“A
A XEITO DE SAÚDO”
Chega un novo fin de curso e camiñamos por paisaxes
coñecidas, visualizadas na foto que se repite ano tras ano :
tarefas urxentes que rematar, previsións cara o curso vindeiro, valoracións, despedidas e a eterna burocracia. E, por
suposto, os desexos dun verán reconfortante.
As sensacións amoréanse tamén nos nosos alumnos e
alumnas que senten como ese indicador oculto lles ven avisando xa hai días, de que isto remata.
Remata ata que ó final de agosto volven á realidade do
novo curso, unha realidade adozada polo reencontro cos
compañeiros e compañeiras e coas novas experiencias do
2013-2014.
Nós, ós que a nosa condición de adultos e mestres nos
deixa desconectar, “ma non troppo”, ímonos de vacacións
pendentes do que significará a enésima Lei de Educación
(LOMCE), matinando novos proxectos para a aula, aplicación das competencias adquiridas en novas tecnoloxías e
moitas outras variables que conformarán o noso día a día
do vindeiro curso.
Non podemos deixar de reiterar o noso compromiso coa
ESCOLA PÚBLICA PARA TOD@S, reivindicando medios materiais e humanos suficientes que permitan un argumento
da calidade e integración fronte a veleidades privatizadoras
e mesmo segregadoras.
Un ano máis estamos tamén de despedidas. A dos
alumnos e alumnas de sexto ós que lles desexamos moitos
éxitos, no terreo académico e persoal no seu paso pola ESO.
Que recorden sempre que o día de mañá a súa formación
intelectual e humana será fundamental para vivir con
éxito e ética na sociedade.
E chegou tamén o tempo de despedir ás compañeiras
Mª José e Saludina. A elas, compañeiras que nos dignificaron como ensinantes coas virtudes con que nos agasallaron
día a día, desexámoslles que o futuro que decidiron lles sexa
propicio, Mª José no seu novo destino no Colexio de Vedra e
Dina na súa xubilación que lle desexamos moi venturosa.
Para toda a comunidade escolar:
saúde e un feliz verán !!!
Claustro de profeores
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Un conto pequeniño
3 ANOS A

HABÍA UNHA VEZ UN NENO QUE ATOPOU CUN BICHO MOI RARO E TIVO ALGO DE MEDO, XA QUE
NON LLE FALABA...

MARCHOU CORRENDO POLO MEDIO DAS CASAS.
ATOPOU A OUTRO RAPAZ E FORON AO PARQUE
xUNTOS PARA XOGAR .

VIRON O BICHO; ERA UN CARACOL E XUNTOS
XOGARON. PASARON UNHA TARDE ESTUPENDA.
DENDE AQUELA FORON MOI BOS AMIGOS.
Este contiño foi debuxado e imaxinado polos
nenos e nenas de 3 anos a.

3

REFRÁNS DOS MESES
3 ANOS A

DURANTE ESTOS MESES FOMOS
APRENDENDO REFRÁNS SOBRE
OS MESES DO ANO.

EN XANEIRO,BUFANDA ABRIGO E SOMBREIRO.
EN FEBREIRO SAE Ó OSO DO OSEIRO.

EN MARZO O CATAVENTO NIN DúAS HORAS ESTÁ QUIETO.

EN ABRIL AUGAS MIL.

MAIO ENTRADO ,UN XARDÍN EN CADA PRADO.
XUÑO BRILLANTE, ANO ABUNDANTE
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ASÍ SOMOS 3 ANOS A
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Así somos
3 ANOS B
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O pitiño amareliño
3 ANOS B

A GALIÑA PUXO UN OVO
NACEU UN PITIÑO AMARELIÑO

O PITIÑO ERA DA COR DO SOL
FÍXOSE PILOTO DUN GRAN AVIÓN

VISITOU MOITOS PAÍSES
VOOU POLAS NUBES E POLO MAR.
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SOMOS OS RECÉN CHEGADOS Ó COLE E POR ISO
NESTE CURSO TODO É NOVO PARA NÓS: A CLASE,NO
PATIO, A BIBLIOTECA,....ESTES SON OS NOSOS
MOMENTOS NO CENTRO.inf. 3anosb.
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XA TEMOS 1 ANO MÁIS
4 ANOS A

9

LETRAS GALEGAS
4 ANOS A

Roberto vidal bolaño
Letras galegas 2013

Coñecemos a súa vida, onde naceu,
cantos traballos tivo ata que se adicou ó teatro. Sabemos tamén que foi
escritor e que escribíu obras para
nenos coma nós.
10

Tamén traballamos a
Rosalía de castro

DQRVD

BUSCAMOS PALABRAS , MEMORIZAMOS FRASES, E FIXEMOS DEBUXOS DE FRASES
DA POESÍA
“VAMOS BEBEN'2´
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DEBUXÁMONOS ASÍ DE GUAPOS
4 ANOS B

AO
PRINCIPIO
DO
CURSO
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CANTO TRABALLAMOS !!
4 ANOS B

13

PIET MONDRIÁN
DURANTE O CURSO ESTIVEMOS
TRABALLANDO PARA COÑECER
AO PINTOR
PIET MONDRIÁN

4 ANOS B

DURANTE UN TEMPO SENTÍMONOS COMO PIET E VERSIONAMOS A SÚA OBRA
“ COMPOSICIÓN EN ROJO, AMARILLO Y NEGRO “
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EL ÁRBOL DE LA VIDA
GUSTAV KLIMT
TOMÁS

5 anos A
NEREA.C

DAISY
CÉSAR. C

CÉSAR. G
CARLA

MESERET
NURIA

NOELIA

MATEO

ÁLVARO
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MANUEL
ANXO

INÉS

ÁNXELA

NOA
BORJA

HUGO

NEREA.G
NEREA.

XIÁN

CLAUDIA

LÚA
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PROTAGONISTA DA
SEMANA
Cando me toca repetir?
Durante este curso, os

5 anos B

xoves foron días especiais.
Os xoves pasaron pola nosa clase: mamás, papás, avoas,

irmáns,

padriños,

curmás, madriñas, profes,
amigos e amigas....
Aprendemos moitísimo,
e o mellor de todo....:
pasámolo moi, moi ben!!!
O papá de Maikel someteuse amablemente a un
intenso interrogatorio

Co papá de Sara adiviñamos e aprendemos moito de árbores

A familia de Roi levounos a un regato
onde disfrutaron tooooodos os nenos
e nenas de infantil

A avoa de Abraham mantivo a nosa atención
durante un feixe de adiviñas

A mamá e a madriña de Hugo contaron
cousiñas e nos convertéronnos
en lobo e porquiños. Que medo!!!!

O irmán de Óscar veu contarnos historias
que nos descubriron un neno valente, traballador e mooooi cariñoso.
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5 anos B

Agora non temos excusa para non coidar o
noso corpo, grazss á familia de iago.

