 
da historia da vila de 
Muros. 

Dinos que esa é a única 
parte que queda da 
muralla de Muros. Aqui 
está a entrada princi-
pal. 

Aquí ensínanos as casas da 
xente máis pobre e a rúa máis 
estreita de Muros, a Rúa da Soi-
dade. 

Logo visitamos o mercado 
que ten unhas escaleiras na 
entrada que lembran ás da 
Catedral de Santiago. 
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Unha paradiña no Camiño 
Real. Esta rúa debe o seu no-
me á visita a Muros do rei Al-
fonso XIII. 

Visita a capela do Carme e … 

A comer 

Logo fomos a 
Monte Louro 

Unha policía municipal axudounos para 
cruzar a estrada. 

E empezou a cami-
ñata ata Monte 
Louro. 
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Á dereita estaba a du-
na e a lagoa. 

Un pequeniño descanso. 

A outra monitora en-
sinounos algunhas 
plantas que había 
polo camiño, por 
exemplo da “barba 
de raposo” de cor 

laranxa. 

Ao outro lado da ría 
está a península do 
Barbanza. 
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Un pouquiño antes 
de chegar ao faro 
vimos a uns homes 
que collían perce-
bes. 

Dende o faro de 
Monte Louro 
continuamos ca-
miñando ata co-
ller o autobús 
que nos levaría 
á praia para 
xantar. 

Ao rematar de comer voltamos ao cole. 

Nenas e nenos de 5º e 6º 
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Despois de tanto traballo, 
xa tiñamos ben merecido 
este descanso. 

Chegou o tempo da Praia, do sol e de desfrutar do bo tempo e das va-
cacions  e todolos mestres e alumnado queremos deserxarvos  un feliz  
verán a través destas divertidas fotografías e debuxos. 
FELIZ VERÁNNNNNN!
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Chegou o momento das despedidas para vivir unha nova etapa. 
Por iso, deixámovos unha pequena mostra da sesión fotográfica que 
tomamos no cole... 
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�� Esta revista foi maquetada por o 

profesorado integrante do Equipo 

de Novas Tecnoloxías do colexio. 

�� Foi posible tamén gracias á partici-

pación dos demais Equipos do Cen-

tro. 

�� Pódese descargar e ver a toda cor 

na nosa páxina web:   

h t t p : / / c e n t r o s . e d u . x u n t a . e s /

ceipdepalmeira/
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