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ATA SEMPRE
Forman parte da vida mesma. Sí, as despedidas, que neste
caso arrecenden a señardade, experiencias compartidas, a amizade e a ombros que se arrimaron incondicionalmente a unha
causa.
Isto é o que pasa polos nosos pensamentos nesta máis ca
despedida, un “ata sempre”, das cómpañeiras Mª Xesús Valladares e Dolores Goldar .
A ti, Mª Xosé, desexámosche que o teu novo destino che
sexa propicio. Queremos que saibas que deixas en todos nós a
túa imaxe de laboriosidades en límite, de amabilidade e de
outras moitas virtudes que non esqueceremos. Sorte e saúde
para ti e os teus.
Ás compañeiras “Chus” e “Lola”, o noso rendido recoñecemento ó voso esforzo a prol da tarefa que nos compromete
a todos. Foron longos anos de travesía neste mar aberto do
ensino, sempre con renovados azos para axudar a mante-la
velame camiñando cara o porto seguro da educación dos nenos e nenas.
Agradecementos para vós por tantas horas felizmente
convividas, tantas iniciativas compartidas e tamén, no teu caso, Lola, tantos momentos adicados ó labor de dirección.
Desexámosvos que esta nova singladura sexa venturosa e
chea de saúde para vós e os vosos máis achegados.
!Ata sempre!, os vosos compañeiros e compañeiras.

ANOS B
AS FINS

DE SEMANA

DOS NENOS E NENAS DE 3

KENIA: FUN Á FESTA
RODRIGO: VISITEI
CASAS RURAIS
CON PAPI

DAMIÁN: FUN Ó PARQUE
CON MAMÁ E NICOLÁS

DOS CABALOS

AINARA: FUN DE PASEO

LUCAS: XOGUEI CO PATINETE EN GUIMAREI

FRANCISO: XOGUEI COS
NOEL: XOGUEI CON

COCHES NA BAÑEIRA

MAMÁ

IVÁN: FUN Ó SUPERMERCADO CON MAMÁ

ALBA: XOGUEI CON
NEREA LOUREIRO:
XOGUEI COS MEUS
BONECOS

CLAUDIA NO PARQUE

ADRIÁN SILVA: FUN Ó
CUMPLE DE NOA

ADRIÁN IGLESIAS:

NOA: XOGUEI COAS

ESTIVEN NA CASA DOS
AVÓS

NURIA: MIREI OS
DEBUXOS DA TELE

NEREA IGLESIAS: FUN Á
FESTA DO SALMÓN

SAUL: FUN VER OS

HUGO: XOGUEI Á DS EN
OLIVES

CABALOS CON PAPÁ

MIÑO DA GARGANTA

CLAUDIA: XOGUEI NO
PARQUE CON ALBA, LÚA
E ÁNGEL

SERGIO: FUN COMPRAR

MARTA: FUN DURMIR
CON GENI

ÁNGEL: ESTIVEN ENFER-

MIÑAS PRIMAS LAURA E
ANDREA

CHURROS CON MAMÁ

ALEJANDRO: FUN Á
CASA DOS AVÓS CON
MAMÁ, PAPÁ E MAURO

Ola, somos os nenos de tres anos que entramos a formar parte desta “Familia
Escolar” este curso e queremos presentarnos.

Os nenos de 3 anos A estamos a facer un pequeño
proxecto sobre os vermiños de seda. Estades todos
invitados a vir a velos.
Gusy o noso vermiño narrador cóntanos a grandes rasgos a
súa vida;
-Salgo do meu oviño comendo parte da súa cáscara que é o
meu primeiro alimento. É moi nutritivo por certo.
-A miña mamá foi unha volvoreta branca
-Levo moito tempo esperando para poder saír
-Só como follas de Moreira, por eso espero a sair cando é primavera e sei que vou a ter follas para poder alimentarme
-Realizamos 4 mudas ou cambios de pel no noso proceso de
crecemento
-Cando alcanzamos certo tamaño empezamos a construir o
noso capullo ou casiña, con fios de seda . Esa seda úsase para
facer prendas de roupa de moito valor. Cada capullo ten sobre
un kilómetro de fío de seda.¿ decatádevos de cantos precisamos para facer un xersei ?
-Cando rematamos a nosa casiña seguimos transformándonos
dentro ata converternos nunca crisálida primeiro, e logo en
volvoreta.
-Despois de moito esforzo saímos buscamos parella e poñemos unha chea de ovos para que comence un novo ciclo.