Con Antón demos sete voltas á illa de
sumar memoria, da man da súa madriña e
coa música do seu curmá

A mamá e o papá de nico fixéronnos sentir
algo de envexa pola súa poza

No ano da pintura,
menudos cadros fixemos
coa mamá de sara!!!

Con pedro e os seus papás metémonos nun establo e coñecemos unha vaca moi especial...

Hugo e os seus papás leváronnos ata as covas do
pico sacro á cabalo da galiña turuleca
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Canto fai a nai de ángel cun
anaco de papel!!!

5 anos B

A mamá de Daniel trouxo
un caldeiro de plastilina!!

3 en raia e contos por moreas
coa familia de nico

Montamos no cabaliño de
pau coa curmá de rubén

Coa mamá de gael, nunca unha charla
tan técnica , foi tan atendida!!!

Amasamos coa familia de ainara. Cocemos e comemos o noso pan

Que pequena se volveu a aula para
xogar ao pilla-pilla coa nai de zaira

Xogamos a mamás e papás coa nai e as amigas de uxia.
Pintamos un cadro sobre un lenzo fantástico!!!

Foi un auténtico pracer

Moitísimas grazas!!!
Vémonos en:
http://eche-oquehai.blogspot.com.es/
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O SOÑO DE ...
OBRADOIRO
DE
EXPRESIÓN
ORAL

Como parte do proxecto sobre “Pintores”, promovido polo Equipo de Biblioteca, Normalización Lingüística e Extraescolares, dentro deste
contexto, ao longo do curso, no Obradoiro de
Expresión Oral que desenvolvemos en Educación Infantil, lemos contos relacionados co
tema.
Fixemos unha selección de pintores da colección ”el sueño de …” de edicións BROSQUIL,
da que aquí deixamos unha pequena mostra, desexamos que gustedes dela tanto coma
nós. Aprendemos e disfrutamos...LENDO.
Argumento: Na súa nenez, Pablo pintou
dúas pombas brancas. Un día, notou que só
quedaba unha. A outra botara a voar. Dende ese momento, Pablo percorreu o mundo
debuxando e pintando mentras buscaba a
súa pomba.
PABLO PICASSO: 1881-1973. Pintor malagueño. Foi o artista máis completo da súa época.

Argumento: Joaquín Sorolla quere facerlle un agasallo á súa filla María
para o seu aniversario. Como non sabe
qué pode gustarlle,, preguntallo a ela
directamente. Ela, despois de moito
pensar, pídelle algo especial… e moi
difícil de atopar. Pero Sorolla atoparao e María terá o seu agasallo.
JOAQUÍN SOROLLA: Valencia 1864–
Cercedilla 1923, considerado o pintor
da luz, Foi un magnifico debuxante e
excepcional colorista. As súas pinturas
están cheas de vida, movemento e
alegría.
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O SOÑO DE ...
OBRADOIRO
DE
EXPRESIÓN
ORAL

Argumento: Cada cadro do pintor Goya é como un soño: hai
cadros de xogos e outros de pesadelos. Inexplicablemente, un
xove que consegue escaparse do
cadro “ A galiña cega” entra
noutros cadros e cambiaos un
pouco… bastante. ¿E Goya?
Non fagades ruido está soñando.
FRANCISCO DE GOYA 17461828. Este pintor é un dos máis
importantes do arte español de
tódolos tempos. Quedou xordo
debido a unha grave enfermidade, pero iso non lle impediu
seguir traballando.

Argumento: Nun pequeno pobo holandés viven dous inmáns chamados Vincent e Theo
van Gogh. A JVincent encántalle pintar e
colorear. Un día , o seu irmán Theo regálalle unha caixa de acuarelas con moitas cores, papel e un pincel máxico. Acompañado
do seu gatiño de xogos e do pincel, inician
unha viaxe ao increíble País das Cores. Alí,
con axuda da súa imaxinación, Vincent
transformará as paisaxes, os obxectos e a
luz nun universo cheo de cor, onde se mesturan fantasía e realidade.
VINCENT VAN GOGH 1853-1890 foi un artista excepcional, tan xenial como desventurado. Traballou de profesor de idiomas, vendedor de libros,… ata que tomou a decision
de ser pintor .
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O SOÑO DE ...
OBRADOIRO
DE
EXPRESIÓN
ORAL

Argumento: O soño de Paul Gaugin é ser un gran pintor; para logralo debe pintar de xeito diferente, e iso lévao a viaxar moi lonxe
da súa casa e dos seus amigos. Encontra un lugar ideal en Tahití e,
alí, todo é novo para os seus ollos e
para a súa pintura.
PAUL GAUGUIN : París, 1848–
Hiva-Ova, 1903. Empeza a pintar
como aficionado e pouco a pouco
convirtese no máis importante da
súa vida.

Argumento: Esta é a historia
dun pintor que desexa pintar
todo o día, todo o que ve e todo o
que soña, Pero os seus cadros
escápanselle e queda só e triste,
sen saber que facer. ¿Quen o
axudará a buscar os seus soños?
¿Poderá atopalos? ¿Qué cres ti?
Le esta historia e saberalo.
MARC CHAGALL : Vitebsk,
1887—París, 1985. Pintor nado en
Rusia. A súa obra caracterizase
polo seu grande equilibrio e armonía, xunto cun estudiado primitivismo. As figuras dos seus
cadros parecen voar e o mundo
que reflexa ten gran pureza de
debuxo e excelente colorido.
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Merenda na selva

23

24

Visita á Panadería cervela
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Adiviñas
Curso:
1ºB
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ARQUEOCAMPO
Excarvando

Curso:
1º B

Ferramentas

Pezas atopadas

Clasificación

27

Laboratorio

KANDINSKY
Curso:
1ºB
Os alumnos de
1º
B
dentro
do
Proxecto da Biblioteca investigamos sobre
Kandinsky e a súa
obra.
KANDINSKY ( Rusia 1866 - Francia 1944 ) .
Foi profesor pero deixou as súas clases para estudar arte e adicarse á
pintura.
Coa súa obra pretende expertar emocións . Combina formas xeométricas, liñas e cores para transmitir ledicia, tristeza , diversión, …
Os alumnos de 1º B desexamos que vos divirtades moito coloreando un
Kandinsky “ Cadrados con círculos concéntricos”.
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CARLOS MASIDE
CURSO
2º A– B
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CARLOS MASIDE

“DÚAS PAISANAS”

“MULLER SENTADA”
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MENIÑA GAITEIRA
POEMA ILUSTRADO POLOS NENOS E NENAS DE 2º A

2ºa
CURSO

Papiñas con leite
tamén che darei;
sopiñas con viño,

Has de cantar,
meniña gaitería;
has de cantar,
que morro de pena.

torrexas con mel.
Patacas asadas

Canta, meniña,
na beira da fonte;
canta, daréiche
boliños do pote.

con sal e vinagre,
que saben a noces.
Que ricas que saben!

