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O buzón do colexio Luis Vives 
representou aos tres Reis 

Magos para recoller as cartas 
dos máis cativos da casa.

Socorro Dalama Blanco, do CEIP 
Carlos Casares, presentou un 
estupendo buzón con forma de 
casiña. 

PRIMER PREMIO. O buzón 
de María Fernández, do 
colexio Divina Pastora 
"Franciscanas" é realmen-
te orixinal e fantástico.

           _CONCURSO LA REGIÓN

OS TRABALLOS PRESENTADOS  
destacan pola súa orixinalidade 
Fermosos traballos, froito dun 
gran esforzo e do máis orixinais. 
Así se poden resumir os buzóns 
reais que se presentaron a con-
curso nesta primeira edición do 
certame. Esta actividade, dirixida 
aos centros de ensino, pais, profe-
sorsores e Anpas, enche de colori-
do tres espazos da cidade, xa que 
os tres mellores traballos pódense 
ver estes días en tres das tendas 
Din&Don de Ourense. 

O gañador do concurso foi o 
traballo presentado por María 
Fernández, do Colexio Divina Pas-
tora "Franciscanas", ubicado na 
tenda Din&Don da rúa Concor-
dia; o segundo buzón vencedor foi 
para Cristina, María José, Rubén 

e Carlos, do CEIP Eulogio Gómez 
Franqueira, o seu buzón real pó-
dese visitar na rúa Juan XXIII; e o 
terceiro clasificado foi o buzón rea-
lizado por María Lorenzo Tomé, 
do CEIP Padre Crespo, e estes días 
pódese ver no Din&Don do 21.
Os tres primeiros clasificados re-
cibirán cadanseu premio, así, o 
primeiro clasificado contará cun 
inchable grande e outro mediano 
para a festa do seu colexio; o segun-
do, cun inchable grande; e o tercei-
ro, cun inchable mediano. Todos 
estes premios se poden solicitar 
antes do 31 de maio a "maisque-
brincos.com, xunto aos monito-
res correspondentes para levar 
a cabo a festa no seu colexio.

Os gañadores 
recibirán inchables 
para a festa dos  
seus colexios
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O CEIP Castrelo de Miño 
presentou este chamativo 
traballo.

A orixinalidade foi a nota 
característica do buzón 
presentado por Eva, do 

colexio Salesianos.

TERCEIRO PREMIO. María 
Lorenzo, do CEIP Padre Crespo 
alzouse cun dos fantásticos 
premios con este fermoso 
buzón.

Isabel, do CEIP Baños de Mol-
gas presentou este orixinal 

buzón a concurso.

O CEIP San Salvador de Arnoia 
presentou este magnífico 

traballo, dirixido por María 
Angustias Vázquez.

Dende o CEIP Pena 
Corneira, Efrén presentou 

un buzón do máis "real".

Os escolares de Carmelitas 
non esperaron e xa 

depositaron as cartas no seu 
magnífico Buzón Real.

CEIP A PONTE da ideas dos 
agasallos a pedir co seu 
buzón, presentado por 

Laura Paz.

SEGUNDO PREMIO. O buzón ga-
ñador do segundo premio foi o do 
CEIP Eulogio Gómez Franqueira e os 
encargados de presentalo foron 
Cristina, María José, Rubén e Carlos.

COLABORA:

Dende o CRA Amencer de Sampaio 
chegararon dous fermosos e colo-
ridos buzóns de mans de Ángeles 

González.