Este curso os nenos e nenas de 4 anos traballaron no proxecto da Biblioteca: “A
vestimenta.”
Para facer algúns labores máis atractivos pedimos a colaboración das familias
que participaron na elaboración de algunas actividades que aquí se amosan.
Fixeron distintas tarefas na aula para coñecer a vestimenta que empregan nas
distintas profesións.
Os/as mestres/as con esta publicación queren agradecerlles a súa axuda e esforzo.

MIRADE QUE FERMOSOS
TRABALLOS VIÑERON
DAS CASAS.

DOUTOR
Eu quixera ser muiñeiro
Para me enfoular de fariña,
Levaría branca a pucha
Non cobraría a maquía
MARIÑEIRO
Quixera ser mariñeiro,
Mariñeiro ou pescador
Teria un barco veleiro
¡ unha dorna con motor!

BOMBEIRO
Eu quixera ser bombeiro
Para apagar feos lunes
Que nos matan arboriños
E que nos enchen de fume
MUIÑEIRO
Quixera ser muiñeiro
Para me enfoular de fariña,
Levaría branca a pucha
Non cobraría a maquía

“AS COUSAS IMPORTANTES APRENDINAS NO PARVULARIO.”.
Robert Fulghum
O que comezou sendo unha sinxela lista de propostas sobre
cómo vivir en harmonía co mundo covirteuse, a finais dos
oitenta, en todo un “best-seller” de éxito. O ensaísta Robert
Fulghum foi o autor de “as cousas importantes aprendinas no
parvulario”, éxito a finais dos anos oitenta coa intención de
transmitir seguinte mensaxe:
“AS COUSAS IMPORTANTES sobre cómo vivir, qué facer e cómo debo ser
aprendinas en Educación Infantil. A sabeduría non estaba no cumio da montaña da
universidade, se non alí, no patio de recreo. Estas son as cousas que aprendín:

Todo o que necesitas saber está alí, nalgunha parte. A Regra
de Ouro, o amor e a hixiene básica. A ecoloxía e a política, a
igualdade e a vida san.Toma calquera destes ítems, tradúceo
en termos adultos sofisticados e aplícao a túa vida familiar,
ó teu traballo, ó teu goberno ó teu mundo e seguirá sendo
verdadeiro, claro e firme. Pensa cánto mellor sería o mundo
se todos – o mundo enteiro- comeramos galletas con leite e
nos deitaramos a durmir a sesta coa nosa manta preferida.
Se todos os gobernos tiveran como regra básica gardar as
cousas onde as atoparon ou limpar o que mancharon.
E segue sendo certo, non importa a idade, que ó saír ó
mundo é mellor tomarse da man e non separarse”

A MALETA DE CAROLA.
Grazas maletiña,
por acompañarnos
durante estes tres
anos.
Para despedirnos,
decirche o que foches para nós:

- Cando levei a maleta estaba moi ilusionada. Gustoume moito porque tiña
moitos libros. Carola é moi amiga miña porque me apetecía levala primeiro
eu.
- Cando a levei aprendín moitas cousas e grazas a ela gústamne máis os
contos.
- Axudoume a ler cando tiven a maleta na casa. Os libros que máis me
gustaron foron os da lupa.
- Aprendín con ela que todo o que decía era importante, como o que hai que
comer e tamén que hai que portarse ben cos libros.
-Cando tiña 3 anos gustáronme moito os libros que levei e os traballos que
fixen de ´plástica, todos, todos, bonecos, peixes…
- Cando a levei foi moi importante para mín.
- Gustoume moito levala, e ós meus pais tamén, porque cando a viron
dixeron: que ben! Por fin traes a maleta!.
- O que máis me gustou da maleta foi todo. Estabamos os meus pais e máis
eu impacientes agardando por ela.
- Cando cheguei coa maleta miña irmá e o meu pai estaban agardando por
ela máis que por min.
x

Miña nai quedou pasmada e eu iba moi contento. Gustaríame que fora
para mín para sempre.
x

