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     “A XEITO DE SAÚDO” 
 

 

 

 
 

Claustro de profeores 

O tempo pasa de  présa. Parece que foi onte, cando comezabamos un novo cur-

so escolar cheo de ilusión e cun estusiasmo que, en principio, nos faría chegar moi 

lonxe, tanto no académico como no persoal. 

 

Parece que todos os cursos son iguais; pero non é así. Cando hai unha Comuni-

dade Educativa disposta a innovar, nada pode ser igual. E así foi. O curso comezaba cun 

novo reto para o profesorado e  para o centro: o Proxecto E-Dixgal (libro dixital) e, a 

pesares das grandes dificultades atopadas na posta en marcha do mesmo, temos que con-

cluír, que grazas á profesionlidade dos mestres que participaron nel, a experiencia resul-

tou positiva.  Froito dese compromiso do profesorado para manterse na vangarda tec-

nolóxica, foi a celebración dun PFFP (Proxecto de Formación de Profesorado en Cen-

tro) no que ao longo de 30 horas os mestres e mestras actualizaron os seus coñecemen-

tos para afrontar o vindeiro curso, con todas as garantías de éxito, o cambio metodolóxi-

co que implica traballar sen o libro de texto tradicional (5º e 6º de Educación Primaria). 

 

Para recoller todo ese esforzo e ilusión, tendes hoxe diante dos vosos ollos un 

novo número da revista escolar “CANDEAS”. Non é posible recoller nesta revista todos 

os traballos levados a cabo por razón de espazo; pero, evidentemente, a todos os alum-

nos se lles recoñece o esforzo e o interese amosado por participar. 

 

Mención especial merece a recuperación, despois de varios anos, da excursión de 

final de etapa que este ano tivo como destino Madrid, pero dela falarán os protagonistas 

nestas páxinas. 

 

Pero, non todo é tempo de estudo e esforzo; tamén é tempo de recoñecemento. 

De recoñecemento a aquelas persoas que ao longo de toda unha vida se dedicaron a 

transmitir non só coñecementos, senón tamén valores; en definitiva, a formar individuos 

capaces de enfrontarse aos enormes retos que unha sociedade moderna esixe. En nome 

de toda a comunidade Educativa do noso centro, GRAZAS MACA! Que na túa nova  

situación persoal desfrutes do mesmo xeito que o fixeches na túa tarefa profesional. 

Para rematar quero agradecer a implicación de todos os profesores e profesoras 

neste proxecto que todos esperamos continuar no vindeiro curso. 



 

 

 

3 ANOS A 

INFANTIL 

VIAXAMOS POLO MUNDO 



 

 

Xogo xaponés: “A  RÁ  E  O  DEMO” 

FACEMOS   DEBUXOS DO XOGO 



 

 

DESPOIS DE VIAXAR, 

DISFRAZÁMONOS DE MEXICANOS 



 

 

 

3 ANOS B 

INFANTIL 

VIAXAMOS POLO MUNDO 

 

ESTES FORON 

 

OS AGRADABLES 

 

RECORDOS DA 

 

NOSA PECULIAR... 

VIAXE POLO MUNDO 



 

 

O noso porquiño 

QUE BEN DEBUXAMOS AOS PROTAGONISTAS DO  

CONTO !! 



 

 

UN ANTROIDO ESPECTACULAR 



 

 



 

 



 

 



 

 

4 ANOS A 



 

 

4 ANOS A 



 

 

4 ANOS B 



 

 

4 ANOS B 



 

 

             4 ANOS A 

                 

SOPRA A GAITA DO OUTONO 

-DANIEL FAINA SOAR- 

UNHA  PANDEIRADA  

QUE SE ESCOITA NO LUAR. 

 

LUCÍA DIRIXE O BAILE. 

INDICA CUN PANO NA MAN: 

AS NENAS NUNHA RODA DIANTE, 

OS NENOS UN PASO ATRÁS. 

 

NOELIA COA PANDEIRETA. 

TOMÁS COMEZA A DANZAR. 

MARTA E CARME ATURUXAN. 

PEDRO E ALEXANDRA A CANTAR. 

 

SHEILA, IKER E SAMANTHA 

NON QUEREN PARAR 

DE COMER CASTANAS 

SENTADOS NO CHAN. 

 

AS TRES “AINHOAS” DAN PALMAS. 