Canta, meniña,
con brando compás,
daréiche una proia
da pedra do lar.

que feira, rapaza,
si cantas faremos…

Daréiche un mantelo.

Festiña por fóra,
festiña por dentro.

daréiche un refaixo.

Canta, si queres,
rapaza do demo;
canta, si queres;
daréiche un mantelo.

co son da gaitiña,
co son da pandeira,
che pido que cantes,

Canta, si queres,
na lengua que eu falo.

rapaza morena.
co son da gaitiña,
co son do tambor,
che pido que cantes,
meniña, por Dios.
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MARTIÑA E LOIS NO BOSQUE
CURSO
2º B

A profesora e nós xunto co Profesor: D.Constantino Regueira Paz,
que durante o curso apoiounos na aula, escribiunos e axudounos a
preparar esta obra de teatro representada no Festival das Letras Galegas.

NARRADOR (NURIA)
Martiña e Lois eran amigos, moi amigos. Tiñan a casa moi perto un do outro e as súas nais e os seus pais tamén se levaban
moi ben.
Ian sempre xuntos á escola, e como quedaba cerca, ían andando, ou sexa a pé; non coma outros
rapaces, que o tiñan que facer en autobús. O camiño polo que pasaban discorría á beira dun bosque no
que había moitas plantas, árbores e animais.
Pero...... preparade as orellas e os ollos e veredes o que lles aconteceu un día.
LOIS (J.ANGEL)
_ ¡ Teño unha idea, Martiña !... Escoita cómo cantan os paxariños e cómo se move a auga do regueiro.
¡Que envidia me dan os esquíos choutando dunha árbore para outra ...!
Por que non nos quedamos hoxe con eles, e xogamos neste bosque. Á escola xa imos tódolos días...
NARRADOR (ALEX)
A Martiña pareceulle ben e, deixando as mochilas no chan arrimadas a un bidueiro,
fóronse metendo collidos da man por entre as árbores e as matogueiras . Enseguida
atoparon cun escarabello dourado e Martiña preguntoulle :
MARTIÑA (KENIA)
_ Queres xogar connosco,escarabello dourado ?
ESCARABELLO (ADRIÁN IGLESIAS)
_ Faríao con moito gosto, pero non teño tempo. Teño que buscar a miña comida.
NARRADOR (MARTA)
Dalí a pouco atoparon coa abella de cor negra e amarela.
LOIS (J.ANGEL)
_ Divírtete un pouco con nós, abella negra e amarela.
ABELLA (NEREA IGLESIAS)
_ Non teño tempo para xogar.
Eu paso o día recollendo o mel.
NARRADOR (ALEX)
Tiveron logo que pasar por unha parte do bosque na
que había moitas pucharcas de auga dos días que
chovera, e tiveron que saltalos para non mollar os pés.
Cando chegaron a un sitio seco, cruzáronse coa formiga.
LOIS (J.ANGEL)
_ E ti... non vés xogar un pouco con nós?.
NARRADOR (NURIA)
Pero a formiga non tivo tempo nin para escoitalo. Levaba ás costas un cacho dunha herba
moito máis grande ca ela e quería chegar pronto ó formigueiro.
Martiña e Lois viron despois ó Sr. esquío, co seu rabo requintado e rebuldeiro e
achegándose a él, pedíronlle que xogase un pouco con eles, pero o esquío movendo o seu expléndido rabo díxolles que non
tiña tempo, que tiña que recoller castañas para a súa mantenza.
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NARRADOR (MARTA)
Total que os nosos amigos Lois e Martiña aburríanse moito. Tódolos animais estaban ocupados e
ninguén quería xogar con eles.
Falaron co coello, a lebre, o raposo, a aguia, a miñoca, a bolboreta, o ourizo cacho, o cempés, o
grilo, o ouriolo, a bubela, a pita do monte, a xoaniña, a cigarra e o escornabois.
NARRADOR (MARTA)
Pero todos lles contestaron o mesmo : que non tiñan tempo.
E foi entón cando ...
Achegándose ó regato da auga, que percorría a fraga por entre
as árbores e os penedos, preguntáronlle :
MARTIÑA (KENIA)
_ ¡ Ti si que non tés traballo ! Por que non xogas connosco ?
O REGATO DA AUGA (ADRIÁN SILVA)
_ Que non teño traballo ?!!! Eu traballo noite e día. Non teño un momento de repouso. ¿Quen dá a auga para lavar a roupa?,
Quen move o muíño para facer a fariña ?, E quen axuda coa súa auga a apagar os incendios?e ademais... ¿Onde beberían os
animais do bosque, se non é por min ?
Teño tantísimo traballo, que a cabeza non fai máis ca darme voltas e voltas.
NARRADOR (ALEX)
E o regato seguiu o seu camiño.
Nada, non había maneira de poder xogar con ninguén.
Entón pasou pola cabeza de Martiña unha idea :
¿E se tanto ela coma Lois estivesen equivocados? Ó mellor aquelas non eran as
horas axeitadas para xogar….
NARRADOR (NURIA)
Cando llo dixo a Lois, este un pouco confuso e mesmo sorprendido, respondeulle :
LOIS (J.ANGEL)
_ Pero ¿ como non nos demos conta antes? Claro que isto é un pouco raro. Todos están traballando menos nós. Ata a nosa
“profe” estará pensando que quizais nos puxemos enfermos, ou que nos pasou algo inesperado.
MARTIÑA (KENIA)
_ Si, Lois. Temos que arranxar isto como sexa. Quizais entrando no colexio, aínda que sexa moi tarde…
LOIS (J.ANGEL)
_ Oi, oi, oi …!!! Iso si que non. A “profe” enfadaríase moitísimo.
MARTIÑA (KENIA)
_ E logo. Pois entón voltar para a casa e contarlle todo ós nosos pais.
NARRADOR (NURIA)
Se Martiña dicía que si, Lois que non. Se Lois dicía para riba, Martiña para baixo Aínda hoxe non sabemos se foron capaces de
pórse de acordo.

NARRADOR (ALEX)
Bueno, o conto xa rematou pero queremos saber que vos
parece a vós. Deben entrar tarde no colexio ou é mellor
que volvan para a casa ? Que lle poden dicir á “profe” ou
ós seus papás?.

NARRADOR ( MARTA)
A ver, axudádelle un pouco, pois eles os dous non saben
que facer….