Tedes gañas de ir a primaria?
Brais.- Eu teño gañas, inda que vou ter deberes e deberes e deberes... Pero vou ser tan grande
como o meu pai.
Alejandro.- Teremos que facer deberes, canto máis maiores máis deberes e máis difíciles.
Álvaro.- Eu quero ir para primaria porque así facemos máis deberes e lemos.
Iago.- A min apetéceme porque me gusta facer deberes e ir para a aula do meu irmán.
Verónica.- Eu quero ir para primaria porque así poderei ver á miña irmá no patio e xogar con
ela e tamén para facer “volteretas” polo patio.
Antía.- Eu quero ir a primaria para ir ó pavillón de ximnasia e coller os patíns e patinar.
Raquel.- Pois eu quero ir para ver ó meu irmán.
Anxo.- Eu vou a estar contento porque poderei xogar co meu primo no patio dos maiores.
Carmen.- Eu quero ir para estudar máis libros e facer ximnasia máis “chuli”.
Miguel.- Para ver ó meu irmá e tamén para xogar ó fútbol no patio.
Iván.- Eu quero ir para primaria e aprender cousas novas, como o meu irmán.
Juan.- Eu teño ganas ir para aprender moitas cousas, ir para patio dos maiores e facer ximnasia no polideportivo.
Lucía.- Pois a min gustaríame ir para patinar no pavillón e ir a ximnasia alí. Tamén para ir o
patio de maiores.
María.- O que máis me vai gustar é ir a ximnasia. O que menos é ter que facer os deberes
todos os días, non como agora que temos moitos días para facelos, tamén que temos menos
tempo de recreo e que imos tomar a merenda no patio.
Ainoa.– A min gústame ir para primaria para facer ximnasia con Tino no pavillón.
David.- Teñen máis sorte os pequenos porque teñen máis tempo de recreo e teñen xoguetes
no patio, pero nós temos un sitio moi “guay” para xogar ó baloncesto.
Martín.– Teño gañas de ir a primaria para escribir e ler.
Jesús.– Nin me apetece ir a primaria nin tampouco seguir en infantil A min o que me gustaría
é ir para o instituto porque alí hai para xogar ó baloncesto e o fútbol, mándanche estudar pouco e danche moitas notas, todas, todas as notas.
Luís.- Eu quero ir a primaria porque me gusta estudar.
Eduardo.- Alí non teremos recantos pero teremos un patio grande, e ó ser mais maior voume
portar mellor.
Ángel.- Gústame ir a primaria porque me gusta traballar.
Yolanda.- Imos ter moito que traballar, teremos que estudar moito.
Adrián B.- Os que choren arriba, van para abaixo e repiten infantil.
Carla.- Así poden ir para xunto a miña irmá, que vai ir para tres anos.
Yeray.- Eu sei moitas cousas de primaria porque Borja xa pasou de primaria e ensinoume
moitas cousas.
Nerea.- cando pase para primeiro, vou vir coa miña prima e imos estar xuntas no patio de
maiores.
Adrián A.- Imos ler moito e hai que saber ler e escribir.
Iván.- Cando esteamos es primaria imos ter ximnasia abaixo.
Pablo.- Vai ser unha pasada lendo e aprendendo!
José.– Hai que traballar moito e facer os deberes todos os días.
María.– O meu primo e a miña prima dixéronme que hai que levar unha libreta para facer os
deberes.
Laura.– E non podemos portarnos mal.
Brais.– Temos que facer todo moi rápido.
Zaira.– Imos ter que facer moito traballo.
Sandra.– Non vai haber libros do corpo humano porque temos que traballar moito.

Os nenos e nenas de 2º B traballamos un “conto cantado”, Paco Papán, para representalo no festival do colexio. Este conto fíxonos pensar en algunas cousas como “o esforzó” e o valor das cousas ben feitas, aquelo que dín os maiores de que
“o ben feito ben parece” e non importa o tempo que lle leve.

A historia de Paco Papán e esta:
Paco non fai nada de proveito
el só asubía e asubía;
súa nai mándao buscar traballo
e que traia a paga cada día.
Paco Papán, Paco Papán,
Paco Papán, Paco Papán, Paco Papán,

O luns comenzou na xastrería;
coseu, coseu, coseu
e a agulliña rompeu.
Paco Papán, ...
O martes foi á casa duns labregos;
regou, regou, regou
e o eido enchoupou.
Paco Papán,...

O mércores quedou co taberneiro;
fregou, fregou e fregou
e os vasos escachou.
Paco Papán, ...
O xoves decidiu probar na granxa;
cepillou, cepillou, cepillou
e o cabalo adelgazou.

Paco Papán,...
O venres foi a carpintaría;
serrou, serrou, serrou
e a mesa esnaquizou.
Paco Papán,...
O sábado, tocou panadaría;
amasou, amasou, amasou
e a artesa rebordou.
Paco Papán,...
Domingo só o enterrador traballa;
cavou, cavou, cavou
e a pa esnaquizou.
Paco Papán...

Imitando a letra desta canción, entre todos, fixemos estrofas nas que PACO PAPÁN segue sen facer ben o que ten que
facer. E os nenos e nenas de 2º B chegamos a unha conclusión:

Nós non queremos ser coma el

O luns comenzou no super
vendeu, vendeu, vendeu
e o diñeiro perdeu

O martes foi ao colexio
non atendeu, non atendeu, non atendeu
e á mestra non entendeu.

