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SE TE ATREVES A ENSINAR NON DEIXES DE APRENDER
Impulsados polas inquedanzas dos nosos alumnos e as expectativas de tantas familias, seguimos ahí,
ensinando, aprendendo, mellorando e crecendo.

Foto de grupo de todo o profesorado ao inicio de curso 2018-2019.

O Colexio Divino salvador recibe o galardón de VIGUESES DISTINGUIDOS. Recolle a distinción o fundador do colexio,
D. Basilio Toyos Alonso.
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ESCOLA INFANTIL “LA CASITA”
ASÍ DESCUBRIMOS, APRENDEMOS Y CRECEMOS.

El otoño

El invierno

Primavera

Grupo
infantil

GRUP
Od
2 año e
s

Sentados de izquierda a derecha: IAN, YAIZA, ALBA, DANIEL, HIRUNE
De pie de izquierda a derecha: MAURO, AINARA, MARIO, CAROLINA, ROQUE, ARTURO, ICÍA, ALBERTO
Profe izquierda: LUZ, Profe derecha: MÓNICA
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EDUCACIÓN
INFANTIL

GRUP
O
4ºA

Fila de arriba: Mauro F. , Lara, Érika, Martín R., Hugo F., Hugo R. e Xiana
Fila del medio: Martín F. , Xacobo, Lucas, Zoe C., , Zoe C. , Nicolás, Izan, Violeta e Carolina (titora)
Fila de abajo: Noa, Nuria, Aroa, Mauro G. ,Zoe F. Olivia, Martín H. e Xabi

EDUCACIÓN
INFANTIL

GRUP
O
4ºB
4

Fila 1: Manuel, Hugo, Jorge, Thiago, Marta, Zaira
Fila 2: Paula, Cosme, Martín, Pablo, Carla
Fila 3: Sara, María, Samara, Martín, Alejandro, Malena, Lorena (titora)
Fila 4: René, Nael, Francisco, Ariana, Adam

EDUCACIÓN
INFANTIL

GRUP
O
5ºA

Fila de arriba: Marta (titora) Ramón, Carlota, Adán, Carolina, Iago
Fila del medio: Lucía, Asier, Sabela, Estela, Sofía, Eric
Fila de abajo: Cattleya, Sara, Cristina

EDUCACIÓN
INFANTIL

GRUP
O
5ºB

Fila de arriba de esquerda a dereita: Xián G., Andrea, Jorge, Paula F. e Arya.
Fila do medio: Beatriz (titora) Mara, Antón, Keila, Alejandro e Nahia.
Fila de abaixo: Jon Ander, Paula R., Manuel, Xián L. e Marián.
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EDUCACIÓN
INFANTIL

GRUP
O
6ºA

1ª Fila: Profesora Ana Belén, Aitana, Darío, Kevin, Alba, Adán, Miguel, Noa
2ª Fila: Nacho, Pablo, Carmen, Marcos G., Valentina
3ª Fila: Katalyna, Diego, Shamira, Marcos R.

EDUCACIÓN
INFANTIL

GRUP
O
6ºB
6

1ª Fila: Begoña (titora), Xoán, Xián, Martina, Dubra, Luis, Chantal, Marta (titora de apoio)
2ª Fila: Yago, Adriana, Iván, Martín, Xacobe, Lucas, Lucía, Carmen, Asier

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
1ºA

1º Fila: Marcos, Salomé, Sara, Ana, Leonardo, Xoán, Manuel, Lara (titora)
2º Fila: Lara, Xoel, Bruno, Jose, Lucas, Gaia, Jacobo, Daniela R.C.
3º Fila: Valentín, Ariadna, Pablo, Daniela R.R., Iván, Alexandre, Ainhoa, Victoria, Leire

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
1ºB

1ª Fila: Xavi, Adrián C., Sabela B., Andrea, Adrián M., Nerea, Sabela P., Mateo, Chus (titora)
2ª Fila: Sara, Daniela, Bruno, Anabel, Raúl, Nando, Álvaro, Mara
3ª Fila: Daniel, Vera, Pablo, Ainhoa, Pedro, Miguel, Uxía, Adriana, Iria
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
2ºA

1º Fila: Hugo, Alanis, Olaya, Almudena, Manuel R., Ana (titora).
2º Fila: Miguel, Manuel S., Uxía, Anxo, Sheyla, Gabriel, Isaac
3º Fila: Alejandra, Alma, Inés, Xabi, Adán, Iker

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
2ºB
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1º Fila: Ian, Adriana ,Julen, Brenda, Alejandro, Breogán, Marina, Julia, Rosa (titora), Yoel.
2º Fila: Lois, Sabela, Xiana, Lucas, Marcos, Gabriel, Víctor, Matías.
3º Fila: Tareixa, J.Miguel, Bernice, Rubén, Inés, Melany.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
3ºA

1ª Fila: Raquel, Keila, Uxía, Sergio, Bosco, Ariana, Thiago.
2ª Fila: Pablo (titor), Alba P., Vera, Iria, Tania, Candela, Hugo, Alba G.
3ª Fila: Marcos, Ismael, Erik, Nicolás, Abel, Xoel. (Ausente: Adrián)