Si queredes ver o video desta obra podedes visitar o noso blog na dirección: http://www.o-souto.blogspot.com
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LAXEIRO

3º A

A vida (1968)

O

seu nome é José Otero Abeledo. Naceu no ano 1908 na pa-

rroquia de Donramiro (Lalín). Con seis anos trasladouse desde a súa aldea natal a Botos (Lalín), onde a mestra da escola viu as súas aptitudes
para o debuxo.
En 1921 emigrou coa súa familia á Habana, onde xa estaba o seu
pai. Aquí realizou numerosos oficios que combinou con clases nocturnas.
Logo de catro anos en Cuba, regresou a Lalín moi doente dunha afección
respiratoria da que non contaba saír e, con todo, recuperouse. Unha vez
san, dedicouse ao oficio de barbeiro de feiras, debuxando incansabelmente a todos os seus clientes.
En 1931, grazas a unha beca do Concello de Lalín, trasladouse a
Madrid para estudar Belas Artes, prolongando a súa estadia un ano
máis mediante outra beca. Durante a súa permanencia na capital visitaba asiduamente o Museo do Prado, tomando influencias de pintores
como Goya, Velázquez, Tiziano, Rembrandt e ata vangardistas como Picasso e Solana.
Regresou a Lalín en 1933, instalando o seu estudo de pintor no
"Hospitalillo".
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No 1940 trasladouse a Pontevedra. Nesta época realizou un mural no Cine Balado de Lalín (que non se conserva), e O manancial da vida no pontevedrés
Café Moderno. Dous anos despois foise a Vigo, onde permaneceu ata que, en 1951,
foi invitado, xunto con outros amigos galegos, a realizar unha exposición en Bos
Aires, onde decidiu quedarse.
En 1970 regresou definitivamente a España, vivindo entre Madrid, Vigo
e Lalín. Foron anos de recoñecemento artístico, nos que evoluciona cara unha
pintura máis amabel, onde as cores vanse aclarando.
Realizou numerosas exposicións e recibiu premios de gran importancia,
ata a súa morte en Vigo en 1996.
É sen dúbida, un dos pintores galegos contemporáneos máis cotizados, cuxo aprecio xeneralizado roza a mitificación. Imaxinativo, fantástico, irónico e
ata mordaz, exaltou o folclorismo esperpéntico da súa infancia rural. Na actualidade as súas obras
expóñense en importantes museos como
o Centro Reina Sofía
de Madrid, Centro
Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela,
Museo

Provincial

de Pontevedra, Museo

Municipal

da

Coruña, Museo Quiñones de León de Vigo, Museo de Bos
Aires, etc.

Alumnos
de
3ºA
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O ENTROIDO NA PINTURA DE
LAXEIRO
LARANXO

3º A

MASCARÓN

ANANA

TAMBORILEIRO
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POESÍA DE FIN DE CURSO
CURSO:
3º B
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MARI

INGLÉS

Mª LUISA

AUDICIÓN

OBRADOIRO

MARÍA

PSICODE
MOTRICIDA

PROFE

LOURDES

ANXO

NOELIA

MANUEL

MESERET

MONTSE

INGLÉS

ROSA

MARITA

ICA

ICA

ALBERTO

INFORMÁT

PSICODE
MOTRICIDA
PSICODE
MOTRICIDA

INFORMÁT

REBECA

MÚSICA

CLAUDIA

BORJA

TOMAS

CESAR G.

LOLI

ICA

INES

MATEO

NEREA C.

ALVARO

INFORMÁT

NURIA

CESAR C.

NOA

HUGO

DE

LUA

XIÁN

NEREA G.

DAISY

PACO

MÚSICA

MARICARMEN

CATÓLICA

RELIXIÓN

NEREA C.

CARLA

ANXELA
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40

LOURDES

MARÍA

MARI

Mª LUISA

AUDICIÓN

OBRADOIRO

AINARA

GAEL

ZAIRA

INGLÉS

RUBÉN

AITANA

HUGO

MONTS

INGLÉS

ROSA

DE

PROFE

MARITA

CARMUCH

A
INFORMÁTIC

PSICOE
MOTRICIDAD

PSICOE
MOTRICIDAD

A
INFORMÁTIC

REBECA

MÚSICA

DANIEL

ÁNGEL

MAIKEL

LOLI

A
INFORMÁTIC

PSICOE
MOTRICIDAD

UXIA

SANDRA

PEDRO

IAGO

NICOLÁS

ANTÓN

HUGO

ÓSCAR

ABRAHAM

SARA

PACO

MÚSICA

MARICARMEN

CATÓLICA

RELIXIÓN

NICOLÁS

SARA

ROI

laxeiro
AUTORAS: Uxía e Mª Inés
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Roberto vidal bolaño
Autor: Brais Vinseiro

43

PINTORAS GALEGAS
4º A—B
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Mª ANTONIA DANS
Naceu o 9 de abril de 1922 en Oza dos Ríos e
morreu o 17 de febrero de 1988.
Residiu en Curtis, A Coruña e Madrid.
No ano 1952 casa co periodista Celso Collado.
No ano 1956 nace a súa filla Rosalía.
As paisaxes de Curtis influirán na súa obra
pictórica.
En Madrid relacionouse con artistas das letras como Carmen Laforet, Camilo José Cela,...

A súa pintura calificase como NAIF.
Na súa pintura recreou o mundo galego da súa infancia: as súas paisaxes, faenas do campo, do mar e as
vendedoras.
Emprega os tonos puros: vermellos, amárelos e azuis.
Fai a primeira exposición no 1950 na Coruña. Logo farao en Madrid e reorrerá todo España. No estranxeiro destaca a exposición de París, onde recibe a medalla da vila.
Recibe premios: Fundación March e de Educación e Cultura.
Tamén ilustrou libros infantís e traballou como debuxante no periódico “O pueblo”.

45

MARUJA MALLO
Nace en Viveiro (Lugo) o 5 de xaneiro de 1902. Morre en
Madrid o 6 de febreiro de 1995.
No 1992 ingresa na Real Academia de Belas Artes en
Madrid.
No ano 1931 continúa estudos en París.
No 1933 regresa a Madrid a ensinar debuxo e cerámica.
No ano 1936, o inicio da guerra civil, fuxe a Portugal , de
alí a Bos Aires e despois a Nueva York.
No 1965 volta a España, despois de 25 anos de exilio.
Relaciónase con artistas, escritores e cineastas, entre eles:
Salvador Dalí, Federico García Lorca,...

Na súa pintura reflexa as distintas vangardas: surrealismo, futurismo e cine.
Mostra interese pola arte popular.
Crea a súa propia linguaxe artística, mesturando todo o anterior.
Expón a súa obra do exilio na galería “Guillermo de Osma” (Madrid). Fai unha exposición antolóxica no
Centro Galego de Arte Contemporáneo (Santiago de Compostela, 1993).
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MENCHU LAMAS
Naceu en Vigo no 1954.
Estuda deseño gráfico na Institución Artística de Enseñanza
(IADE).
Vive en Madrid e viaxa a miudo a Vigo.
Está casada co pintor Antón Patiño.
Ligada a colectivos vangardistas plásticos e poéticos.
A súa carreira artística dase a coñecer no colectivo de artistas
galegos “Atlántica”, no ano 1980
No ano 1982 fai a primeira exposición individual en Madrid.
As súas obras figuran no MACBA, na fundación “La caixa” e
no museo de Arte Contemporáneo de Madrid.