O mércores quedou co muiñeiro
moeu, moeu, moeu
e un dedo rompeu.

O xoves decidiu probar na gasolinera
botou, botou, botou
e o depósito deitou.

O venres foi polo bar
atendeu, atendeu, atendeu
e a bandexa lle caeu.

O sábado tocou perruquería
peinou, peinou, peinou
e á clienta espeluxou.

O domingo só o cine traballa
falou, falou, falou
e á xente molestou.

EU NON QUERO SER “PACO PAPÁN”

Fai uns días as nosas mestras Chus e Inés amosáronnos unha nova do
xornal que nos fixo lembrar a excursión do curso pasado ao Centro
Marcelle Natureza en Lugo. O titular da nova era: “Un trío de linces
ten catro cachorros en Marcelle”.
Os linces boreais non están en perigo de extinción como o lince ibérico,
pero tamén existen poucos exemplares en todo o mundo e, por iso, é
unha especie protexida. O centro Marcelle Natureza trouxo unha parella de Madrid fai algúns anos e, posteriormente, outra femia dun zoo
de Berlín. Fai dúas noites pariu unha delas, e ao día seguinte a outra.
Así, o orgulloso felino pai acaba de ter catro fillos dun tirón.
É xa o terceiro ano que consiguen procrear. Realizar fotografías destes animais acabados de nacer non foi unha tarea sinxela porque cada
unha das nais garda ás crías no interior de troncos ocos con gran celo,
e os cachorros son tan pequenos como as crías de gato. Ademais o macho merodea axexante os niños dos seus fillos e coas súas potentes
poutas arranca estelas ao tronco da árbore para demostrar de que é
capaz.
Ademais dos linces, a primavera trouxo outro fermoso presente: unha
cría de burro africano que literalmente semella un tenro peluche que
tamén fará as delicias dos nenos e nenas que visiten o parque.

A VER SE ACERTAS...
1.- Cal é o animal que o é dúas veces?
2.– Cal é o can máis barato?
3.– Que animal anda cos pés na cabeza?
4.– Cal é o único animal que tanto o macho coma a femia
dan a luz?
5.- Por que as xirafas teñen o pescozo tan longo?
6.- Cal é o ave que ten máis letras?
7.– Que fai un burro ao sol?
8.– Cales son as plantas que saen de paseo?
9.– Que provincia ou cidade española se escribe con amor?
10.– Como se entera o estómago que vai chegar a comida?

(As respostas por detrás)

RESPOSTAS:
1.– O gato, que é gato e “araña”.
2.– O candado (can-dado).
3.– O piollo, que anda na cabeza dos demais.
4.– A foca e o foco.
5.– Para chegarlle á cabeza que a ten moi arriba.
6.– O abecedario.
7.– Sombra.
8.– As plantas dos pés.
9.– Zamora.
10.– Ao tragar a comida, pasa pola campaíña e a toca.
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29 de maio de 2009
Hoxe, día 29 de maio de 2009, saímos da Estrada, ás 8:00 h. nun autobús da Empresa García
os rapaces e rapazas de 6º de E. P. cara a Cantabria ( Cabarceno).
Paramos a tomar un aperitivo a media mañá nun parque despois de percorrer bastantes quilómetros e ir atravesando as provincias de Coruña e Lugo para deixar atrás Galicia e adentrarnos no
Principado de Asturias.
Ás 14:00 h. parabamos para xantar xa na Comunidade de Cantabria, preto de Tina Menor, a
carón dun río. Ó rematar e despois de xogar un pouco continuamos a viaxe para ir ata a Cova do
Soplao.
Na cova do “ Soplao” o tren que nos debía levar ata o seu interior non funcionaba, así que,
fixemos todo o camiño a pé.
Xa dentro da cova, vimos estalactitas, estalagmitas, macarróns, columnas, excéntricas, etc…
Tamén nos explicaron de que estaban feitas, como se formaron, cando se descubriron e moitas
outras cousas.
Logo desa magnífica visita continuamos o traxecto cara a Cabárceno.Ó chegar coñecemos a
nosa monitora, Patricia, que nos dou unha serie de normas e indicacións a seguir e nos levou ata
os nosos dormitorios: unha habitación para os rapaces na primeira planta e outra para as rapazas
na segunda. Despois de facer as camas e ducharnos baixamos ó patio ata a hora da cea. Unha
vez rematada preparáronnos unha sesión de discoteca como benvida. Despois de bailar e cantar
chegou a hora de durmir. Eran case as 24:00 h.