MARTÍN MARCA O COMPÁS. 

NOA E LORENA BAILAN 

COLLIDAS DA MAN. 

 

ARI, LAURA, MATEO E EVA 

CON GORROS E PUCHAS VAN 

CHAMAR POLO VENTO 

QUE VEÑA REMUIÑAR. 

 

AITOR E SARA CO PANDEIRO 

VEÑEN DE ESPERTAR 

AS FOLLAS DO OUTONO 

QUE TAMÉN QUEREN XOGAR. 

 

AS AMARELAS DIANTE, 

AS MARRÓNS POR DETRÁS 

E AS ALARANXADAS 

 QUE NON DEIXEN DE VOAR. 

 

CORRE CARLA DE PRIMEIRA 

PARA PODERSE COBIXAR, 

AGORA XA NON É VENTO 

QUE É VENDAVAL. 

 

SOPRA A GAITA DO OUTONO 

-DANIEL FAINA SOAR- 

UNHA PANDEIRADA 

PARA DISFRUTAR. 



 

 

A PRIMAVERA 

 

 

 
 

REPENICA A CHOIVA NA FIESTRA, 

O SOL PREGUICEIRO ÉRGUESE XA. 

VEÑEN ANUNCIAR A BRAIS E A LUCÍA 

QUE A PRIMAVERA QUERE ACAMPAR. 

 

ANA E LEO SALTAN LEDOS, 

AINHOA AÍNDA MÁIS; 

YOEL E IRIA DÁNSE APERTAS. 

CELIA DÁ PALMAS PARA ORGANIZAR: 

 

ANDRÉS E IAGO LEVAN AS SACHAS. 

OS CALDEIROS LEONEL E XIÁN. 

RUI E DANIEL OS GRANS DA SEMENTE. 

IMOS TODOS COLLEITAR! 

 

AS DÚAS “AROAS” AS REGADEIRAS. 

A CARRETA ADRÍÁN. 

O ANGAZO LEVAO HUGO. 

SARA DIRIXE O PLAN: 

 

O MILLO CARA ADIANTE. 

O TRIGO CARA ATRÁS. 

OS AMORODOS NOS REGOS DO MEDIO 

E FLORES LARANXAS PARA ADORNAR. 

 

CHUTA PEDRO NO CAMPO VERDE, 

METE GOL PARA DESEMPATAR. 

DANIELA ANIMA AO EQUIPO 

CON RAMALLOS DE CORES NA MAN. 

 

NICOLÁS Á SOMBRA DO LIMOEIRO. 

LÍA COLLE DA ÁRBORE UNHA MAZÁ. 

XOGANDO AO “PILLA-PILLA” CHEGAN Á HORTA: 

A COLLEITA QUE FERMOSA ESTÁ! 

 

REPENICA A CHOIVA NA FIESTRA,  

O SOL PREGUICEIRO ÉRGUESE XA. 

VEÑEN A ANUNCIAR A NOA E A CLAUDIA 

QUE A PRIMAVERA QUERE ACAMPAR. 



 

 

 

5 anos a 

INFANTIL 

COUSIÑAS NO  OUTONO  

NO SAMAÍN   MOMIAS SEN FÍN 

  PARA CELEBRAR A CHEGADA DO OUTONO  

ELABORAMOS VARIOS POEMIÑAS QUE DECORAMOS 

E MEMORIZAMOS. 



 

 

Historias de exipto  

NESTA TERRA TAN ANTIGA ,HAI MOMIAS DEUSES E FA-

RAONS.NEFERTITI,CLEOPATRA E ATA TUTANKAMÓN...A HIS-

TORIA DE  EXIPTO ...QUE  ILUSIÓN…..ESTA HISTORIA 

QUE CONTAMOS  É A DE EXIPTO...QUE ILUSIÓN 

NUNHA BARCA POLO  NILO...PIRAMIDES A MONTÓNS 

IMOS LENDO NOS PAPIROS E XEROGLÍFICOS Ó REDOR. 



 

 

NO FONDO DO MAR ... 

NO FONDO DO MAR HAI MOITOS  SERES  

VIVOS..GRANDES ….PEQUENOS… RÁPIDOS E  

LENTOS. Baleas,tiburons ,..ameixas ,tartarugas.. 

TEÑEN FORMAS DIFERENTES,,CURIOSAS..RARAS 

POR ESO AS DEBEMOS COIDAR,PROTEXER E NON 

MOLESTAR….Tamén somos do mar... 