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
3ºB

1ª Fila: Leyre S., Greta, Leyre A., Sara, Blanca, Nazaret, Bruno, Mateo.
2ª Fila: Tere (titora), Lucía, Aldara, Sabela, Izan P., Pablo T., Izan Q, Pablo C.
3ª Fila: Lucas, Hugo, Ángel, David, Alan, Martín.
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
4ºA

1ª Fila: Titora: Sabina, Martín V, Ada, Alba, Leo, Antón S. , Uxía, Leire, Sara M.
2ª Fila: Bruno, Hugo, Zoe, Cloe, Sara C. , Diego, Noa, Sara L. ,Xabier E.
3ª Fila: Martín T. , Marcos, Lucas, Antón M. , Xabier L. , María, Nicolás

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
4ºB
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1ª Fila: Gabino, Rafa, Evelyn, Valeria, Noa, Sabela, Naia, Pablo C.
2ª Fila: Amparo(titora), Alba, Iván, Uxía, Xiana, Alexia, Candela, Héctor, Gashaw, Carlos.
3ª Fila: Izan, Pablo B. Brais, Marcos, Òliver, Jorge.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
5ºA

FILA SUPERIOR (DE ESQUERDA A DEREITA) Martín, Nahom, Silvia, Xoel, Carme, Aarón, Tomás
FILA MEDIA (DE ESQUERDA A DEREITA) titora Ed. Física: Marta Villanueva, David, Daniel, Brian, Pablo G. S, Eva,
Ainoa, Susana, Gerardo, Titor: Daniel Gómez.
FILA INFERIOR (DE ESQUERDA A DEREITA) Noelia, Pablo M., Violeta, Tayla, Martina, Sofía, Pablo G. V.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
5ºB

FILA SUPERIOR (DE ESQUERDA A DEREITA) Yeray, María, Sofía, Sara, Manuela, Blanca, Carlota
FILA MEDIA (DE ESQUERDA A DEREITA) Noa P., Noa F., Raúl, Pedro, Noa L., Miguel, Irene, Enzo, Iker, titor: Javier
Estévez
FILA INFERIOR (DE ESQUERDA A DEREITA) Gabriel, Rodrigo, Pablo, Darío, Hugo, Mateo, Adrián
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EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
6ºA

De izquierda a derecha y de arriba a abajo.
1ª fila: Daniel, Noel, Mario, Manuel, Ismael V. , Roi, Ismael G. , Paula N. , Alejandra, Pilar (titora).
2ª fila: Iago, Elías, Eyre, Alba, Paula C. , Patricia, Inés, Sara, Judith, Mariela.
3ª fila: Guillermo, Miguel, Aarón, Rubén, Laura, Emilia.

EDUCACIÓN
PRIMARIA

GRUP
O
6ºB
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Fila superior: Paula C., Aldara, Sara, Lucas, Cayetano.
Fila intermedia: Paula M., Brais, Hugo A., Lucía, Gabriel, Inés, Uxía, Carlota, Ainhoa, Montse (titora).
Fila inferior: Xoán, Fernando, Laura, María, Ambar Alejandra, Cristina, Miryam, Javier, Martín, Hugo F., Gael.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

GRUP
O
1ºA

Arriba (esq-der): Inés, Enrique, Gabriela, Bruno, Miguel, Marcos, Xoán, Brais, Alex, Álvaro
Debaixo (esq-der): Adrián, Breixo, Aitana, Diana, Alba, Isabel (titora), Samuel, María, Ainhoa, Xavi, Xian, Marcial
(profesor)

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

GRUP
O
1ºB

1º Fila superior: (de esquerda a dereita): Águeda A., Manuel F., Sara A., Borja B., Jose P., Iván C., Sergio I., Airon V.
2º Fila inferior: (de esquerda a dereita): Joel M., Naiala R., Antía R., Pablo C., David C., Miguel R., Carlota P.,
Irene F., Guillermo P., Mario R., Iris L., Rosa (titora).
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA

GRUP
O
2ºA

Fila inferior (de izq. a der.): Laura, Aroa, Mateo, Aloe, Mistre, Julia, Belén, Carla, Lucía y Jose María (tutor).
Fila intermedia (de izq. a der.): Ismael, Sabela, Uxía, Andrea R, Gala, Andrea M, Ayelén, María, Roberto, Martín
y David R.
Fila superior (de izq. a der.): David F, Iago, Gonzalo , Francisco, Jairo, Xoel y Gael.

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

GRUP
O
2ºB
14

Superior (esq-der): Adrián Figueroa, Alba Guevara, Eva Otero, Maite Piñón, Mónica Gutiérrez, Roberto Rial, Iván
Comesaña, Jorge Costas, Laisha Ventura, Zerihún Fernández, Laura Pardavila, Lara Parga, Adriana Martínez, Yasmín
Gomes e Borja Hermida (ausentes).
Inferior (esqu-der): Rosalía Vázquez, Yaiza Baladrón, Aroa Esperón, Javier Portela, Tomás Prado, Xoel Pereira, Luna
Goberna, Xiana Goberna, Inés González-Rey, Nicolás Giménez, Marta Neira, Fleur Dutuel e Carlos Solla (titor).

