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Moving, all the people moving, one move for just one dream  

We see moving, all the people moving, one move for just one dream  
 

Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción  
Una gota junto a otra hace oleajes, luego mares... océanos  

Nunca una ley fue tan simple y clara: acción, reacción... repercusión  
Murmullos se unen forman gritos, juntos somos evolución  

 
Moving, all the people moving, one move for just one dream  

We see moving, all the people moving, one move for just one dream  
 

Escucha la llamada de Mamá Tierra, cuna de la creación  
Su palabra es nuestra palabra, su quejio nuestra voz  

Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza  
Volver al origen no es retroceder, quizás sea andar hacia el saber 

 

Moving, all the people moving, one move for just one dream  
We see moving, all the people moving, one move for just one dream 

 
“Moving” – Macaco 
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Samaín 
Este ano no Samaín quixemos facer unha homenaxe á 
obra de Alfred Hitchcock, director de cine 
estadounidense, coa película “Los Pájaros” (The 
Birds). Unha cinta do xénero de drama e terror que 
data do ano 1963. 
 

  
 

Magosto 

O venres 11/11/2016, levamos a cabo a 
celebración do Magosto. 
As actividades que se fixeron foron: 
Asado de castañas, que o realizan os máis 
grandes do Cole, o alumnado de Ciclos 
Formativos. 
O alumnado de Primaria leva a cabo xogos 
populares, nos patios do Centro, mentres 
se asan as castañas. 

Na 2ª hora da tarde, tamén sae ao patio o 
alumnado da ESO. 
Sobre as 16:30 horas, cando as castañas 
xa están asadas póñense en fila cos seus 
cestos, feitos por eles mesmos para a 
ocasión, e recollen as castañas que os de 
CF reparten de xeito equitativo. Tamén se 
reparten castañas cocidas con fiúncho, na 
cociña do centro. 
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Nadal 

  
Nas semanas previas ao Nadal, o alumnado 
(guiado polos seus mestres) decorou as 
diferentes aulas e espazos do cole. Deste 
xeito, pouco a pouco fómonos deixando 
atrapar polo espírito navideño. 

Como tódolos anos realizamos o Belén 
na entrada do colexio. Nesta ocasión as 
latas, caixas de cartón, etc. foron os 
elementos decorativos deste Belén de 
reciclaxe.    

 

 

 

 
Antes de marchar de vacacións reunímonos todos no salón de actos para celebrar, 
como ben sendo habitual, o noso Festival de Nadal. 
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San Xerome 

 

O venres 10/02/2017, levamos a cabo unha 
celebración moi importante dentro da nosa 
Comunidade Educativa, a Festa de S. Xerome, 
patrón e guía da Comunidade Somasca. 

O programa do día foi o seguinte: 

Ás 10,15 horas misa na Igrexa parroquial de 
Sto. Tomás. Á misa asistiron todos os cursos 
agás Ed. Infantil e 1º e 2º de Primaria. Estes 
quedaron facendo xogos no patio. 

A partir das 11:30 horas, o alumnado de ESO 
e CF, celebrou un festival organizado polos 
propios alumnos. 

Á mesma hora, nos patios do Cole, o 
alumnado de Primaria realizou xogos 
populares, organizados por 6º de Primaria. 

Pola tarde, o alumnado de Primaria celebrou 
o festival no salón de actos. O alumnado de 
ESO e CF, realizaron xogos nos patios. 
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Entroido 

 
Xa pintei a cara con moitas cores, 

e adornei os traxes con cintas e flores. 
Cantamos cancións con moita ledicia 

e bailamos fermosos bailes mortiños de risas. 
¡Ata o ano que ven Señor Carnaval! 
O San Fermín á túa espera queda, 

para pintar a cara de moitas cores, 
adornar os traxes con cintas e flores 
cantar e bailar con todo o alumnado 

e mestres valentes moi ben disfrazados.  