 

 



 

 

PSICOMOTRICIDADE 
 

“JUEGOS MULTICULTURALES. 225 juegos tradicionales para un mundo global” 
Jaume Bantulá. Josep María Mora.  ED. PAIDOTRIBO 

Cuscal Rueda 
PERÚ 

Lobito 
URUGUAI 

A chancleta 
REP. DOMINICANA 

Azingorotui Azinganga 
TOGO 

León e leopardo 
SUDÁN 

Fita 
ESPAÑA 

A baguette 
FRANCIA 

3 anos 

3 anos 
5 anos 

5 anos 

5 anos 4 anos 

5 anos 



 

 

http://pinchalagharto.blogspot.com.es/   

O demo e as rás 
XAPÓN 

Usione 
TANZANIA 

León e leopardo 
SUDÁN 

O río 
RUSIA 

Hottot, paxaro larón 
INDIA 

Tocar a pelota 
FILIPINAS 

Levanta a man 
TAIWAN 

Yalltjihutu 
AUSTRALIA 

Pedra, papel, tesoira 
AUSTRALIA 

4 anos 3 anos 

3 anos 

5 anos 

5 anos 



 

 

5 anos B 

INFANTIL 

O OUTONO 



 

 

VIAXE A CASA DO PATRÓN 



 

 

CONTO DE EXIPTO... 



 

 

5 anos B 

INFANTIL 

O OUTONO 



 

 

VIAXE A CASA DO PATRÓN 



 

 

CONTO DE EXIPTO... 



 

 

 

1ºA 

XOGOS 



 

 

MANUALIDADES 



 

 

descricións 



 

 

1º B 

LETRAS GALEGAS 2015 



 

 

título 



 

 

título 



 

 

 

2ºA 

VIAXE A CH... 



 

 



 

 

FLORA GALEGA 



 

 

 

2ºB 

VIAXE POLA CHINA 



 

 

DIA DO LIBRO 



 

 

SAÍDA 



 

 

 

3ºA 

Un mundo por descubrir 

OS DINOSAURIOS 

Hai uns 250 millóns de anos, apareceron na Terra os dinosaurios. 

A palabra dinosauro significa “lagarto terrible”. Pero non todos os 

dinosauros eran terribles.  

 

Na actualidade, os paleontólogos estudan como era a vida dos dinosauros a partir dos 

seus fósiles (osos, dentes, marcas das súas pisadas e incluso excrementos). 

 

A extinción dos dinosauros produciuse no remate do período cretáci-

co. Existen distintas teorías ao respecto: a caída dun meteorito, o 

cambio climático, a actividade volcánica… 

Habíaos de moitos tipos: dinosauros 

carnívoros, pero tamén pacíficos 

herbívoros; dinosauros de 110 tonela-

das, pero tamén do tamaño dun pito; 

dinosauros que habitaban en bosques 

de fentos, dinosauros que voaban e 

outros nadaban. 

Irene Gestoso Aboy 

Darío Blanco Ruzo 

Alejandro Barcala Iglesias 



 

 

POR… TERRA 
 

O Tyrannosaurus Rex é o carnívoro 

máis grande que existiu na Terra. 

Pesaba polo menos 6 toneladas e 

media 12 metros. Camiñaba coa ca-

beza e o tronco cara a diante, e uti-

lizaba a cola para manter o equilibrio. Tiña 60 dentes curvadas cara a atrás, que lles imped-

ían ás súas presas escapar. 

POR… MAR 
 

O Ictiosauros, ou lagarto peixe, tiñan o corpo similar 

aos golfiños. Medían entre 2 e 4 metros, pero algún 

chegaron a ser como as baleas. Tiñan os ollos moi 

grandes. Alimentábanse de peixes e luras e subían á 

superficie para coller aire.  

POR… AIRE 
 

O Quetzalcoatlus, ou lagarto con ás, 

é o animal voador máis grande que 

existiu. O tamaño das súas ás podía 

chegar a medir máis de 12 metros e 

pesaba aproximadamente 65 quilos. 

Tiña o tamaño dun pequeño avión. Crese que se alimentaba de peixe ou animais mortos.  