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

GRUP
O
3ºA

1ª FILA: Noa, Sara, Titora: Maite, Pedro, Jorge, Uxía, Juan, Víctor, Ethan.
2ºFILA: Alexía, Raúl, Antía, Mar, Hugo, Lucía, Candela, Ana, Antía Parga, Xabier, Alejandro, Hugo Alén. Rodrigo
(ausente).

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

GRUP
O
3ºB

André, Sabrina, Noelia, María, Irene, Hugo, Lucas, Pedro S, Alejandra, Pedro C., Alejandro, Iago
Alicia (titora), Érica, Carla F., Carla B., Adrián, Edgar, Daniel, Icíar, Lucía, Álvaro, Antía, Facundo, Marcos
Ausentes: Bronte
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EDUCACIÓN
SECUNDARIA

GRUP
O
4ºA

De arriba hacia abaixo e de esquerda a dereita: Enrique, Saúl, Iago M., Marcos
Marco (titor), Juan Pablo, Antía, Pedro, Lucas, Álex, Jorge, David, Omar, Naiara
Jéssica, Sabela, Saray, María, Genet, Paula, Andrea, Iago R., Diego, Gemma

EDUCACIÓN
SECUNDARIA

GRUP
O
4ºB
16

Fila superior, de esquerda a dereita: Luis (titor), Yago, Marcos, Jorge O., Ángel, Jorge G., Adrián, Hugo, María,
Aroa, Ana e Nerea.
Fila inferior, de esquerda a dereita: Rocío, Andrea, Yoel, Alejandro, Aixa, Denise, Jimena, Lucía, Carla e Sarai.
Javier (ausente).

NADAL 2019
O primeiro trimestre rematou coa celebración do Nadal, e con el chegaron numerosos actos: a campaña solidaria de recollida de alimentos (grazas a todos por facer que fora novamente un éxito), a
visita de Papá Noel e do Apalpador aos máis pequechos, o III Recital de Panxoliñas, no que todos o
alumnado colaborou coas súas interpretacións para facer gozar a toda a comunidade educativa,.
A verdade é que pagou a pena traballar duro durante o primeiro trimestre para celebralo logo con
tantos actos!
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Festa do Magosto
O venres día 26 de outubro, os alumnos de ESO
e da aula de Educación Especial celebramos o
magosto no monte veciñal de Beade.
Foi unha xornada de tranquila convivencia na
que non faltaron algúns xogos e excursións polos
arredores. Especial mención á emocionante
competición de petanca entre alumnos e
profesores onde os máis veteranos fixeron gala
do seu bo estado de forma.
Tamén tivemos a oportunidade de degustar, a
media mañá, unhas riquísimas castañas asadas
que nos facilitou a ANPA do colexio á que desde
estas liñas mostrámoslle o noso agradecemento.
Sentounos moi ben!
A xornada transcorreu tranquila e sen ningunha
incidencia en particular. Chegamos a tempo
ao colexio antes de finalizar a xornada escolar.
A temperatura foi agradable e deixamos o
parque forestal máis limpo mesmo do que nolo
atopamos.

Día do Autismo
O día 2 de abril é o día Mundial de Concienciación
sobre o Autismo e dende o noso centro
celebramos toda a comunidade educativa, un
acto no patio do colexio, onde realizamos un
gran puzzle, construíndo entre todos un corazón.
Os alumnos Iago e Fernando presentaron o acto
explicando o obxectivo do mesmo.
Este corazón coas cores emblemáticas e
simbólicas deste colectivo, tivo como finalidade a
concienciación do noso alumnado para contribuír
na mellora da calidade de vida das persoas con
autismo.
A mensaxe escollida este ano para as pancartas
foi “Inclusión, diversidad, visibilidad”, que xunto
co visionado de curtas, e a realización de murais
contribuíron a que sexamos cada vez mais
conscientes desta realidade.
Agradecer a colaboración do ANPA, aportando
materiais e colaborando na realización do puzzle.
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ENTROIDO
Neste día, onde o entroido está presente en todos os
colexios da nosa cidade, nós os alumnos do Colexio
Divino Salvador tamén quixemos mostrar ás familias
e veciños do noso barrio os nosos disfraces, este
ano baixo o tema “ os oficios “. Que mellor maneira
de aprender que meternos no papel e que mellor
momento para facelo que na festa do entroido como
exemplo práctico dunha experiencia onde cada parte
da nosa comunidade educativa: estudantes, profesores
participabamos nun multitudinario desfile no que
tiñan cabida desde policías e bombeiros, cociñeiros,
músicos, científicos tolos e un sen fin de profesións
que con alegría e ilusión enchían a rúa acompañados
por suposto, de música e charanga. Pero a festa non
acababa aí, a continuación, xunto coas familias,
xa no patio cuberto , dabamos a despedida dunha
maneira divertida ao noso Meco, personaxe que
como cada ano ofrécenos coas súas ordenes unha
actividade propia do entroido. Ata pronto, grazas por
acompañarnos neste día tan especial.

