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O ano 2013 foi o “Ano Internacional da Cooperación na Esfera 
da Auga” e, o noso centro tamén se adheriu a esta iniciativa co lema

“Planeta auga, Satélite Lectura”.

A Comunidade Educativa, durante todo o curso escolar, estivo
desenvolvendo actividades e proxectos de investigación sobre a auga, 
quedando recollidos neste monográfico da nosa revista “O Lanzal”.
A nosa idea é que gocedes coa frescura do traballo do alumnado máis
pequeno,  que pasedes uns bos momentos lendo adiviñas e poesías, 
e que descubrades todo o que aprenderon sobre a relación tan 
importante que ten a auga con Galicia e coa nosa cidade: lavadoiros,
muíños, praias, vexetación, peixes,…
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muíños, praias, vexetación, peixes,…

A pesares do tempo no que vivimos, no que a crise e as novas
leis fan perigar a calidade do Ensino Público, o profesorado deste 
centro segue apostando  pola Educación pública e de calidade, 
onde a nosa ilusión e dedicación ven suplir os recortes.

Grazas por seguir depositando en nós a confianza da educación 
dos vosos fillos-as.

Mergulládevos na lectura deste novo monográfico do Lanzal!

Un saúdo:

María Fernanda González, directora do C.E.I.P. O Pombal
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OS NENOS E NENAS DE 4º FIXEMOS VARIAS 

EXCURSIÓNS, TODAS RELACIONADAS COA AUGA.

No primeiro trimestre visitamos o mercado do Berbés, onde aprendImos moitas 

cousas sobre os peixes azuis e brancos.

Fomos camiñando, polo que aproveitamos 

para ver moitas cousas interesantes da nosa cidade

como o Monumento ao Traballo (Os Redeiros). 

Xa no mercado visitamos distintos postos de venta 

de peixes e mariscos, onde poidemos coñecer as 

diversas especies que ofertan. 

Chamounos moito a atención o grandes que poden

chegar a ser as centolas!

A verdade é que resultou unha saída moi interesante, divertida e útil para 

desenvolvernos na vida diaria .

No segundo trimestre:  visita a 

exposición do E.D.G.A.R no edificio da 

Xunta .

Antes de entrar xogamos e dimos un 

paseo polo Náutico e vimos peixes, 

barcos e unha estatua de Julio Verne 
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barcos e unha estatua de Julio Verne 

sentado enriba dun polbo. 

Despois explicáronnos como  funciona 

o E.D.A.R., (a nova depuradora), que 

se vai facer na desembocadura do río 

Lagares e os beneficios que aporta 

tela. Puxeron un vídeo en 3 D, .

No mes de  Abril fomos a Aqualia que 

está na Rúa Cantabria, moi preto do 

cole .

A auga que bebemos ven dos encoros 

de Zamáns e Eiras.

Baixa polo túnel ata chegar a Aqualia  e 

alí póñenlle sosa á auga. Despois pasa 

ao decantador ,onde lle quitan a 

suciedade á auga e pasa aos filtros, 

chegando á nosa casa preparada para 

poder ser utilizada para o noso uso.
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Dende esta plataforma cultural que representa a revista “O Lanzal”, a Xunta Directiva da ANPA
quere expresarvos as funcións principais que xestiona e o seu compromiso coa vida educativa
do colexio, así coma a defensa dos intereses dos seus asociados. As funcións principais son:

1: Xestión do servicio de comedor
2: Xestión das actividade extraescolares e actividades extralectivas. Neste senso

destacamos a organización de ANPAS EN REDE no curso 2012-13, grazas a FOANPAS
(Federación de ANPAS) e o Concello de Vigo. Ao longo do curso fixemos actividades moi
interesantes como: Obradoiro de Marionetas con gomaespuma, obradoiro de cociña divertida,
actividades no Magosto, etc., todo elo coa participación de nenos-as e familias.

3: Xestión da Gardería Matinal, para que as familias poidan conciliar a súa vida
laboral e o seu papel de nais e pais.

4: Defender os intereses dos asociados no Consello Escolar
5: Participar nos eventos e celebracións da vida do colexio ao longo do ano: 

Magosto, Nadal, Entroido e Fin de curso.

Por todo o anterior e outras cousas importantes para a vida e supervivencia de
unha Escola Pública que ofreza oportunidades para todos, desexaríamos que máis pais e nais
se uniran ao noso esforzo. Unha aperta
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Fotografías de eventos
de ANPAS EN REDE 
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DIVERTIDOS XOGOS
ENTRE AMIGOS



O NOSO FESTIVAL
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O NOSO FESTIVAL

VISITOUNOS O…..
PAXE REAL !!!



DÍA DA

A NOSA POMBA CON 
PEDRIÑAS BLANCAS
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ESTE CURSO 
TAMÉN NOS MOLLAMOS

COA PAZ



NO PASARRÚAS
PASÁMOLO XENIAL E
ANIMAMOS O PASEO 

DO CALVARIO
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EDUCACIÓN INFANTIL
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1º, 2º, 3º E 4º DE PRIMARIA
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5º E 6º DE PRIMARIA
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SEMANA DA
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ROSALÍA DE CASTRO



ROBERTO VIDAL BOLAÑO
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OS MÁIS PEQUENOS
GOZARON NA COMPAÑA
DOS SEUS 
“PADRIÑOS POR UN DÍA”

DÍA DO LIBRO
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OS MAIORES COIDARON
AOS PEQUENOS, 

DISFRUTANDO XUNTOS
COA LECTURA 

DE CONTOS E HISTORIAS.
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TEATRO NO COLE:
“3 PINGUIÑAS E UNHA

AVENTURA”

OBRADOIROS DO
CONCELLO
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TORTAS DE MILLO
NO SAMAÍN

O HOME
ORQUESTA

O MAGO NOELCONTACONTOS DE RELAXACIÓN
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GRACIAS POLO
VOSO TRABALLO
PATRULLEIROS
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