Andrés Fieiro Ameijeiras 

Iván Gómez Coto 



 

 

3ºb 

Unha visita moi especial 

     Hai un animaliño  ao que lle gusta moito visitar os coles ainda que non sexa convidado. 
Sabedes que animal é? O PIOLLO.!!!! 
     Este curso estivemos estudando os animais e como o piollo é un animal que nos trae de 
cabeza, animámonos a facer un traballo sobre el. Seguide lendo,  veredes cantas cousas en-
contramos  entre todos. 
 

CARACTERÍSTICAS DO PIOLLO DA CABEZA  
-   Nome científico :  Pediculus humanus capitis. 

 -  Animal invertebrado. É un insecto que non ten ás. Non pode voar nin saltar, pero móvese 
con moita  rapidez.       
- Vive nos cabelos da cabeza das persoas. 
- É de cor branca, pero unha vez que chupa o sangue a súa cor cambia a vermella ou negra. 
- A súa cabeza é mais pequena que o corpo. Ten antenas curtas e pezas na boca especiais 
para perforar  e  chupar. 
- Ten seis patas cuns ganchos con garras no seu extremo, para poder suxetarse aos cabelos. 
- Necesita alimentarse do noso sangue varias veces ao día. 

ADIVIÑANZAS 
 

1– Cal é o animal que anda coas patas na cabeza? 

 

 

2– Adiviña , adiviña.  

     Son pequeno e vivo na cabeza dun neno. 

     Tomo sangue para cear. 

      E cando me descubren, teño que escapar. 

     Quen son? 



 

 

FASES DO SEU DESENROLO 
 

1. LENDIA:A femia pon de 50 a 300 ovos chamados lendias. Fíxanse ao cabelo mediante 

unha     sustancia pegañenta e resistente á auga, secretada pola femia. 

 

2.      LARVA OU NINFA: As lendias abren aos 7-10 días, aparecendo a larva ou ninfa, que 

xa se alimenta do sangue humano. 

 

3. PIOLLO ADULTO:Vive de 30 a 40 días na cabeza, fóra dela só 2 días. As femias po-

ñen máis ovos.          

COMO NOS CONTAXIAMOS? 
 

Ao estarmos moi cerca dunha persoa que teña piollos. 

Compartindo sombreiros, gorras, diademas, peines, cepillos, toallas ou roupa con alguén 

que xa os teña. 

Nas piscinas, se non empregamos gorro. 

Nos campamentos, ... 

 

 

SÍNTOMAS 
 

 Picor. 

 Grans pequenos na cabeza, pescozo ou ombreiros. 

 Pequenos ovos ( lendias) cerca da raíz do cabelo, que son difíciles de sacar. 

 

 

 

COMO NOS AFECTAN ÁS PERSOAS 
 

 Prodúcennos moito picor. Lesións ao rascarnos, feridas e supuracións. Tamén nos poden 

  producir dor de cabeza e irritabilidade. 

    

 NON transmiten enfermidades. PERO pode aparecer infección debido ao rascado. 

 



 

 

CANTIGA DO PIOLLO E A PULGA 
  

O piollo e a pulga querían casar. 

Non tiñan panciño para comenzar. 

 

Saíu a formiga do seu formigueiro:  

-Adiante coa voda,  

 que eu son panadeira. 

 

- Ai, miña vidiña,  

  panciño xa temos! 

  Fáltanos carniña. 

  Onde a  atoparemos? 

 

E saíu o lobo detrás dun outeiro: 

-Adiante coa voda 

 que eu son carniceiro. 

 

- Ai, miña vidiña, 

  carniña xa temos! 

  Fáltannos manteis. 

  Onde atoparemos? 

 

E saíu a araña da súa arañeira: 

- Adiante coa voda 

 que eu son tecedeira. 

 

-Ai, miña vidiña,  

 Manteis xa temos. 

 Fáltanos gaiteiro. 

 Onde o atoparemos? 

 

E saíu o grilo do seu lameiro: 

-Adiante coa voda  

 que eu son gaiteiro!       

REFRÁNS E DITOS POPULARES 
 

  

1.Na cabeza do perezoso,  

   ten o seu pasto o piollo. 

 

2. O que foi piollo antes que lendia, 

    pica que arrabea. 

 

3. De frade e de soldado, 

    o piollo é  enimigo declarado. 

 

4. Pacencia piollo, 

    que a noite é longa ! 

POEMAS 
 

Era un piollo da China 

enfermo de escarlatina, 

que quería ver o mar. 