As súas pinturas caracterízanse por amplas pinceladas, polas súas cores primarias (case rechamantes). Grandes e
rectilíneos formatos e por unha iconografía basada en formas sinxelas (torsos, mans e círculos).
Na segunda década dos 80 os obxectos represenados simplifícanse ata que só quedan formas xeométricas simples.
Apreciase influencia da pintura estadounidense: na cor, nos fondos e nas sucesivas capas de pintura.
No 90 abre unha nova etapa creativa. Retorna a unha figuración máis real, quedando do obxecto só a súa sombra
siluetada. No fondo emprega as técnicas de: estarcido e o aerógrafo.
Máis adiante emprega formas circulares que provocan inestabilidade visual.
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AUTORES QUE FALAN DE NÓS
Así escribe José Hierro de :

O autor Rusell adícalle
estas vebas a …

ANTONIA DANS

MENCHU LAMAS

¡ Si el mundo fuera como el mundo
que ven tus ojos: la retama
dorada, el carmín, el azul
pulsando sus mágicas arpas!
y los seres en romería,
claros los cielos y las almas,
claros cuerpos vertiginosos
que apetecen cimas y alas.
(No el amarillo de la envidia,
ni el gris de la desesperanza.)
Una perpetua fiesta, un mundo
recién nacido, una palabra
de amor, un cántico y un sueño
que navega sobre las lágrimas.
José Hierro

El imaginario popular de Galicia aparece en
………………………………………
... como el paisaje de Cataluña
surge en Joan Miró.
Rusell

A visión de Federico García Lorca
da pintura de
MARUJA MALLO

Paul Eluard escribe sobre
"………………………, entre

MARUJA MALLO

Verbena y Espantajo toda

Las creaciones extrañas de …………

la belleza del mundo cabe

…………….., entre las más considera-

dentro del ojo, sus cua-

bles de la pintura actual, revelación

dros son los que he visto

poética y plástica, original, «Cloacas»

pintados con más imagina-

y «Campanarios» son precursores de

ción, emoción y sensuali-

la visión plástica informalista".

dad."

Paul Eluard

48

Federico García Lorca

A SÚA OBRA NAS AULAS
4º A– B
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SABÍAS QUE.........?
5º A—B
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ÁS NOSAS SAÍDAS
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Obradoiro: ganchillo
6º A

Aos alumnos de 6º A de primaria, tivemos a sorte
este ano de facer un obradoiro de costura e ganchillo
no terciero trimestre na hora de plástica.

Materiais: Agullas, novelos de lá de diferentes
cores, tesoiras.
Cando a profe nos dixo que iamos ganchillar
en vez de debuxar, sorprendémonos moito, porque nunca o fixeramos nin o sabiamos facer. A
maioría pensamos que era unha perda de
tempo. Foron pasando os días e de aburrido nada, polo contrario era divertidísimo e moi entretido. Gustounos a todos, nenos e nenas.
Fixemos, cadenetas que son trenzas, que utilizamos
como pulseiras.
É moi relaxante, e axudabámonos os uns aos outros a empezar e rematar, os que aprendían ensinábanlles aos que non sabían.

Foi unha experiencia nova e especial,
gustounos moito.
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Obradoiro: costura
6º A

Materiais: agullas, fíos de distintas cores, botóns,
corchetes, broches, tesoiras e panos.

Traballo: Parecíanos difícil porque ningún
neno o fixera endexamais. A profesora
fíxoo primeiro, nós prestabamos moita
atención, era unha cousa nova.

A continuación agrupámonos, para as distintas tarefas..

Primeiro fixemos o punto e seguido, custounos
un pouco de traballo, pero aprendemos.

O día que perdamos un
botón, saberemos arranxalo nós, sen ter
que pedir
axuda a ninguén.

Despois cosemos botóns,
corchetes, broches e
algúns ata fixeron punto de cruz.
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FOTO

Escolas viaxeiras
Eva Coto Gañete
6º A

Neste curso 2012/2013, no mes de novembro, quince alumnos e alumnas de sexto curso realizamos unha viaxe a Andalucía grazas ao proxecto “Escuelas Viajeras” do Ministerio de Educación.
Saímos o luns día 12 e voltamos o domingo seguinte. Os días anteriores á partida estaba un pouco nerviosa, aínda que tiña gana de realizar a excursión. Paseino moi ben.
A viaxe en autobús foi moi longa, catorce horas, e aproveitamos para durmir, falar cos
compañeiros… En Segovia e en Algete (Madrid) paramos a recoller nenos doutros colexios
que compartían con nós esa ruta. Ao principio, dábanos vergoña estar con estos nenos e nenas, pero en pouco tempo xa nos acostumamos.
Ao chegar ao albergue, recibíronnos os monitores e déronnos as primeiras normas e
explicacións sobre o programa que iamos desenvolver nesta viaxe. Logo subimos ás habitacións asignadas, compartidas con nenas dos tres centros, e fixemos a cama; foi unha experiencia diferente.
Desde Cardeña, realizamos moitas excursións e visitamos varios lugares: Jaén (Praza
de Sta. María); Montoro, na que recordo que había moitas costas; Sevilla (Praza de España , Xiralda e paseos pola beira do Guadalquivir…). De todos os lugares que visitamos o
que máis me gustou foi Sevilla.
Todos os días despois de chegar de volta ao albergue, aseabámonos, ceabamos e logo
tiñamos un tempo libre para xogar ou ver a televisón.
O que menos me gustou foi a comida; sen dúbida, sabe mellor a de aquí. Gústoume coñecer a novos nenos e nenas que tal vez non vexa máis. O último día intercambiamos agasallos e así temos un recordo deles.
Para rematar, para min esta experiencia foi moi divertida. De non ter ido, hoxe arrepentiríame moito, xa que aprendín que sempre hai que ir para adiante e endexamis botarse
cara atrás.
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COMPARTINDO MESA