2019
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O colexio Divino Salvador celebrou a 10ª edición do
seu Certame Literario “Letras de Babel”.
Co gallo do Día do Libro, o colexio Divino Salvador (Coruxo-Vigo) celebrou na
semana do 23 de abril a cerimonia de entrega de premios do seu Certame
Literario “Letras de Babel” que este ano acadaba a súa décima edición.
O xoves 25, recolleron o seu galardón os alumnos de 3º, 4º, 5º e 6º de
Educación Primaria. Na categoría de 3º e 4º, resultaron gañadores os rapaces:
Abel Mendoza (“El mono barrigón”, relato), Lucía Rodríguez (“Paloma y los
animales mágicos”, relato), Ada Quintas (“Ana y el fútbol”, relato) e Xiana
Fernández (“Sé tu mismo”, relato).
Na categoría de 5º e 6º, foron galardoados os alumnos Eva Pardo (“Buenos
amigos de verdad”, relato), Íker Alonso (“El globo”, relato), Aarón Soutullo
(“Los brawlers Nita y Colt”, relato) e Lucía Díaz (“Daniel y el poder de la
amistad”, relato).
O venres 26, recolleron o seu galardón os alumnos de 1º, 2º, 3º e 4º da ESO.
Na categoría de 1º e 2º da ESO, foi merecente do 1º premio (medalla de ouro)
o relato “No le temas a la vida” de Inés González-Rey Puig (2º ESO). O 2º
premio (medalla de prata) foi para a alumna de 2º da ESO Adriana Martínez
González (“Una sonrisa y dos vidas cambiadas”, relato) e o 3º premio (medalla
de bronce), para a alumna de 1º da ESO Antía Reñones Freitas (“As estacións”,
poema).
Na categoría de 3º e 4º da ESO, obtiveron premio os traballos de María Eduarda
Gomes (medalla de ouro polo relato “Por si no recuerdo tu recuerdo”); Adrián
Gómez Costas (medalla de prata polo poema-rap “Yo y la sociedad”) e Érica
Abalde Alonso (medalla de bronce polo relato “Ayer, hoy y mañana”). Nesta
categoría, o xurado decidiu outorgarlle un accésit ao traballo presentado
pola alumna de 3º ESO, Sabrina Napoli Lara (“Los tres reinos de dragones”,
relato).
O mesmo día 27, revelouse o nome do gañador absoluto da X edición
de “Letras de Babel”. Por decisión maioritaria, o xurado, composto por
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profesores do Centro, resolveu conceder o máximo galardón a Inés GonzálezRey Puig, alumna de 2º da ESO e autora do texto intitulado “No le temas a
la vida”. A escritora Anna Figueiredo foi a encargada de facerlle entrega do
galano á gañadora: un lote de libros e a xa tradicional “Parella lendo”, peza
en porcelana de Sargadelos.
O Premio “Letras de Babel” recaía, por segundo ano consecutivo, en Inés
González. A nova escritora elaborou para o concurso un texto sorprendente
pola súa madureza, vocabulario e ritmo narrativo. Nel contásenos a historia
de Olivia, unha nena que nunca fora quen de amosar os seus sentimentos.
Emma, unha nova amizade, ensínalle que na vida hai que arriscarse e non lle
ter medo aos cambios.
Os actos de entrega de premios víronse amenizados polas actuacións
musicais de Uxía e Sara Fernández (3º ESO/ 6º EP, pandeireteiras), Alanis
Morilla (2º EP, vocal), Cristina Müller (6º EP, piano), Míriam Fernández (6º
EP, vocal), Jorge Figueroa (4º ESO, violín e piano), Alejandra Serantes (3º ESO,
guitarra), Tomás Prado (2º ESO, clarinete), Antía Rouco e Jorge Figueroa (4º
ESO, vocal/piano), Mar Fernández (3º ESO, piano), e mais un espectáculo de
habilidade co cubo de Rubik a cargo de Zerihún Fernández (2º ESO); todos
eles alumnos do colexio.
Segundo os organizadores do certame, a cantidade e a calidade dos traballos
presentados a concurso foi moi notable e, daquela, moi difícil o labor do
xurado.
Tanto a directiva do colexio coma os profesores queren felicitar a todos
os alumnos participantes, de xeito especial os premiados, animándoos a
prodigarse na lectura e na escritura e, así mesmo, na aspiración de elevar a
súa escrita á categoría de arte, con vistas, por exemplo, á vindeira edición de
“Letras de Babel” que será a undécima. A través do Certame Literario “Letras
de Babel” o colexio Divino Salvador cumpriu xa unha década formando e
promovendo a súa canteira de escritores.