Nunha cabeza foi dar, 

e acabou  nunha  piscina. 

 

____________________________________ 

 

O piollo chupaba  

con moita firmeza,  

E eu rascaba 

 sempre a cabeza. 

 

O piollo vai á escola 

e non sabe ler. 

Só vai molestar,  

Unha e outra vez 

 

CANTIGA 
 

 

Vaia que traes fachenda,  

con esas catro guedellas, 

toda chea de piollos 

que che furan as orellas. 

 
 

 

  

 

 



 

 

4º 

INDIA ...school to school 

Na nosa viaxe polo mundo, dentro do proxecto docu-
mental integrado do centro, decidimos ir ata a India. Para 
coñecer un pouco ese país puxémonos en contacto coa FVF
(Fundación Vicente Ferrer), entramos a formar parte dunha 
actividade chamada “School to school” que é un intercambio de 
material escolar feito por nós para eles e material deles feito 
para nós, Fixemos fotos, presentámonos para que nos coñezan 
e enviamoslles información sobre algúns dos nosos instrumen-
tos musicais que teñen o seu correspondente no seu país., De-
buxamos deuses do seu país e coñecémolos seus nomes…. Os 
idiomas utilizados foron: inglés, galego , español e telegu. 
Fomos facendo ao longo do curso moitas actividades relaciona-

das coa India da que nas páxinas seguintes deixaremos unha 
pegada… ESPERAMOS QUE VOS GUSTE !!! 

INDIAN SCHOOL 

CHINTHAKUNTA SCHOOL 

 

 

 

 

 

SPANISH SCHOOL 

CEIP DE FIGUEIROA 



 

 

INDIA... 

Fotos de presentación 
Fixemos fotos individuais e colecti-
vas para que nos coñeceran e re-
dactamos unha breve presentación, 
eles fixeron o mesmo, estás son al-

gunas destas fotos. 



 

 

INDIA… LOLI 

VOLUNTARIA 

 DE  

PONTEVEDRA 

 DA FVF 

(Fundación Vicente 

Ferrer) 

ESTOU POÑENDO O SARI, 

TRAXE TÍPICO DA INDIA. 

DECORACIÓN ENTRADA BIBLIOTECA 
Explico como viven os 

nenos e nenas na India, 

en Anantapur, os seus 

costumes, a súa vida 

diaria. Aprendemos 

moitísimas cousas 

novas sobre unha cul-

tura diferente. 

Campaña promovida por 

nós para recoller un aga-

sallo para a escola da 

India. O título que lle 

puxemos é: 

 1 euro = 77 rupias 
Vestímonos de hindús  e 

fomos a tódalas clases a 

explicar en que consistía, 

foi un ÉXITO. O noso 

agradecemento a tódalas 

familias do noso centro 

pola súa colaboración. 



 

 

INDIA… antroido 



 

 

INDIA… RANGOLI 

O Rangoli, Rangavalli o Kolam é un 
debuxo tradicional  trazado no 
chan e moi arraizado no Sur da 
India.. Normalmente  realizanse 
con fins decorativos durante alguns 
festivais e sobre todo nas aldeas, na 
entrada das vivendas, como un 
símbolo de boa sorte, protección, 
benvida e de culto. 

 ENTRADA PRINCIPAL FÓRA 

 ENTRADA PRINCIPAL DENTRO 

 PATIO  DE ATRÁS 

ENTRADA 

ENTRADA BIBLIOTECA 

RANGOLIS EN FIGUEIROA 

Así foi como decoramos o noso 
centro para celebrar o “Día Mun-

dial da Diversidade Cultural”. 
Tódolos nenos e nenas do centro 
trouxeron pétalos de flores para 

facer os rangolis.. GRAZAS !!! 

Na horta do noso 
colexio plantamos  

AZAFRÁN 

 PATIO  DE INFANTIL 



 

 

INDIA...LANCY 

Visitounos LANCY DODEM 
 21 de maio  

“Día Mundial da Diversidade 
Cultural” 

Lancy ten 37 anos e naceu no 
distrito de Anantapur, no sur da 
India. As súas irmáns pequeñas, 
Martha e Theresa naceron no 
primeiro hospital que a Funda-
ción construeu en Anantapur. 
Cando morreu seu pai, Vicente 
acolleu a Lancy e as súas irmáns 
baixo a súa protección, por ese 
motivo dice que Lancy é o pri-
meiro neno apadriñado da 
Fundación. Dende 1/00 vive en 
Barcelona e forma parte do De-
partamento de Comunicación da 
Oficina Central, como técnico de 
sensibilización.. 
Estivo toda a mañá con nós, 

explicounos moitas cousas sobre a 
vida na India ...  