30 de maio de 2009
Despertamos ás 8:00 h.: aseámonos, vestímonos e almorzamos. Ás 9:45 h. saiamos no bus
par achegarnos a Santander.Alí vimos moitas cousas; entre elas: monumentos diversos, o estadio
do Racing, o polideportivo, o casino, os barcos de Cristóbal Colón; animais ( focas e leóns mariños).Como se celabraba o “ Día das Forzas Armadas” poidemos ver barcos e avións do exército
español realizando diversas actuacións.
Percorremos o Paseo Marítimo, que nos levou á península da Madalena, a carón das praias “
1ª del Sardinero”, “ 2ª del Sardinero” e a do “Camello”.
Voltamos ó albergue para xantar e prepararnos para pasa-la tarde nun lago disfrutando das
canoas.
Xa no Lago do Acebo recibeunos un monitor que nos explicou o que iamos facer e como. Logo fixemos parellas mixtas ,puxemos os chalecos salvavidas ,collemos os remos, fixemos unhas
prácticas con eles ,montamos nas canoas e … a auga. Pasámolo moi ben.
Merendamos e voltamos ó albergue para ducharnos, xogar , cear e rematr o día cunha velada ( xogos, teatro, cantos, etc..)

31 de maio de 2009
Un tempo despois de levantarnos e almorzar marchamos aos “ Picos de Europa”.
Para acceder a eles tivemos que pasar por Unquera e por o desfiladeiro da Hermida.
Ao chegar a “ Fuente De” montamos no teleférico que nos subiría ata a cima da montaña. Era impresionante todo o que viamos. Na cima todavía quedaba algunha neve.Despois dun cacho baixamos
no teleférico para continuar viaxe no autobús. A seguinte parada foi en Potes para xantar, pasear e mercar algún agasallo.
Pola tarde achegámonos ata a igrexa de Santo Toribio, onde contemplamos a súa tumba, o Lignum
Crucis e os beatos do Apocalipse. Tamén escoltamos as lendas do Santo.
Proseguímo-la viaxe voltando a cruzar o desfiladeiro e Unquera ( famosa polas súas corbatas –de
comer- e as canoas).
Chegamos á praia de San Vicente de la Barquera; unha praia grande e con olas propias do Mar
Cantábrico, onde nos bañamos e merendamos. Alí estivemos ata a tardiña en que voltamos ó albergue
para rematar o día con ducha, cea e xogos.

1 de xuño de 2009
Hoxe erguémonos despois dunha curta soneca por culpa duns “ muchachos ”que non estaban dispostos a durmir pola noite.
Despois de almorzar fomos ó Parque de Cabárceno .Alí vimos diferentes animais: tigres, gacelas,
gorilas, osos, cebras, xirafas, elefantes, hipopótamos pigmeos, dromedarios, rinocerontes, etc…Tamén
escoltamos interesantes historias sobre algúns deles.
Asistimos a unha charla-video sobre o trato do Medio Ambiente e a continuación fixemos un percorrido polo parque acompañados dun biólogo para coñecer máis cousas sobre algunhas das especies alí
existentes.
Á hora de xantar voltamos ó albergue onde comemos e descansamos un anaco para logo continuar
disfrutando do parque.
Comenzamos a visita da tarde cunha exhibición de aves rapaces que resultou espectacular. Unha
vez rematada acudimos a outra zona para disfrutar da actuación dos leóns mariños; pero, non foi posible porque a actuación suspendeuse por razóns técnicas. Do que si nos aproveitamos foi das explicacións que nos deron sobre os leóns mariños (que facían alí e como había que tratalos).Tamén poidemos
velos a todos.
Para rematar o día despois da cea tivemos a festa de despedida ata as 11:45 h.

2 de maio de 2009
Chegou o día de voltar as nosas casas. Erguémonos, vestímonos almorzamos e collemos rumbo a
Santillana del Mar. O pobo das tres mentiras porque non é santa, nin llana nin ten mar.
Santillana é un pobo histórico porque é todo antiguo. Había unha igrexa “ A Colexiata”, un museo
que se chmaba “O Museo da Tortura”. Preto estaban as tendas onde mercamos os últimos agasallos.
Máis tarde visitamos a cova de “Altamira”. Mellor dito o Museo e a “ Neocueva”, onde se reproducen as “pinturas rupestres” que lle dan fama a Altamira. Fixemos a visita acompañados dun guía que nos
explicou como viviran os primeiros homes nas cavernas e a interpretación que se fai das diferentes pinturas que alí apareceron. Rematamos a visita cun taller de Prehistoria onde deixamos a marca das nosas
mans elaborada seguindo o xeito con que o fixeron os nosos antepasados.
Xantamos de bocatas nun parque que estaba moi cerquiña. Ó rematar despedímonos da nosa
monitora (Patricia) e emprendémo-la viaxe de regreso no autobús.
No camiño fixemos dúas paradas e algúns quedaron dormidos.
Cando chegamos vimos ós nosos pais, collemos as maletas e logo cada un para a súa casa.