  
A Comunidade Educativa do Cpr 
Plurilingüe San Fermín agradece ó pobo 
de Caldas de Reis, a acollida recibida ó 
noso alumnado, pais, nais e profesorado 
participante na Cabalgata de ENTROIDO 
2017 do Concello de Caldas de Reis.  

Agradecidos ó xurado por valorar o noso 
traballo, empeño, esforzo e cariño 
recompensado co 1º PREMIO como 
MELLOR ANIMACIÓN. 

Moitas grazas!  
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Semana da Prensa 

 

Durante a semana do 6 ao 10 de marzo 
celebramos no noso Colexio a Semana da 
Prensa. O alumnado realizou varias 
actividades nas que se utilizaron distintos 
tipos de xornais físicos e virtuais. 
Analizáronse noticias, e como a mesma 
noticia era tratada en distintos xornais de 
tirada autonómica e nacional. Cada 
alumno/a tiña que ir formando un 
pequeno xornal traballando con noticias 
dos distintos apartados dun xornal: 
Portada, Internacional, Nacional, 
Autonómica, Provincial, Comarcal, 
Deportivas, Publicidade, Pasatempos e 
Información meteorolóxica. O obxectivo 
principal é que cada alumno/a aprenda a 
diferenciar as distintas seccións dun xornal 
e incluso que hai xornais temáticos, como 
son os de Deportes.  

Semana dos lácteos 
Nesta semana preténdese crear novos 
estilos de vida saudables e respetuosos 
co medio ambiente. Ofréceselles aos 
alumnos un programa de distribución de 
lácteos e unha ampla batería de 
propostas de actividades 
Beneficios dos lácteos: 
✓ Axudar a previr algúns tipos de 

cancro, en especial os vinculados co 
aparato dixestivo. 

✓ Optimizar o sistema inmunolóxico, 
activar as defensas naturais. 

✓ As variedades descremadas ou light 
recoméndanse en todalas dietas de 
adelgazamento. 

✓ Reducir o síndrome premenstrual. 
✓ Atribúenselle propiedades para 

diminuír os niveis de colesterol. 
✓ Minimizar os efectos negativos dos 

antibióticos e protexer o estómago 
da erosión que provocan certos 
medicamentos. 

✓ E moitos máis…. 
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Semanas da froita 
No mes de marzo celebramos a III Semana 
da Froita, dentro do programa FOGGA 
promovido pola Xunta de Galicia – 
Consellería do Medio Rural e a 
Colaboración da Orde dos Padres 
Somascos de Caldas de Reis. 
A Comunidade Educativa quere 
incrementar a proporción de froitas e 
hortalizas na dieta infantil, contribuír á 

mellora de hábitos alimenticios e 
transmitir ó alumnado hábitos de vida 
saudable a través de actividades e xogos 
didácticos para que no futuro poidan 
previr enfermidades. 
Para consolidar este hábito celebramos 
unha segunda semana da froita no mes de 
xuño. 

  
 

Semana das Letras Galegas 
A Real Academia Galega acordou que a 
celebración de 2017 estivese dedicada a 
Carlos Casares.  
No noso Centro realizáronse varias 
actividades para celebrar esta “Festa da 
Lingua Galega”:  
- Colocación dos murais que enviou a 
Xunta sobre Carlos Casares. 
- Realización de actividades propostas 
polos mestres de Lingua. 
- Realización por parte do alumnado de 
5º e 6º de primaria duns PowerPoint, 
nos que se recolle a biografía do 
homenaxeado. Posteriormente, estes 
traballos foron expostos nas clases de E. 
Infantil, 1º, 2º, 3º e 4º de Primaria. 
- Acto no que se tocaron e bailaron 
pezas da danza e música galegas. 
Posteriormente leuse un resumo da 
biografía do autor e rematouse cunha 
interpretación do himno galego tocado 
en directo coa gaita por 3 nenos/as de 
ESO e Primaria. 
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Maios 
 
 

Ahí vén o maio 
de frores cuberto 
puxéronse a porta 

cantándome os nenos 
os puchos furados 

pra min estendendo 
pedíronme crocas 

dos meus castiñeiros 
... 