BENVIDA A LANCY: NURIA E ANTIA tocan a pandeireta  

BAILAMOS UN BAILE HINDÚ para Lancy e representamos un dos 

contos que fixemos para as letras galegas propostos pola Fundación , 

titulase “O MUNDO MEDRA”, no conto resaltanse valores como a soli-

daridade o esforzo... 



 

 

DIVERSIDADE DE PORRAIS 

A VIAXE POLO MUNDO CHEGA Á HORTA 



 

 



 

 

 

CONCURSO DE CONTOS 

ASPAMITE 

XIII Concurso de contos 

1º premio Infantil 
Carla 

Álvarez  
Fontenla 

3º premio Infantil 
Ángela 
Cabanas 
Gestoso 



 







 



C.E.I.P DE FIGUEIROA 

Esta guía de lectura é un traballo  

colaborativo entre:   

CEIP  Plurilingüe de Oca  

CEIP  do Foxo  

CEIP  Cabada Vázquez 

CEIP  de Figueiroa 

Bo verán a todos! 

www.abibliodecarola.blogspot.com 

www.ceipdefigueiroa.aestrada.com 

A BIBLIO DE CAROLA 

VERÁN 2015 

 XILDAS 

Autor:Antonio Manuel Fraguas 

Editorial: SUSHI BOOKS 

A vida transcorre allea á fantasía na vila mariñeira 

de Sesgaña. Ata que un día, Catuxa atopa casual-

mente o trasno Xildas. Xunto cos seus amigos, este 

nena argalla un plan para axudar ao trasno e buscarlle un novo 

fogar. 

AQUEL NENO 

Autor: Xosé Neira Vilas 

Editorial: Embora 

 

 “Aquel neno” é a obra  de Neira Vilas na que 

volve ao mundo rural  para nos describir a vida 

de comenzos do século XX.. Tempos de infan-

cia e xuventude contados en historias breves 

dun neno de aldea. 

VOLVERÁS GOLFIÑO 

Autora. Andrea Maceiras. 

Ilustracións: Víctor Rivas 

Editorial: Xerais 

A familia de Iris trasladase a vivir á casa do avó 

na Costa da Morte. Neste espazo máxico Iris 

descubrirá un baúl no faiado co seu nome…. 

SOPA DE EUROPA 

Autor: Rafael Ordóñez Cuadrado. 

Ilustradora: Ximena Maier 

Editorial: Alfaguara 

Un grupo de alumnos gaña un concurso chamado 

Coñeces Europa? E o premio consiste nunha 

viaxe para cada un a un país europeo. Teñen que 

contar a súa viaxe como queiran: redaccións, 

xogos, etc  Interesante!!! 

QUINTO  E  SEXTO 



 CADA VEZ MÁIS ALTO 

Autor: Ernst Jandl 

Ilustrador: Norman Junge 

Editorial: Kalandraka 

Acompaña a este simpático 

personaxe que cada vez quere 

chegar máis alto. 

CANTA A LÚA COAS ESTRE-

LAS 

Autora: Rosalía Morlán 

Ilustradora: Isa Alvela 

Música: Manoele de Felisa 

Editorial: Sons de Galicia 

Un poemario musical. Unha escol-

ma poética –dez cancionciñas– para reler (léase escoi-

tar, sentir, acariñar, ollar…) mil veces mil. 

O SEÑOR RAMÓN E A SEÑORA RAMONA 

Autora: Beatriz Montero 

Ilustradora: Leire Salaberria 

Editorial: OQO 

Para achegarse ao medo sen me-

do. Se nos enfrontamos xuntos 

calquera situación se supera. 

A MELLOR SOPA DO 

MUNDO 

Autora: Susanna Isern 

Ilustradora: Mar Ferrero 

Editorial:OQO 

Nunha pequena cabana perdida 

no bosque, unha tartaruga esta-

ba a preparar a comida. Empeza 

a nevar e moitos animais se 

apuntan a cear... 