Á BEIRA DO GUADALQUIVIR

A MEZQUITA DE CÓRDOBA

VISITA CULTURAL A MONTORO
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Os meus defectos, a miña fortaleza
Lorena Rodríguez Rivadulla.
6ºB.
”Toda a miña vida foi terrible...”-pensei mentres me miraba no espello do lavabo. Tiña toda a cara mollada e pequenas pingas de auga esvarábanme polas
meixelas.
Aos meus dezanove anos e pensando isto, para moitos algo ridículo, para min unha rutina. Pero era certo.
Sempre fun excepcional, máis rara ca os demais, unha nena sen alegría,que apenas sorría e que odiaba saír
fóra. Agora, sigo sendo así, só que maior.
Todo comezou cando nacín, dende moi cedo daba a lata, eu nacín prematura e con problemas cardíacos,
dende sempre se soubo que eu non era unha nena ordinaria. (Incluso puxéronme un estrano nome “Scarlet”
Que nome tan insulso! Sona demasiado doce na miña cabeza.)
Con tan só cinco anos diagnosticáronme una enfermidade que aínda me atormenta, a esquizofrenia paranoide. (Unha enfermidade clasificada como minusvalía, moi pouco coñecida, posto que se atopan poucos casos por España. Unha perigosa variante da esquizofrenia común, e eu tiven a “Sorte” de tela.) Tan pequeniña e xa tiña que tomar menciñas, dependía delas para controlarme a min mesma, por iso me volvín tan huraña, non quería a compañía de ninguén, non quería que ninguén soubese do meu problema. Dábame demasiada vergoña ser desta maneira.
En vez de saír ao patio cos meus compañeiros, quedábame lendo na clase. Dende sempre, os únicos cos que
me sentía ben era cos libros, non necesitaba outra compañía. Por culpa de non saír nunca da casa volvínme
moi branca, demasiado. Dende aquel momento chámanme “Scarlet a pantasma”. Eu tan só os ignoro, as
burlas xa non fan efecto en min.
O mellor que podo asegurar que me pasou na miña vida foi o nacemento da miña irmá pequena, chamárona
Alicia, como a do país das marabillas, ela naceu cando eu xa tiña trece anos. Meus pais crían que ela sería a
salvación do seu matrimonio, pero non foi así, tres meses despois, separáronse, eu sentíame desolada. Funme a vivir co meu pai e a súa moza, e, por suposto, a miña irmá. Miña nai nunca me quixo moito, nin a min
nin a miña irmá, dicía que prefería una nena cunha deformidade a alguén cun problema mental como o
meu, para ela eramos unha molestia. Non volvín a ver a miña nai dende aquel día, pero non é algo que me
atormente. Meu pai queríame moito, e levábame moi ben coa súa moza, era bastante xoven, pero un encanto, comecei a apreciala moito.
Con quince anos a miña vida mellorou un pouco durante o verán do 2009, mudámonos a unha casa bastante grande en comparación co piso no que viviamos (Piso onde vivo na actualidade). Seguía sendo unha
marxinada respecto a sociedade, pero tiña una familia, xa iamos mellorando. Aínda así, ao empezar no novo instituto, as cousas empeoraron. As nenas burlábanse de min, os nenos chamábanme mosquiña morta.
Aqueles foron uns anos que prefiro esquecer, anos nos que todos me tomaban o pelo, pero eu mesma era
peor, sentía que me odiaban, sentíame mal e angustiada, a medicación non me facía ningún efecto xa, enganada por min mesma, deixei de medicarme. Caín nunha espiral de autodestrución. Non fun consciente de
canto necesitaba a medicación ata medio ano despois, momento no que intentei suicidarme. Por sorte,tan só
acabei cun brazo roto. A miña forza de vontade dérame coherencia. Tomeino coma un sinal e volvín a tomar os anti-psicóticos. Comecei a ignorar a todos os que se burlaban de min, e abrinme un pouco máis aos
que trataban de facer amizade comigo. Seguía sendo moi desconfiada, si, pero era unha persoa nova.
Pasou así un ano enteiro ata que descubrín, sen sabelo, o que cambiaría a miña vida. No final de 2010, descubrín Internet.
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Meu pai regalárame un ordenador polo Nadal, para que así poidera facer mellor os traballos de clase e pasar o rato. Ao principio tan só me dedicaba a mirar un par de cousas; información sobre algún libro que me
interesaba... Ou dedicábame a facer algún que outro traballo.
Despois, coñecín o que na actualidade se chaman “Foros”.
Ao principio visitábaos timidamente, dando credibilidade ao que solía ser o meu apodo cando me rexistraba nalgún daqueles foros: “A pantasma do foro”. Un tributo a aquel nome que se me atribuira nos anos nos
que cursei a primaria.
Máis tarde, comecei a deixarme ver. Respondendo máis de cotío, e incluso facendo eu mesma algúns temas. Algo corrente para outros, algo incrible para min. Eu xamais me atrevera a interactuar con outra xente, e menos a través dunha rede, pero, por accidente, fíxenme popular.
Pronto decidín que o opodo que me atribuira non era bo, agora non era só unha transeúnte, era popular. Así
naceu ao meu alter-ego, Rose Rosencraft. Segura e obstinada. Sen medo a relacionarse cos outros seres.
Encontrara a seguridade nunha figura ficticia. Figura que comenzou a apoderarse de min. Renacera, agora
era Rose. Xa non me deixaba ver como aquela débil e indefensa criatura.
No 2012 cumprín dezaoito anos. Xa era unha muller, segura de min mesma e que non temía a nada. Meu
pai regaloume o piso no que viviramos anteriormente. Independiceime cedo e non me arrepinto. Ao principio foi duro sobrevivir soa, pero acabei aprendendo a coidar de min mesma. Era estable economicamente,
pero sentíame soa. Pasei de vivir con tres persoas máis a ser só eu, era algo frustrante.
Por fin déixeme de sentir soa, e para sempre. Nunha tarde fría de primavera, estaba navegando pola red, era
un sábado de abril como outros, chuviosa coma calquera, polo menos así o parecía. Cheguei a una páxina
que poucas veces visitara por o pouco interés que despertara en min, aquela páxina chamábase “Youtube”
Naquela tarde descubrín que era máis que videos tontos por doquier. Descubrín que había cousas que comezaron a despertar a miña curiosidade. Personas que facían vídeos e que a xente parecía adorar, dende
tonterías ata críticas de cine, pasando por incribles razoamentos. Unha cousa que me fascinou profundamente foi unha de esas persoas (Apodados “Youtubers”) era un rapaz con pinta de ser realmente intelixente, o seu canal abarcaba varios temas, dende curiosidades, ata el mesmo.
Esquecínme completamente da miña enfermidade, esquecínme que estaba clasificada como minusválida.
Era una etiqueta que puxeran outros. Pero non, por ter un problema mental, estaba pouco capacitada para
facer o que todos. A sociedade fora moi prexuiciosa, apartáranme de lugares onde tal vez poidera atopar a
alguén que me aceptase.
Aquí xa non tiña limitacións. Xa ninguén se interpoñía no meu camiño.
Creei un canal en Youtube e corrín a buscar unha cámara de vídeo. Aquela noite publiquei o meu primeiro
vídeo. Un vídeo modesto coa intención de expresarme,chamouse“Minusvalía. Tan so unha etiqueta”.Tivo
máis visitas das que esperaba, convertírame nun exemplo a seguir para moitos. Había xente que quería ser
como Rose Rosencraft. Que me alababa.
Pouco despois saquei o meu segundo vídeo, titulado “Son diferente, pero eso faime especial” Tivo aínda
máis visitas. Fun portada en youtube. Por primeira vez na miña vida, sentíame ben. Estaba cómoda comigo
mesma. Encontrara a seguridade perdida tras unha cámara.
-…”Esa vida foi terrible, agora son feliz”- sequeime a cara coa toalla para despois volver a mirarme ao espello. Estaba sorrinte e radiante.
-¡Ven! ¡Estou lista para gravar! - a que era a miña mellor amiga e a miña cámara chamábame desde a miña
habitación, o meu pequeno estudio de gravación. Estaba lista para gravar outra vez. Corrín a miña habitación e senteime na cadeira, facéndolle un xesto para dar a entender que estaba lista. Sentín a cámara prenderse unha vez máis.
Facía isto sen ánimo de lucro. Facíao porque me sentía ben comigo mesma. Non necesitaba recompensas
nin alabanzas para saber que fixera un bo traballo. Sen un guión que seguir, espindo a miña alma diante
dunha cámara. A pesar da crueldade que podía ter algunha xente, xa recibira burlas dabondo na miña vida,
era inmune a aquelas persoas. Fixeran o que fixeran, xa non podían quitar o sorriso que permanece no meu
rostro. Un simple xesto que indicaba que era feliz, que a miña enfermidade era secundaria. Xa a derrotara,
xa non sentiría máis que a xente me odiaba sen motivo algún, xa non volvería a querer facer dano a outra
xente nin a min mesma, xa non sentiría máis voces ameazantes na miña cabeza. Agora podía axudar a quen
o necesitaba, podía deixar ver que era unha persoa orgullosa de ser como era.
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AS MENINAS EN VIVO
AS MENINAS
Como as viron os alumnos e alumnas de 6ºB