RADIO
CAROLA

'UVGCPQRWZGOQUCUDCUGURCTCKPKEKCTWPJCGZRGTKGPEKCFGTCFKQGUEQ
NCTSWGRTGVGPFGOQUVG²CQUGWRNGPQFGUGPXQNXGOGPVQPGUVGUEWTUQUXKP
FGKTQU
2TQOQXªTQPUGCUUGIWKPVGUCEVKXKFCFGU
x 2TGUGPVCEK´PFQRTQZGEVQGPZW²Q
x %QPUVKVWEK´PFQ%QPUGNNQFGFKTGEEK´P
x 8KUKVC¢468)
x 2TGUGPVCEK´PFQRTQZGEVQ´UCNWOPQUGWPJCUGUK´PFKPCOK\CFCRQT.WKU
4KCNG/QFGUVQ2GPC
x %QPEWTUQFGKFGCURCTCFCTNGPQOG¢GOKUQTC
x +PUVCNCEK´PFQGUVWFQGFQOCVGTKCNRTGEKUQRCTCITCXCTGGOKVKT
x (®ZQUGWPJCRTKOGKTCGZRGTKGPEKCFGGOKUK´PGNCDQTCFCEQUCNWOPQU

A

M

S

Í

F

O

O

S

Curso 2008—2009
SEXTO

3 ANOS : MOVEMOS : OS BEIZOS, A
LINGUA, … CONTANDO CONTOS

3 anosA: Conto “ PACO ”

4 ANOS : CANTAMOS
DEDO MAINIÑO, DEDO MAINIÑO
ONDE ESTÁS? , ONDE ESTÁS?
AQUÍ ESTOU, AQUÍ ESTOU
GOSTO EN SAUDARCHE (bis)
XA ME VOU (bis).
O DO ANEL, O DO ANEL, …
DEDO MAIOR DE TODOS, …
DEDO FURABOLOS, …
DEDO ESCACHAPIOLLOS, …
TODA A FAMILIA, TODA A FAMILIA
ONDE ESTÁ?, ONDE ESTÁ?
AQUÍ ESTAMOS, AQUÍ ESTAMOS
GOSTO EN SAUDARVOS, (bis)

Contos: “Mi mamá” / “ Mi papá”

5 ANOS: AS VOGAIS, A MIÑA FAMILIA,...

A, A, A MI GATITA ENFERMA
ESTÁ.
E, E, E SI SE
CURA NO LO SÉ.
I, I , I EL MÉDICO DICE QUE SI.
O, O, O LE
MANDA TOMAR
EL SOL.
U, U, U YA
ESTÁ SANA COMO TÚ.

ESCOITAMOS CONTOS,FALAMOS,...

DEBUXAMOS A NOSA FAMILIA

Asi debuxei a miña familia en xaneiro

Asi debexei a miña familia no mes de xuño

AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE

Estimulación auditiva e apoio á aula

Reeducación de fonemas (dislalias)

Traballo en pequeno grupo

Describimos o que vemos na lámima

Afianzar o proceso lectoescritor

Un ano máis, o noso colexio participou na
competición escolar nas modalidades de
BADMINTON E CAMPO A TRAVÉS

Tamén esta ano temos que felicitarnos polos éxitos obtidos, xa que os nosos equipos de
bádminton acadaron dous segundos postos e un terceiro na FASE FINAL PROVINCIAL disputada nos pavillóns Coto Ferreiro e Multiusos da Estrada.

Os nosos deportistas tamén tiveron unha
participación exitosa na proba local de
Campo a través celebrada un ano máis na
Instalación do Ceip.do Foxo.
A nivel interno, tomamos contacto con outros deportes como BALONCESTO, MINIGOLF,PATINAXE, MINIVOLEI E
ACROSPORT.

¡no verán tamén …..deporte!
É saúde.