EL PEQUEÑO DRAGÓN COCO Y SUS 

AVENTURAS 

Autor e ilustrador: Ingo Siegner 

Editorial: La Galera 

A este dragón pásanlle cousas moi curiosas. 

Nesta ocasión terá que enfrontarse a un 

monstro mariño. Queres acompañalo nesta 

aventura? 

O XARDÍN DE IRENE 

Autor: Xosé Neira Vilas 

Ilustrador: Leandro Lamas 

Editorial: Edicións Embora 

Trátase dun poemario para nenos 

e nenas. Nel o poeta anima aos 

lectores a coidar da natureza a 

través de Irene, umha nena de 

oito anos, filla dunha sobriña do 

propio Neira Vilas. 

LA  MEJOR FAMILIA DO MUNDO 

Autora: Susana López 

Ilustrador: Ulises Wensell 

Editorial: S.M 

Carlota é unha nena que imaxina á familia 

que vai ter como a mellor do mundo, porque 

o máis importante é sentirse amado. 

EU CURAREITE, DIXO OSO PEQUENO 

Tradutora: Silvia Pérez Tato 

Ilustracións: Janosch 

Editorial: Kalandraka 

Cando o tigre pequeno enferam o oso pe-

queno preocúpase de coidalo e todos os 

animais o acompañan ao bosque. A amiza-

de nos momentos difíciles é o tema deste 

fermoso libro. 

NATURALEZA Y AVENTURA 

Autores: Varios 

Editorial: NGV 

Con este libro descubrirás 

interesantes animais e plantas. 

O MISTERIO DO LIXO 

MUTANTE 

Autor: Carlos Freire Cordeiro 

Ilustrador: Alfonso Martínez/Pedro 

Pablo Moreno 
Editorial: SUSHI  BOOKS  

Catro gatos da rúa-Fiz, Carlocho,, Feli-

sa e Nébedo– atopan entre restos de 

comida unha botella cuns extraños 

xeroglíficos. A curiosidade por coñecer ao autor faraos 

vivir unha aventura. Para ler e xogar. 

OLA, ESTÚPIDO MONSTRO PELU-

DO 

Autora: Fina Casalderrey 

Editorial: Galaxia 

Que pasaría se de súpeto o teu pai 

regresase a casa convertido nun 

auténtico monstro e fixese cousas ben 

raras? Averíguao. 

ASTÉRIX E OS GODOS 

Autor: Renné Goscinny 

Ilustracións: Albert Uderzo 

Editorial: Xerais 

Unha pequena aldea gala resiste fronte 

ao exército romano. Nesta ocasión os 

nosos heroes teñen que rescatar a Paronámix. Banda 

deseñada para aqueles aos que lles encanta. 

ED. INFANTIL PRIMEIRO E SEGUNDO TERCEIRO E CUARTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

5ºA-B 

AQUARIUM FINISTERRAE 

Unha das viaxes que máis nos gustaron este ano foi a saída á Coruña. 

Foi no mes de febreiro. Un día ben frío!!!! 

Viamos a branca xeada á beiriña da autoestrada e o condutor foi moi 

a modiño. 

Íamos visitar a Casa dos Peixes.  

Moitos de nós xa tiñamos estado alí noutras ocasións. Pero sempre é 

diferente cando vas de excursión. 

Cando chegamos lucía o sol! 

 

E empezamos a visita acompañados por unha guía que nos felicitou porque éramos os primeiros que podia-

mos ver os estanques exteriores. Ata había dous días estiveran pechados ao público por culpa do vento e o 

temporal. 

Explicounos moi polo miúdo cada un dos tanques que conteñen os peixes do litoral galego. 

Nós escoitamos moi calados e así ela contounos moitas anécdotas do seu traballo no acuario. 

Tamén nos felicitou pola atención, por non andar sacando fotos nin xogando co móbil. 

Claro que non sabía que non nos deixaron levar nada diso! 

Estivemos moito tempo na sala Nautilus, o lugar máis especial de todo o acuario e onde nos contou como 

chegou Gastón, o tiburón, alí. Veu dende Sudáfrica. 

Foi emocionante estar alí sós mirando pasar cerquiña do cristal este peixe formidable. 

Tamén nos gustaron moito os peixes coloridos doutras partes do mundo. 

É unha vaca artística que decoraron nenos de distintos coles. 

E as focas moito. Unha deles, Caramelo, saiu da zona da piscina cara a porta a saudarnos. Todos lle aplau-

dimos e despois non quería marchar. Tiveron que chamar aos coidadores que o enganaron con peixe. 