“As Meninas” ou “A familia de Felipe IV” (1º
nome do cadro) considérase a obra maestra
do pintor do século de ouro español Diego
Velázquez. Foi rematado no 1656; óleo sobre
un gran lenzo.
Na clase investigamos sobre o cadro, o pintor
e as personaxes e tamén o salón no que están
e divertímonos xogando a ser as persoas que
están na pintura.

Eu son Diego Velázquez, son o pintor do cador e estou retratando a todos estes personaxes e a min mesmo. A este cadro poreille por título “A familia de Felipe Iv”, ou mellor “ As Meninas”.

Eu son a infanta Margarida, teño 5 anos. Meus país son
os Reis e por todo o pazo ségueme moita xente e danme
todo o que quero.

Eu son a raiña Mariana de Austria e son a nai da
infanta Margarida. Estaba destinada a casarme con
Baltasar pero, ao morrer el, casei co seu pai Felipe IV.
Neste cadro teño 22 anos.
Son Felipe IV, o rei de España, casei en 2ª nupcias con
Mariana de Austria(ela tiña 15 anos e eu 45). Somos
os país da infanta Margarida e aparecemos reflexados nun espello
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AS MENINAS EN VIVO
Eu son María Agustina Sarmiento, unha compañeira de xogos da
infanta Margarida. Tamén me
coñecen como a “menina” da infanta.
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“JUAN LUIS”
Audición
E
linguaxe

Juan Luis López, García coñecido como
“Juan Luis” (Santiago de Compostela,
1894—1979). Fillo dun restaurador e
decorador de imáxenes.

Foi discípulo de Mariano Tito
Vázquez . Formouse en Madrid, facendo copias no museo do Prado.
Completou os seus estudios con
viaxes a Italia, Suiza e París..
Especializado en temas de historia, en temas costumbristas e da
paisaxe galega.
Dende 1917 concurreu asiduamente ás Exposicións Nacionais de
Bellas Artes. Sendo premiado ese
mesmo ano coa terceira medalla
polo cadro Floristel, e coa segunda
en 1922 por Ofelia aldeana.

Ofelia aldeana
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“JUAN LUIS”
Audición
E
linguaxe

En 1943 gañou a súa primeira medalla
con “Mujeres marineras”.
En 1942 gañou unha cátedra de Composición e Colorido na Escola de Bellas
Artes de San Jorge en Barcelona.
Entre 1977 e 1979 pintou paisaxes en Alcalá de Guadaira (Sevilla).
Tras a súa xubilación regresa a Galicia
e é na aldea da Anllada (CuntisPontevedra) onde realiza a maior parte
dos lenzos da súa última etapa que
é ,posiblemente , a máis característica e
representativa.

O meu xardín

Pintando no seu estudio

La fiesta
Traballamos a pintura e obra de “Juan Luis” porque cando era nena , como aos que agora lle dou clase, disfrutei das conversas e compañía deste
pintor galego que amaba Galicia, as súas xentes, as súas paisaxes,… lembroo tal e como está na foto, sempre pintando, tamén dando paseos co seu
cabalete, caixa de pinturas e cadeira ,ata atopar os recunchos que outros
non viamos, lembro o cheiro a óleo que tiña a súa casa pero sobre todo
lembro os contos que nos contaba e a súa bondade...
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XOGAMOS E FACEMOS DEPORTE

EDUCACIÓN
FÍSICA

No 1º trimestre , como xa é tradición no centro, celebramos unha proba de campo a través. Nesta “carreira do
magosto” participa a totalidade do alumnado, dende 3 anos
ata 6º de primaria.
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O centro participou no Proxecto Xogade, nas modalidades de bádminton e campo a través. Asimesmo, o alumnado participou nas actividades propostas no tempo de recreo:
pichi, colpbol e dodgeball.
A participación do alumnado nestas actividades foi
simplemente,
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DISFRUTADE DAS VACACIÓNS E NON
DEIXEDES DE FACER MOITO

BIBLIOTECA 2012- 2013
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Actividades
extraescolares
Monte cabalar
Todo o cole merenda co seu embutido

Curso
2012/13
Proxecto de
pintura
ambientación

Día dos
animais

outubro
Magosto - Samaín
Xogos, castañas e cabazos
Exposición

Día da biblioteca

Setembro
novembro
Plan proxecta
2 semanas merendando froita

Escolas viaxeiras
6º de primaria

Anpa “picariños”
Donación de xogos do mundo

Proxecto de formación
permanente do profesorado
Comeza o curso de biblioteca

Garda civil
3º ciclo

Festival
De
nadal

decembro
Charla: uso de internet”
3º ciclo de primaria

“regato Matamulleres”
Foliada para infantil
Clube de lectura
do ies Antón losada
3 ciclo de primaria

Teatro do ies Antón losada
1º e 2º ciclo de primaria
Proxecto de formación
permanente do profesorado
Comeza o curso da aula virtual
PINTURA E PINTORES - PINTURA E PINTORES - PINTURA E PINTORES - PINTURA E PINTORES - PINTURA E PINTORES
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PINTURA E PINTORES - PINTURA E PINTORES - PINTURA E PINTORES - PINTURA E PINTORES - PINTURA E PINTORES

Día da Paz
Exposición
Colectiva

febreiro
Contacontos
Editorial vicens vives
2º ciclo de primaria

Teatro—“bicharada”
Concello da estrada
5º Infantil e 2º primaria

Semana de entroido
infantil

entroido
Desfile
merenda

Visita á panadaría
1º de primaria

xaneiro

Proxecto de formación
permanente do profesorado
Remata o curso de biblioteca
Teatro caixanova
2º ciclo de primaria
DÍA De
Rosalía

marzo

arqueocampo
1º de primaria
Música: auditorio de santiago
3º de primaria
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Saída a santiago
Museo do pobo galego
5º de primaria

Música: auditorio de santiago
6º de primaria
Charla comic
Mariano casas
2º ciclo de primaria

DÍA DO
LIBRO
Anpa-contacontos
Infantil e 1º ciclo

maio

comic
Exposición
Do ies a.l.d.