CELEBRAMOS O DÍA DAS
LETRAS GALEGAS

Desde que naquel primeiro ano ( 1968 ) se
conmemorou o centenario da publicación dos
“Cantares Gallegos” de Rosalía, ano tras ano vence
celebrando a festa das Letras Galegas.
Aquela fora unha pequena achega dentro dun
proceso sociocultural que quería rachar cun tempo
no que se castigou, se ridiculizou e se desprezou a
lingua que é patrimonio de tódolos galegos, por moito que unhas veces as vontades, e outras as circunstancias vitais, apartaran dela a algunha xente.
Contradicións que ten a vida: persoas que chegaron a desprezar a lingua na que falan e na que lle
falaron os seus antepasados.
Fronte a esta sin razón, a historia deste país ten
exemplos de persoas: intelectuais, políticos, artistas,
mestres, … que loitaron para que esta situación cambiase e que os galegos en xeral fosen conscientes de
que o idioma dun pobo nin se compra nin se vende
nin se cambia. Que se asuma e se empregue con dignidade, acabando con estadiglosia enfermiza pola
que moita xente chega a pensar que a súa lingua non
é tan válida como os demais idiomas peninsulares:
castelán, euskera, catalán e portugués.

Unha das persoas que librou esa batalla foi :

Velaquí algúns datos da súa biografía:
i
Naceu nunha aldea do concello lugués de LÁNCARA no 1915.
i
A súa familia era numerosa ,formabana sete irmáns e os seus país :
Vicenta e Salvador.
i
Segundo el conta nos seus escritos un feito que na súa nenez non era
capar de entender foi o de que na escola houbese que falar unha lingua
diferente á súa e a de toda a xente e tódolos compañeiros.
i
O fillo do secretario do concello de Láncara convenceu ó pai de R.
Piñeiro para que o mandase estudar. Así fixo o Bacharelato en Lugo.
i
Con 16 anos e xa proclamada a II Republica tomou contacto coa causa
galeguista, escoitando a Castelao nun mitin en Lugo. Era a primeira
vez que descubriu que había actos públicos en galego.
i
Pronto funcdou a Mocidade galeguista de Lugo.
i
Fixo amizade con Castelao, Otero Pedraio, Pimentel, Anxel Fole, etc.
i
Estudou despois Filoloxía románica en Santiago.
i
No 1935 xa falou no “mitin das Arengas” que ainda hoxe se fai tódolos 25 de xullo, o día da Patria, na praza da Quintana.
i
Empeza a guerra “incivil” e Ramón Piñeiro sálvase, por pouco de ser
fusilado como foron Alexandre Bóveda, o alcalde de Santiago, Anxel
Casal, parte da corporación do concello da Estrada e moitos outros
demócratas.
i
Estivo tres anos na cadea e nas décadas dos 50 e 60, adicouse a un importante labor intelectual e político na loita antifranquista e galeguista.
i
Participou na creación da Editorial Galaxia, nos traballos do Estatuto e
noutras moitas iniciativas.
i
Foi membro da Real Académia Galega e 1º presidente do Consello da
Cultura Galega. Foi deputado polo Partido Socialista no parlamento
galego dende o que interviú na elaboración da 1ª Lei de Normalización Lingüística.
i
Morreu en Santiago de Compostela no 1990.

No noso colexio aunamomos a esta celebración cun progama de actividades:

Concerto-sesión didáctica de música e instrumentos galegos a cargo
do grupo ARDENTIA

Presentacións na pantalla do
vestíbulo : museo etnográfico
SOTELO BLANCO e histórico
sobre as Letras Galegas

Festa das Letras o venres día 22 con
actuacións de tódolos alumnos e alumnas: teatro, poesía, música, baile, …
Parte destas actividades foron presentadas tamén ós país e nais o xoves, día
28 de maio.

Traballos nas aulas

MAGOSTO
RECUPERACIÓN DE DITOS E
REFRÁNS
Con esta actividade puxemos os nenos e nenas en contacto co refraneiro
galego máis tradicional.
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MAGOSTO

NADAL

ANTROIDO
INFANTIL

PIRATAS

OFICIOS

MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ESQUELETOS

NUBES

MICKY

AVOAS E AVÓS
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MUSEO DE PONTEVEDRA

DEBUXANDO CON LAXEIRO

A RADIO GALEGA

A

TVGA

CORRELINGUA

CASTROLANDÍN

SOLTA DE ALEVINS
RÍO LIÑARES

Escoitando aos monitores

MAGOSTO

NADAL

DIA DA PAZ

ANTROIDO

Os país e nais de Infantil
4 anos colaboraron connosco

Contacontos
KALANDRAKA

Rata Linda
en
Compostela
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PENA

Faláronnos
da radio

Pocholo

No día da árbore charla ós alumnos e alumnas polo forestal
Sr. Fernández Castro

Polas Letras Galegas :
Jose e o seu grupo de música tradicional mostráronlles aos alumnos e alumnas
de infantil os instrumentos e a vestimenta.
Ardentía

Este curso foi especial para a nosa
Biblioteca. No verán enterámonos
que o noso proxecto era un dos
escollidos polo Plan de Mellora de
Bibliotecas Escolares de Galicia...e iso supoñía que dispoñíamos de fondos para conseguir
unha Biblioteca nova: máis grande
e bonita.