 
 

 
 

 
 
 
 
O CPR Plurilingüe San 
Fermín de Caldas de 
Reis quere ano a ano 
facer unha homenaxe 
ó pobo galego. 
 
Aplausos dende o 
equipo directivo ó 
alumnado e 
profesorado de 
Educación Infantil, 
Primaria e da ESO.  
 
CPR PLURILINGÜE SAN 
FERMÍN de Caldas de 

Reis PREMIO Ó 
MAIO MELLOR 
ENGALANADO!!! 

 

 
 

 



 
11 

Carreira solidaria 

Móvete por Mozambique 2017 
 

 
 
 
 

A principios de maio celebramos a 
I Carreira solidaria “Móvete por 
Mozambique” a favor da ongd 
Emiliani, na que participou todo o 
alumnado do centro: Ed. Infantil, 
Ed. Primaria, ESO e Ciclos 
Formativos. 
Cada alumno aportou 
patrocinadores para doar unha 
cantidade de diñeiro por cada 
“quilómetro” percorrido,  

 
 

 
 
 

 

 
correspondendo a unha volta ó 
circuíto da Carballeira do Xardín 
de Caldas de Reis. 
Esta carreira solidaria é moito 
máis que unha actividade 
deportiva, permite traballar na 
defensa e promoción dos dereitos 
da infancia baseándose nos 
valores de compañeirismo, 
solidariedade, respecto, 
convivencia, esforzo persoal e 
afán de superación. 
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Escaparates CCA 

 

 

 

 

  

Escaparates decorados polos alumnos do 

primeiro curso do ciclo de Actividades 

Comerciais. Agradecemos a colaboración do 

Centro Comercial Aberto de Caldas de Reis e 

dos comercios implicados nesta actividade: 

Àgora, Comercial Jagrey, Conxelados Flor, 

Fashion Feet, Fervellos, Malo Será, Mercería 

Xuncos. 
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Plurilingüismo 
Inmersión Lingüística 

Logo da fabulosa experiencia da viaxe de 
Inmersión Lingüística levada a cabo o 
curso pasado en Inglaterra, de novo, este 
ano, os alumnos da ESO do CPR-
Plurilingüe San Fermín, trasládanse a 
Irlanda para potenciar os seus 
coñecementos sobre a cultura e a lingua 
inglesa. 

After the fantastic experience of the 
linguistic inmersion trip carried out last 
year in England, again this year, the ESO 
students of the San Fermin plurilingual 
school, travel to Ireland to improve their 
knowledge of English culture and 
language. 

 

 

 

 

Teatro en inglés: Moving On 

This company of English actors made us 
enjoy a fantastic theater day: funny, 
interactive and adapted to all school 
levels. 
All students of primary and secondary 
have been able to enjoy, participate and 
learn during this day of theater in English. 

Este grupo de actores ingleses fíxonos 
desfrutar dunha fenomenal xornada de 
teatro, divertido, participativo e adaptado 
a niveis escolares. 

Toda a Educación Infantil, Educación 
Primaria, ESO e Ciclos Formativos 
puideron desfrutar, participar e aprender 
durante esta xornada de teatro en inglés. 
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Plurilingüismo - Semana de Europa 
Inauguración 

 

A nosa VIII Semana de 
Europa comezou o 8 de 
Maio con tódolos 
honores, con saúdos en 
tódolos idiomas , himno 
e izado de bandeiras. 

Our VIII European Week 
started on 8th May with 
all honors: greetings in all 
languages, hymn and the 
flag raising. 

Móvete Dance 

 

E seguindo o noso lema: 
"Canto máis te moves, 
máis aprendes" e no 
noso afán por educar en 
hábitos saudables, 
divertímonos e 
aprendimos a bailar as 
cancións de moda con 
esta actividade. 