LETRAS GALEGAS
Maio é o mes que marca o principio do fin do curso
escolar. Maio é o mes no que a nosa cultura celebra
os Maios e tamén o seu día grande: o Día das Letras
Galegas. Neste ano o homenaxeado foi Antonio
Fraguas Fraguas.
Dende o Equipo de Dinamización e Normalización
organizamos distintos actos para conmemorar o
Día das Letras Galegas. Seguimos con En Galego
queremos Teatro e asistimos á representación de
LanguagePlanning no Centro Cultural de San Miguel
con todos os alumnos da ESO o 2 de Maio. Algo máis
tarde e para continuar co teatro en galego, os alumnos
de Infantil e Primaria (1º e 2º) recibirono mércores
15 de maioa visita duncontacontospara interpretar
Contos de estación.
Coa colaboración dos mestres de lingua galega e
dos titores, os alumnos traballaron sobre a biografía
do autor e preparon, xuntocostitores, a canción
Galegoxa. Un ano máis, os corredores do coleestiveron
decorados coa exposición alusivaaohomenaxeado
que se envioudende a Administración. Houbo dúas
distintas, unha no edificio de Infantil e outra no de
Primaria e Secundaria.
Como acto central e para finalizar as celebracións,
o día 16 de maio, como vénsendo tradicional, os

alumnos de todas as etapas reuníronse no patio
dende primeira hora para asistir aos distintos actos.
Foron 3 alumnas de Secundaria as encargadas de
presentar as actuaciónsque fixeron os alumnos de
Primaria e os alumnos de Infantil. Entre recitado
e recitado, varios alumnos do cole correron a
cargo das actuacións musicais, todas elas cunha
temática común, o noso folclore. Case no remate,
interpretamos unha versión que fixemos da BelaCiao
titulada Galegoxa e por último pechamos o acto
co himno galego. Previamante entregáraselles aos
alumnos un marcapáxinas no que estaba recollido o
himno. Foron os alumnos de 3º os que se puxeron á
fronte dos demais para dirixir esta interpretación. O
himno estivo acompañado da banda de gaiteiros.
Finalmente este ano non puidemos celebrar a xa
tradicional chocolatada e tivemos que conformarnos
coas rosquillas que un ano máis, e grazas á desinteresada
colaboración da ANPA e de Rosquillas Cristaleiro,
desfrutamos coméndoas todos xuntos acompañados
da música do grupo tradicional Os Pentellos de Vigo.
Os alumnos de Secundaria e 6º de Primaria volvemos
apadriñaraosmáispequenos de Infantil para compartir
con eles este momento de festa.
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Traballamos na aula

Facemos proxectos
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E obradoiros

E saímos para aprender
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Chegou o gran día!
Partindo cedo do colexio, enfiamos rumbo á capital
cunha primeira parada en Segovia onde visitamos o
acueduto, o Alcázar, o Barrio Xudeu, a catedral e a Praza
Maior.
Aloxados en pleno centro da cidade o noso
emprazamento foi o punto perfecto para comezar a visita
guiada e a pé polo Madrid dos Austrias.Tamén visitamos
algunha das pinacotecas mais importantes do mundo: o
Museo do Prado e o Reina Sofía. Ademais, desfrutamos
no Museo de Ciencias Naturais e rematamos unha
xornada maratoniana co espectáculo musical Billy Elliot
no madrileño Teatro Alcalá.

Rumbo a Toledo, ao día seguinte, puidemos gozar do
Alcázar e do Museo Sefardí.
Sen apenas tempo para recuperarnos, desfrutamos
ao día seguinte dunha xornada totalmente lúdica no
Parque Warrner.
O Venres 14, voltamos a casa cunha parada obrigada no
Mosteiro do Escorial onde o guía nos fixo desfrutar das
marabillas desta colosal edificación.
Despos dunha longa viaxe e con tempo para pensar
sobre o acontecido chegamos aló pola tardiña, cinco
días despois, ás portas do noso cole e no que sería a
nosa derradeira saída como alumnos da ESO.

Viaxe de estudos do alumnado de
6º curso a Cantabria.
O alumnado de 6º de Primaria realizou a súa
viaxe de fin de etapa a Cantabria, onde estiveron
hospedados na Finca El Mazo, desfrutando dun
completo programa de multiaventura. Nesta viaxe
tamén visitaron outros sitios de interese, como
o pobo pesqueiro de Cudillero, a Neocova de
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Altamira, a pintoresca vila de Santillana del Mar e o
parque multiaventura Forestal Park en Santander.
Tamén deu tempo a percorrer o Parque Natural de
Cabárceno e as covas de “El Soplao”. Unha viaxe
para o recordo!

O alumnado de 1º e 2º de Primaria realizou unha saída á praia da
“Fontaíña” para participar na actividade “CORUXO E O MAR. A GAMELA CORUXEIRA”, relacionada coa unidade “Coñecemos o noso contorno”, que traballaron na materia de Ciencias Sociais.
Esta actividade consistiu na asistencia a unha charla onde se lles
falou sobre como era a vida dos mariñeiros de Coruxo e na que ademais de coñecer “in situ” como eran as gamelas e as artes de pesca
que utilizaban, gozaron coas anécdotas e as propias experiencias
que contou un mariñeiro desta parroquia, ao que lle poideron facer
todas as preguntas que se lles ocorreron sobre este tema.

As nenas e nenos de 2º de Primaria realizaron unha saída con
pernocta á granxa-escola “Corazón de Carballo”, no barrio de
Vilar, en Tomiño, os días 23 e 24 de maio.
Durante esta visita poideron participar de pequenas labores
propias dunha granxa, como sementar plantas aromáticas
na horta, darlle de comer aos animais, elaborar queixos…
Ademais doutras actividades como talleres de música, xogos
tradicionais, senderismo e elaboración dun caderno de campo.
Resultou unha experiencia moi enriquecedora e dinámica
na que se combinaron coñecemento e diversión, e que lles
permitiu gozar de momentos de convivencia moi emotivos e
difíciles de esquecer.