Así que chegado setembro puxémonos mans a obra. Foi un traballo duro e longo. Houbo que baleirar o antigo arquivo, pintar, poner
un novo chan limpo e quentiño e
preparar o novo local.
Despois facer o traslado dos fondos e ordenalos para que todos e
todas os soubesemos buscar.
Mercamos mobles, novos ordenadores, un canón e unha pantalla e
ata un televisor. ¡ Todo quedou
precioso! Aínda nos queda por facer unha gran festa de inauguración para que poidades coñecer.
Pero xa podedes ir vendo.

Traballamos co
Proxecto da vestimenta e todos
nos enteramos
de cousas interesantes
que
agora podemos
explicar aos nosos compañeiros e compañeiras

Participamos no programa Letras Vivas que ofrece a
Consellería de Cultura e Turismo e fomos un dos colexios que recibiu visitas tan interesantes como a de
Concha Blanco , que nos falou dos personaxes dos
contos clásicos e tamén a Títeres Cachirulo con quen
vivimos “A guerra das Galicsias.”
Tivemos visitas interesantes: contacontos, ilustradores e autores.
Fomos ao teatro para ver unha preciosa obra.

Seguimos disfrutando da “Maleta
Viaxeira”

E por fin temos un carné de Biblioteca e
facemos o préstamo co ordenador.

Recomendamos libros que nos gustan a outros compañeiros.

Busca as seguintes 8 palabras relacionadas
coa vestimenta:
SAIA
PANTALÓN
ABRIGO
CALZÓNS

BOINA
CALCETÍN
CHÁNDAL
BUFANDA

Nerea Villamayor
ADIVIÑAS:

MORA

Resposta:

Nobre porte e fermosa cola
ten este fiel animal
que corre polos camiños
con zapatos de metal.
GATA

Resposta:

Ten rabo de gato
ollos de gato
pés de gato
e non é gato.

Resposta:

CABALO

Branco foi o meu nacemento
colorada a miña nenez
e agora que vou vella
son máis negra cada vez.

Laura Rey e Alba Villar
ENCRUCILLADO:
1. Centro no que estudan nenos e nenas.
2. Asignatura na que aprendemos cousas do medio natural,
social e cultural.
3. Provincia galega.
4. Río galego que serve de fronteira natural entre Galicia e
Asturias.
5. Asignatura na que se resolven problemas e cálculos.
6. Persoa sen cultura.
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POEMAS
Cando vou á Praia
gústame xogar.
Divírtome e aprendo
coa area e co mar.
O meu corpo eu coido
con moito interés
a miña cara lavo
e lavo os meus pés.
Alba Villar Matos

Nerea Villamayor

COMPLETA O HIMNO ESTRADENSE
COAS SEGUINTES PALABRAS:

SOUTOS
VIAXEIROS
LIBERDADE
HIMNO
GARDADA

HIMNO DA ESTRADA
Terra nobre, fidalga e ben labrada,
dende Montes a ollar fecundos ríos.
Mociña florecida en amoríos que de
cincuenta estrelas es _ _ _ _ _ _ _.
De pazos e de pontes adornada,
de castros e de rexos penedíos,
de _ _ _ _ _ _ e camposas, aduvíos da
palabra que é lei dita na Estrada.
Sosegan na túa paz os bos _ _ _ _ _ _ _ _ _
e medran os teus fillos na irmandade
e na fiel memoria os devanceiros.
Con ramos de benvida e lealdade
sairemos todos xuntos ós carreiros
cun cantar de esperanza e _ _ _ _ _ _ _ _ _:
O _ _ _ _ _ novo das terras da bonanza
a resoar polos vales e os outeiros
ata onde o corazón a Patria alcanza
Letra: Salvador García Bodaño
Música: Eulogio López Masid

AO COPIARMOS A RAMÓN PIÑEIRO
COMETIMOS 6 PEQUENOS ERROS.
AXÚDASNOS A ATOPALOS

BUSCA NESTA SOPA DE LETRAS AS SEGUINTES 8
PALABRAS RELACIONADAS CON RAMÓN PIÑEIRO

Eva, Sara e Julen

Nacho, Álex, Mario e Toño