Following our motto: “The 
more you move, the more 
you learn” and our desire 
to promote healthy habits 
in education, we had lots 
of fun and we also learned 
how to dance to the 
present musical hits 
during this activity. 

Exhibición hurling 

 

Aprendimos a xogar ó 
Hurling, un deporte que 
nos encantou cando 
estivemos en Irlanda en 
inmersión lingüística. 
Acompañounos Barry 
Lynch, un profesor 
irlandés, que nos 
explicou as regras deste 
xogo. 

We learnt how to play 
hurling, a sport we loved 
while we were in our 
linguistic inmersion stay in 
Ireland. Barry Lynch, an 
Irish teacher, helped us by 
showing us how to play it 
and the rules to follow. 

Exhibición fútbol gaélico 

 

O fútbol gaélico é un 
deporte de equipo que 
se xoga en Irlanda. É o 
máis popular do país, 
xunto co hurling e o 
rugby. Os alumnos de 3º 
e 4º da ESO puideron 
practicalo da man de 
Barry Lynch. 

Gaelic football is a sport 
played in Ireland. It is 
considered the most 
popular, along with 
hurling and rugby. 3· and 
4· ESO students were able 
to practice this sport with 
the help of Barry Lynch. 

Festival 

 

E chegou o final da nosa 
VIII Semana de Europa 
celebrando, coma cada 
ano; a nosa "Xornada das 
Linguas" onde os nosos 
rapaces presentan, 
cantan e fan teatro en 
Inglés e Francés. 

And the end of our 8th 
week of Europe came, 
celebrating, as every year 
our "Xornada das Linguas" 
where our children 
presented, sang and 
performed short plays in 
English and French. 
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Concursos e premios 
Canguro matemático 

Moitos foron os participantes que 
voluntariamente se presentaron ó 
concurso. Alí estiveron representados 
tódolos niveis da ESO, deixando o pavillón 
ben alto.  

Mención especial para Adrián Bacariza 
Villamarín, quen fixo un espectacular 
concurso, obtendo un merecido premio. 
É un orgullo para o Departamento de 
Ciencias contar cuns estudantes tan 
involucrados nesta rama. 

 

 

 

 

Rally Matemático e Científico sen Fronteiras 2017 

Seis dos nosos alumnos competiron no 
Rally Matemático, que se celebrou en 
Santiago de Compostela. Dous dos 
integrantes, Omar e Pablo non puideron 
participar desta vez. Aínda así, o equipo 
que se presentou deixounos nun gran 
lugar, xa que acadou o terceiro posto na 
súa categoría!!  

Son uns campións e por iso se merecen 
todos estes recoñecementos. Camila, Ana 
María, David, Gema, Carlos e Zaira 
demostraron todo o que saben facer 
nunha final moi difícil. E, o mellor de 
todo, xa se comprometeron para o ano 
que vén repetir nun concurso que se lles 
dá de medo!  

  

Concurso de debuxo “Darwin e a súa viaxe ó redor do mundo” 
 

 
A nosa alumna de 3º ESO, Carlota García 
Lagares, resultou gañadora do concurso 
de debuxo nacional “Darwin e a súa viaxe 
ó redor do mundo”. 
Un orgullo compartir os triunfos do noso 
alumnado. 

 

 
 



 
16 

 

Actividades varias 

 

Baloncesto Cortegada 

Visita de Sergio Rey, Pablo Quintáns, Vandell 
Andrade e Víctor Castro do equipo de 
baloncesto Cortegada.  

Primeiro no salón de actos do centro 
atenderon as numerosas cuestións dos nosos 
alumnos. Logo tocou saír á pista onde todos 
demostraron as súas habilidades deportivas. 