Este curso os alumnos e as alumnas de 1º e 2º de Primaria
prepararon con axuda das súas mestras unha horta vertical
(reutilizando botellas de plástico) na parede do 2ª andar do
edificio central para aproveitar as boas condicións que se dan no
mesmo.
Aprenderon que é un sistema que permite cultivar plantas de
todo tipo nunha estrutura vertical en lugares pequenos onde
non se dispón dun terreo como tal para cultivar. No noso caso,
decidímonos por algunhas plantas aromáticas e culinarias:
tomiño, lavanda, romeu, salvia, menta e alfábega.
Con este pequeno proxecto quixemos que os nenos/as
familiarícense e observen de preto o proceso de crecemento
dunha semente e sobre todo que se responsabilicen dos
coidados que necesita. En definitiva, que aos poucos tomen
conciencia da importancia de coidar o medio ambiente.

O 2 de maio os alumnos/as de 1º e 2º de
Primaria recibiron a visita de Liliana Freijeiro
Rial e as súas cadelas Kuka e Samba.
A psicóloga explicoulles dun xeito práctico
en que consiste a terapia asistida con cans.
Estes animais xeran beneficios naquelas
persoas que se encargan dos seus coidados.
Son o vehículo de mediación necesario entre
o terapeuta e o usuario.
O traballo que fan na súa ONG ten como
principal obxectivo mellorar a calidade de
vida das persoas coa axuda dos cans.
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Obradoiro de cociña saudábel no comedor do colexio

O mércores día 27 de marzo fixemos no comedor do colexio un obradoiro sobre cociña no que aprendemos cales son as nosas necesidades
nutricionais diarias, e que tipo de alimentos son máis beneficiosos para a nosa saúde. Ademais, preparamos nós mesmos unha deliciosa filloa que
puidemos degustar a media mañá. Un obradoiro moi interesante para mellorar os nosos hábitos alimentarios.

Saída a Santiago de Compostela
O luns 25 de marzo saímos cara a Compostela dende Vigo en tren. Nesta bonita viaxe, na que o tempo foi estupendo, puidemos admirar a zona vella da cidade,
as figuras recén restauradas do Pórtico da Gloria e a propia catedral. Tamén tivemos ocasión de comer, xogar e relaxarnos na preciosa Alameda de Santiago,
antes de emprender a volta cara Vigo en tren. Foi unha experiencia moi enriquecedora.

4º Bombeiros e Museo do Mar
O mércores 12 de decembro os
alumos de 4º de Primaria xunto cos
titores, fixemos unha saída ao Museo
do Mar. Visitamos o acuario e tamén
participamos nun obradoiro nos que
nos transformamos en arqueólogos.
SAÍDA BOMBEIROS (4º Primaria)
O venres 5 de abril os nenos pasaron
unhas horas disfrutando das
instalacións do parque de bombeiros
e da súa compañía, logrando que
ao mesmo tempo de ser unha
actividade educativa fora divertida.
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VISTA SANTIAGO
O xoves 23 de maio os alumnos e alumnas de 5º e 6º de Ed. Primaria
realizaron unha viaxe en tren a Santiago de Compostela. Alí puideron ver
o Museo do Pobo Galego e o restaurado Pórtico da Gloria. O xantar foi no
Parque de Bonabal.

Coa sorte de que o tempo acompañou puidemos gozar dunha xornada
diferente cargada de historia da nosa terra.

VISITA AO EDAR LAGARES
O alumnado de 5º e 6º tiveron a oportunidade de coñecer de primeira man
o funcionamento da Estación de Depuración de Augas Residuais de Vigo;
unha infraestrutura que a vimos medrar e que xa forma parte da nosa
paisaxe habitual. As rapazas e os rapaces quedaron abraiados co proceso de
saneamento ao que son sometidas as augas residuais de Vigo.

DIVIN SAUVEUR
Este curso descubrimos que hai un colexio
Divino Salvador en ¡Bruxelas! Os rapaces e
rapazas de 5º puxémonos en contacto con eles
e intercambiamos un caderno, que cubrimos
coa información da nosa cidade, do noso centro,
e do noso día a día. Co caderno belga tamén
chegou a súa mascota. En realidade son dúas,
dous emblemas de Bélxica: un pitufo e Milú, o
cadeliño de Tintín.

