CANDO REMATES DE COMER ESTA DELICIOSA MARMELADA, QUE VAS FACER CO BOTE?
En EFA A Cancela estamos comprometidos coa protección do medio natural. Lembra: é mellor reutilizar que separar
e reciclar... así que imos darte algunhas ideas:
•
•
•
•
•
•

Reutilízao para a mesma función! (para gardar conservas caseiras, azucre, sal, caramelos, especias...)
Convírteo nunha maceta para un cacto ou plantas suculentas (crasas, carnosas).
Éncheo de cera, ponlle unha mecha e terás un estupendo portavelas caseiro moi decorativo.
Crea un bote cheo de sales de cores (transforma o branco do sal con xices de cores).
Almacena nel o teu material de oficina (clips, gomas de borrar...) ou de costura (botóns, rolos de fío, dedais...)
Faille un burato lonxitudinal no centro da tapa, algo maior que o diámetro dunha moeda de 2€ e terás una
nova hucha.
• Píntao cunha cor clariña, introduce un led con batería dentro e terás unha bonita lámpada.
• Bótalle imaxinación e imaxina un pequeno mundo nevado no seu interior: constrúe pequenas árbores,
bonecos de neve con algodón, casiñas con madeira de balsa ou escarvadentes... pégao todo á tapa, dalle a
volta ao bote, péchao... e terás un orixinal adorno navideño.

O TEU FUTURO, DA NOSA MAN
Os nosos ciclos:
- CM Coidados Auxiliares de Enfermería.
- CM Panadería, Pastelería e Confitería.
- CM Xestión Administrativa.
- CS Administración e Finanzas.
- CS Educación Infantil.
En EFA A Cancela traballamos duro para que aprendas nun ambiente dinámico e agradable. O noso obxectivo:
traballar o teu talento e facer de ti o mellor profesional posible.
Para iso, todos os nosos estudantes contan con:
• Estancias trimestrais nas empresas desde o primeiro trimestre do primeiro curso (Proxecto Empresa - Aula).
• Titorías persoais.
• Formación teórica e práctica actualizada.
• Obradoiros e cursos especializados.
• Sesións formativas con profesionais do máis alto nivel.
• Visitas de estudos.
• Formación en protocolo empresarial e social, con acceso a bolsa de emprego.
• Preparación do exame de inglés de Cambridge, nivel B1.
• Actividades de compromiso medioambiental (Proxecto Voz Natura, Proxecto O Monte Nace na Escola...) e
social (colaboración con protectoras, banco de alimentos, centros de maiores...)

Atopa moita máis información sobre nós en:

www.efaacancela.com