Campaña da lectura en galego 

Os libros utilizados nesta campaña foron: 
- O alumnado de 4º de Primaria leu: “O 
misterio dos fillos de Lúa” de Fina 
Casalderrey. 
- Os alumnos de 5º e 6º, elixiron un libro da 
Biblioteca de Aula. De entre os máis 
escollidos están: “Mil cousas poden pasar”, 
“Dúas bágoas por Máquina”, “Os cabalos do 
meu tío”, “Palabras de Caramelo”…  
  

 

Día da Paz 

Celebramos este día cun acto conxunto no 
patio do Colexio, no que participou todo o 
alumnado. Cada curso levaba un traballo 
plástico alusivo á NON VIOLENCIA e pola PAZ, 
que ondearon no patio ao ritmo da canción 
de Macaco: MOVING. Logo o alumnado de 
ESO leu un manifesto, defendendo e 
resaltando a importancia da Paz no noso 
planeta. 
 

Día do  libro 

A celebración do día do libro remóntase a 
comezos do século XX. A historia do libro 
faise festiva e xorden actividades literarias en 
toda España. O día 23 de abril conmemórase 
en todo o mundo o día do libro internacional, 
e no noso centro tamén o quixemos celebrar. 
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Actividades varias 

 

Día internacional da muller 

Con motivo do día Internacional da Muller 
Traballadora, o 8 de marzo de 2017, o 
alumnado de Educación Infantil e Educación 
Primaria puido desfrutar do contacontos 
“Príncipas e princesos” . 

Educación vial 
Actividade levada a cabo pola Polocía Local 
de Caldas de Reis en colaboración coa 
Xefatura Provincial de Tráfico de Pontevedra. 
O obxectivo é familiarizar ao alumnado coas 
normas de educación vial básicas. Tivemos 
clases teóricas e prácticas de condución de 
karts, bicicletas e monopatíns. Os alumnos de 
ciclos formativos recibiron unha charla de 
concienciación sobre as consecuencias das 
infraccións e delitos de tráfico.  

 

Padelsurf e piragüismo 
Actividade levada a cabo nas cercanías do 
Club Náutico de Pontecesures. Os alumnos 
recibiron clases teóricas sobre o manexo de 
táboas e embarcacións. Logo aprenderon a 
remar na orilla e posteriormente, xa na auga, 
practicaron estes deportes náuticos con 
diversas actividades. Con esta iniciativa 
perseguimos aportar beneficios físicos, 
psicolóxicos e sociais ós nosos alumnos. 

Primeiros auxilios 

Charla sobre primeiros auxilios a cargo de 
persoal de Protección Civil de Caldas de Reis 
para alumnado de ciclos formativos.  
Actividade que está relacionada con contidos 
do módulo de Formación e Orientación 
Laboral que se imparte en ciclos.   
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Visita e saídas 

  

 

Os alumnos de infantil visitaron unha 
panadería, onde puideron ver como se fai o 
pan e incluso cada neno tivo a oportunidade 
de facer as súas creacións coa masa.  

Os rapaces de primaria visitaron o Museo de 
Pontevedra e posteriormente asistiron, no 
auditorio do Centro Cultural A BANCA, a 
unha obra de teatro. 

Os alumnos de 2º de Instalacións Eléctricas e 
Automáticas visitaron unha instalación solar 
fotovoltaica conectada á rede en Portas. 

         Excursións 

 

 
 

Zoo de Vigo e Samil, Infantil e Primaria 

  

 

 

Ourense 

1º e 2º ESO 
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         Excursións 

  

Cíes, 3º e 4º ESO 

  

  

Viaxe fin de curso 4º ESO Londres e París 
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CPR Plurilingüe 

San Fermín 
Rúa Fermín Mosquera, 2 

36650 Caldas de Reis 

Pontevedra 

Telf. fixo: 986540075 

Telf. móbil: 620280178 

Fax: 986540418 

Email: csanfermin@planalfa.es 

Web: http://www.csanfermincaldas.es/ 

 

Blog: http://sanfermincf.blogspot.com 

Páx. Web: www.csanfermincaldas.es 

 

 

mailto:csanfermin@planalfa.es
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