PRIMEIRO PREMIO "XORNAL ESCOLAR"
Como os cursos pasados, os alumnos/as de 5º e 6º realizamos o noso xornal
escolar para participar na iniciativa que pon en marcha o Faro de Vigo. Este
ano, queríamos facer algo diferente e ocorréusenos viaxar no tempo; Así que
o noso xornal foi un monográfico dedicado á historia de Vigo.
O mércores 5 de xuño os alumnos/as de 5º desprazámonos ao Pavillón das
Travesas para asistir á entrega de premios. Foi un momento moi emocionante
compartir este final de festa cos case sesenta centros participantes. E non só
levamos un premio, levamos tres. “Mellor uso da hemeroteca”, “Mellor uso
das fotografías nun xornal” e… o premio ao Mellor Xornal 2019.
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UNHA VISITA AO MUSEO

Prehistoria ata a Idade Media no cal puidemos comprobar a importancia do lume desde o seu descubremento e tomar conciencia da
importancia que este tivo na evolución humana e na nosa vida cotiá.
Alí aprendimos como se fai, con arxila, unha LUCERNA ROMANA gra- Aprendimos dunha forma moi amena e levamos para casa a lucerna
zas á axuda da nosa monitora. Tamén fixemos un percorrido desde a romana feita no obradorio.
O venres 30 de novembro o alumnado de 1º ESO visitou o museo do
mar.

AVENTURA EN CÍES
Os días 10 e 11 de xuño, os alumnos de 2º da ESO viviron unha experiencia inesquecible no arquipélago das Cíes. As illas Cíes integran o
Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.
O primeiro día, tras o desembarco e as presentacións, os rapaces perfeccionaron a técnica de mergullo con “snorkel”, xa que tres cuartas
partes do parque se atopan somerxidas e a vida prolifera nesta augas
cristalinas onde está prohibida a actividade pesqueira. As Cíes son o
mellor lugar do mundo para somerxerse.
Tras a cea, repostas as forzas, os alumnos desenvolveron unha actividade de “Rastrexo”, competición de orientación nocturna que superaron
equipados con cadansúa lanterna.
O segundo día, os rapaces participaron na actividade “Diverpraia”: xogos e deportes que tiveron como escenario a mellor praia do mundo.
Novamente a bordo do barco, a viaxe de regreso a Vigo fíxose moi curta, pois, había tanto que contar.

OS PEARES
It was a great experience in Os Peares, where we met new people
and teachers from different countries. On the first day, we were all
allocated our respective rooms where we left our luggage. Then we
had the level exams which were to evaluate our levels in English as
well as determine the groups we would be placed in.
We had English classes in the morning where we learned about the
environment. In the morning at about ten o’clock, we were divided
into groups of twelve. Each group was named after a country: Canada,
USA, Australia, Scotland, England, Italy and Ireland. On the second
day we began group activities which were done independently
without the teachers’ help.
In the afternoon we had competitive games to win a prize which took
the form of “illuminati” stars that stood for points counted up at the
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end of the week to know which country had won the competition on
Friday. We had a tutor to prepare a project about typical things from our
country to present to the participants who took part in English Week.
The night-time activities were amazing: we played games like Music
Box, Casino, Cinema, Sing off, Call of Duty, as well as dancing at a
Disco.

3º DA ESO CONQUISTA O CASTELO DE SOUTOMAIOR E DOMINA RANDE DESDE A PENEDA
Despois de tres tentativas, á cuarta foi a vencida! O pasado 22 de maio,
con ceos despexados e boa temperatura, os alumnos de 3º da Eso
visitamos o Castelo de Soutomaior e coñecemos todos os seus segredos
da man de Anxo: a orixe do seu nome, a súa posición estratéxica, as
distintas ampliacións desde o século XII, a historia do señor do Castelo,
Pedro Madruga, e as loitas contra un dos seus principais inimigos,
o Arcebispo de Fonseca, a figura de María Vynials e a creación do
seu sanatorio, etc. Recorremos o camino que leva ao vello molino,
paseamos entre os viñedos, admiramos o bosque galego, camiñamos
polo xardíns do Castelo ondea topamos mostras de árbores singulares
de todo o mundo e máis de vintecinco especies de camelia.
Despois do xantar, achegámonos o monte da Peneda, a dous
kilómetros de Soutomaior, onde Alonso II de Fonseca construira o
castelo de Castrizán, hoxe desaparecido, para vixilar o seu contrincante,
o cabaleiro Pedro Madruga. Facendo algo de exercicio, chegamos ao
cume onde se levanta a ermida de A Virxe das Neves da Peneda e, ao

seu carón, unha sobreira centenario. Dende alí, unha panorámica de
360º amósanos a entrada da ría de Vigo, a ponte de Rande, as illas Cies,
a ensenada de San Simón, o val do Verdugo e, por suposto, o Castelo
de Soutomaior.
Unha excursión inolvidable tanto polo bo facer dos guías do castelo
como polo excelente comportamento dos nosos alumnos.