Anpa— escritor
Francisco castro
3º ciclo de primaria

Correlingua - silleda
6º de infantil
3º ciclo de primaria

Viaxe a pontevedra
3º ciclo de primaria

Encontro con rosalía morlán

Proxecto de formación
permanente do profesorado
remata o curso da aula virtual

torneo de bádminton
Figueiroa — pérez viondi
2º e 3º ciclos de primaria

o mel
1º ciclo
Festival letras galegas
Infantil
1º ciclo de primaria

Festival
letras galegas
2º e 3º
ciclo de primaria

Contacontos
Ed. anaya
infantil
Plan proxecta
2 semanas merendando froita
Xornadas de
portas abertas
Novo alumnado
de infantil

Excursión
fin de curso
Praia fluvial
Infantil

Saída a monte cabalar
3º ciclo de primaria

abril

xuño

Roteiro pola Estrada
1º de primaria

Charla: Seguridade Vial
1º ciclo de primaria
Anpa
“picariñños”
orla
4º infantil
6º primaria

Felices
vacacións

Saída á Illa de Arousa
1º ciclo de primaria

Visita ao ies Antón losada
6º de primaria

Boa viaxe
Profe
Mª José

orla
6º infantil
parabens
Profe Dina

Visita ao ies García barros
6º de primaria

Boa
Sorte!
Ata
Sempre,
MESTRAS!
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EN GALEGO TAMÉN II
Normalización
lingüística

En calquera idioma os seus falantes queren “falar ben”...En galego
tamén.

Por iso eis máis consellos :
En galego non existe a forma verbal “eres” : ti es moi boa, nunca “ti eres moi
boa”.
En galego non existen as formas verbais “vamos” e “vades”: Mañá imos á festa
e vós tamén ides.
En galego correcto non existen os verbos “leer” e “reir” : Cada vez que ledes
chistes, facédesnos rir.
Non existen en galego os verbos “granizar”, “desayunar”,”ordeñar”, “chillar”,
“alexar”. Debemos dicir : sarabiar, almorzar, muxir, berrar e alonxar.

En galego tamén II
En galego nunca empezaremos unha frase cun pronome átono : Colleunos a
chuvia polo camiño, nunca “nos colleu a chuvia ....”
En galego non existe o uso do pronome me en construcións equivalentes á castelá “me lo sabía” : sabíao e nunca “mo sabía ou sabíamo”.
“coma”nunca se usará como adverbio de modo.Diremos: asistiu como representante de...e nunca “coma representante de .....”.
En galego nunca se empezará un conto coa forma castelanizada “érase unha
vez”. En galego será: era unha vez ou dunha vez era.
En galego non existen as palabras : “ayer”, “estropaxo”, “ermita”, “chimenea”
“velatorio”, “avispa”, “relámpago”, “roble” e “agua”
En galego debemos dicir : onte, estropallo, ermida, cheminea, velorio, nespra,
lóstrego, carballo e auga.

En galego tamén II
Saúdos- Equipo de Normalización.
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“CORES CON PALABRAS”
CERTAME DE PINTURA E POESÍA

EDUCACIÓN
INFANTIL
6ºB

DURANTE O PRIMEIRO TRIMESTRE DESTA CURSO, RESPONDEMOS Á CONVOVATORIA FEITA
DENDE O ESTUDO DE PINTURA DE PURI TOGARIÑOS, PARA PARTICIPAR NUN CERTAME QUE
AUNABA PINTURA E POESÍA.
A NOSA PARTICIPACIÓN FIXÉMOLA EXTENSIVA ÁS FAMILIAS, PARA A CREACIÓN DE POEMAS
INSPIRADOS NO CADRO “O BICO”, DE GUSTAV KLINT, NO QUE ESTABAMOS A TRABALLAR
DE CHEO.
A PARTICIPACIÓN FOI MOI ALTA, E MOI BOA, TANTO QUE LEVAMOS PREMIOS...
O MELLOR PREMIO DE TODOS FOI QUE TODOS OS POEMAS QUE CHEGARON A TEMPO APARECEN PUBLICADOS NUN LIBRO.

PARABENS
A TODAS
AS FAMILIAS
MOITAS
GRAZAS!
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1º PREMIO

CONCURSO DE DEBUXO
ASPAMITE
Inés Andrade Cardona
5 anos A

1º Premio

XI Concurso de Debuxo
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CONCURSO DE REDACCIÓN
ASPAMITE

1º Premio no XI Concurso de Contos
Aspamite ó traballo presentado pola alumna
de 6º de E.P. a : Nerea Peleteiro Fernández .
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ANPA
0 tempo pasa moi rápido…rematamos un novo ano escolar e temos moito que contar, ímolo facer con pouca letra e moita imaxe.

PISCINA

CALLOBRE F.C.
SPORTING C.F

PLAN MADRUGA
“PROXECTO EDUCATIVO 2012/2013”

O NOSO COMEDOR
“CONSTRUINDO SAUDE 2012/2013”
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INGLÉS NIVEL I
INGLÉS NIVEL II

ANPA
APORTAMOS AO NOSO CENTRO
Globo Terráqueo Interactivo para a nosa Biblioteca CAROLA
Aportación económica para o
“Proxecto Didáctico Xogos do Mundo”
A nova pantalla do noso Salón de Actos
PROGRAMA “lER para MEDRAR”

GRACIAS ás FAMILIAS
Pola súa participación na sesión fotográfica da
Benvida a os cativos de 3 anos de Infantil.
e
Pola súa participación na sesión fotográfica
Ata Sempre para nenos /as de 6º de Primaria

I Xornada de Convivencia das nosas Familias Socias
Excursión A Coruña, visita a Casa das Ciencias e
Aquarium Finisterrae
Comida de Picnic
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ANPA
PARTIC
CIPAMOS XUNTO A FESANPAS

ORGANIZAMOS PARA AS NOSAS FAMILIAS
Obradoiro
“As Emocións: Educar con Linguaxes Expresivas”

Charla: “¿Problemas de Obediencia?”
SEN MEDO A EDUCAR

“IMOS DE FESTA FIN DO CURSO 2012/2013”
160 Familias…201 Cativos
UN ANO MÁIS,
GRAZAS FAMILIAS….
QUE PASEDES UN BO VERÁN
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