ACTIVIDADE 4ºESO CURSO 2018/19

VISITA Á FEIRA DA EDUCACIÓN EDUGAL
O pasado 27 de febrero achegáronse tódos os alumnos de 4ºESO xunto cos seus titores e o orientador ata a
oitava edición do Salón EDUGAL, o salón da oferta de educación e formación de Galicia que se ven a celebrar
no Palacio de Exposicións e Congresos de Pontevedra por oitavo ano consecutivo.
O obxectivo principal desta visita foi que o noso alumnado de 4º curso da ESO tivese información de primeira
man de todas as ofertas formativas disponibles na nosa comunidade, tanto no plano formativo máis académico
coma no ámbito máis práctico. Chegando a primeira hora, apenas inaugurado o salón os alumnos puideron
asistir tanto a charlas de orientación como a talleres e obradoiros ao vivo que estaban a ser desenvolvidos nos
numerosos postos.
Os nosos alumnos puideron asistir ao obradoiro de tapicería e cortinaxe que ofreceu o CIFP Manuel Antonio de
Vigo e a tres distintos seminarios de Enxeñería e Arquitectura ofertado polos Servizos da Universidade de Vigo,
E. Enxenaría Forestal, E. Enxenaría de Telecomunicacións, de Ciencias da Saúde ofertado E.U. Enfermaría,
Fisioterapia, Oferta da Universidade da Coruña e de Ciencias Sociais e Xurídicas a cargo de CC. da Educación,
USC, CC.Sociais e Comunicación.
A resposta por parte do noso alumnado foi moi positiva e esperamos que actividades deste tipo sexan quen de
clarexarlles a difícil tarefa de decidir qué facer en canto remate este curso.

VISITA Á FEIRA DA EDUCACIÓN EDUGAL
O pasado 27 de febrero achegáronse tódos os alumnos de 4ºESO xunto
cos seus titores e o orientador ata a oitava edición do Salón EDUGAL,
o salón da oferta de educación e formación de Galicia que se ven a
celebrar no Palacio de Exposicións e Congresos de Pontevedra por
oitavo ano consecutivo.
O obxectivo principal desta visita foi que o noso alumnado de 4º
curso da ESO tivese información de primeira man de todas as ofertas
formativas disponibles na nosa comunidade, tanto no plano formativo
máis académico coma no ámbito máis práctico. Chegando a primeira
hora, apenas inaugurado o salón os alumnos puideron asistir tanto a
charlas de orientación como a talleres e obradoiros ao vivo que estaban
a ser desenvolvidos nos numerosos postos.

Ciencias da Saúde ofertado E.U. Enfermaría, Fisioterapia, Oferta da
Universidade da Coruña e de Ciencias Sociais e Xurídicas a cargo de CC.
da Educación, USC, CC.Sociais e Comunicación.

A resposta por parte do noso alumnado foi moi positiva e esperamos
que actividades deste tipo sexan quen de clarexarlles a difícil tarefa de
decidir qué facer en canto remate este curso.

Os nosos alumnos puideron asistir ao obradoiro de tapicería e cortinaxe
que ofreceu o CIFP Manuel Antonio de Vigo e a tres distintos seminarios
de Enxeñería e Arquitectura ofertado polos Servizos da Universidade
de Vigo, E. Enxenaría Forestal, E. Enxenaría de Telecomunicacións, de

A NOSA HORTA
O colexio Divino Salvador emprende este ano un novo proxecto que abarcará todos o cursos de Infantil,
Primaria e ESO. Trátase da HORTA ESCOLAR. O espazo habilitado está situado nas inmediacións do colexio.
O alumnado da ESO foi o encargado de poñer o proxecto en marcha, comezando coas tarefas de limpeza,
estercado, distribución do espazo, feitura de bancais, etc. Unha vez preparado o terreo, sementamos,
arrincamos malas herbas e adicámonos a coidalo. Neste mes de xuño xa podemos observar como as sementes
van dando os seus froito e o millo, as fabas, as tomateiras, as cebolas, etc, xa comezan a asomar.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACROBÁTICA

JUMPING
OXFORD

PINTURA

ROBOTIX

CIRCO

PATINAJE
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VISITA DO ALCALDE AO COLEXIO
O mércores, 12 de xuño, o alcalde de Vigo, Abel caballero,
visitou o noso centro. Agasallámolo cunha cordial
benvida e aproveitamos para transmitirlle as nosas
inquedanzas e peticións.
Por unha banda, recalcamos a idea de promover o
voluntariado na nosa cidade e tamén de concienciar a

todos os xoves a velar polo coidado do medio ambiente
sobre todo das zonas que nos rodean. Ademais,
pedímoslle que se dera a coñecer máis a historia do noso
barrio, Coruxo, e de que arranxasen os viais do noso
entorno para poder acceder con seguridade, sobre todo
agora que visitamos moitas veces a nosa horta escolar.

O HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO CONVÉRTESE EN
“EL BOSQUE ENCANTADO…O ESO PARECE”.
A MAXIA DO TEATRO INUNDA PEDIATRÍA NO CUNQUEIRO
Un ano máis, e van tres, os alumnos de Artes
Escénicas de 4º ESO tentaron levar a maxia do teatro
á ala de Pediatría da terceira planta do Cunqueiro.
A través do proxecto Contos en Acción, na súa
terceira edición, preténdese levar un pouco de
diversión aos nenos e nenas ingresados no hospital.
Nesta ocasión, a aula hospitalaria converteuse no
escenario de El bosque encantado…o eso parece,

obra da autoría de Xavier Estévez. Nas tarefas de
maquillaxe, contamos coa axuda inestimable da
ANPA. Durante unha hora o selectísimo público
gozou das divertidas ocorrencias dos personaxes
dos contos tradicionais. Os novos actores ofreceron a
súa mellor versión para arrincar sorrisos a pequenos
e maiores. Esperamos que o conseguiran!
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