 

Logo fomos pola beira do mar cara a Domus... 



 

 

NA DOMUS 

  Dende a Casa dos peixes ata a Casa do Home hai un paseo fantástico preto 

do mar.  

 O primeiro que chama a atención é o propio edificio. É unha obra do arqui-

tecto xaponés  Arata Isozaki. Está  no Paseo Marítimo e parece unha vela dun barco. 

Para chegar ao edificio dende a beirarrúa  hai que subir moitas, moitas escaleiras. 

 O que máis nos gusta a todos é que é un museo onde podes facer cousas. 

Ten moitos paneis interactivos e a verdade é que nos paramos en todos e o pasamos 

moi ben. 

Aquí estamos comendo e disfrutando dunhas 

fermosas vistas sobre o mar. 



 

 

 

5º b 

 

RAP  DO  NADAL 

Polo Nadal os nenos e nenas de quinto inventamos un 

rap simpático que queremos compartir con todos vós: 

Un ano máis, estamos no Nadal 

E os nenos de quinto vimos rapear (bis) 

 

No Nadal moito decorar 

Pero logo haino que quitar. 

Poñer a árbore 

Sacar o Portal 

Colocar a estrela 

Que logo hai que gardar (bis x 2) 

 

Merca turrón, merca mazapán 

Merca marisco e bacallau. 

Para o Nadal,  

moito hai que aforrar! 

Todo está moi caro  

A prezo de caviar! (Bis x 2) 

 

Un ano máis, estamos no Nadal 

E os nenos de quinto vimos rapear (bis) 

 

Neste ano que vai rematar 

Moitas cousas tivemos que estudar. 

Deberes, lecturas e moito traballo. 

Agora queremos moitos agasallos! 

Así que antes de nada... 

A escribir as cartas! (Bis x 2) 

 

Todos cheos de ilusión. 

O máis importante son as vacacións. 

Que os profes descansen 

Comendo turrón. 

Se nos suspenderon 

Han de ter carbón.. (Bis x 2) 

 

Un ano máis, estamos no Nadal 

E os nenos de quinto vimos rapear (bis) 

 

As doce uvas temos que tomar. 

Tede coidadiño  ou imos ao hospital 

Luces por alá, luces acolá. 

Panxoliñas a soar!  (Bis x 2) 

 

Un ano máis, estamos no Nadal 

E os nenos de quinto vimos rapear (bis) 



 

 

 

COUSAS SORPRENDENTES DE ... 



 

 

 

6º A-B 

VIAXE A MADRID E ARREDOES 

“Madrid gustoume bastante. O que máis,  

foi o Parque de atraccións e o que menos 

o Museo do Prado”. (Diego. 6º A) 

Madrid é grande; o malo é que fai moito 

calor. Gustoume o Museo de Cera, o Zoo e 

o Parque de Atraccións”. (Verónica.6º B) 

“Madrid é unha cidade espectacular 

polos seus edificios, parques, rúas e 

museos. O que máis me gustou foi o 

Zoo, o Museo de Cera e o Museo do 

Prado” (Andrea. 6º B) 

“Felicidade cando 

cheguei, pero pena 

cando me fun da ca-

sa. A mellor felicida-

de foi a de poder 

estar cos ami-

gos” (Brais. 6º B) 

“Eu na excursión paseino ben cos 

meus compañeiros. Madrid fascinou-

me coas súas prazas, museos, 

rúas…” (Martín. 6º B) 

“A excursión a Madrid 

foi unha experiencia 

inolvidable, sobre todo 

indo cos teus compañei-

ros. O más bonito, o 

Parque de Atrac-

cións” (Laura. 6º A) 

“Para min a excursión 

foi algo irrepetible polo 

que fixemos e visita-

mos” (Alejandro. 6º A) 

“Gustoume moito a excursión. 

Paseino xenial cos amigos e 

coñecín Madrid; pero gustaría-

me ir ao Parque de Atraccións 

desde a mañá” (Noa. 6º B) 

“A min a viaxe a Madrid 

gustoume moito porque 

foi moi completa. O me-

llor, o Parque de Atrac-

cións” (José. 6º A) 

“Xenial!! Nunca 

o olvidarei. Foi 

unha experien-

cia marbillosa! 

(Carla. 6º A) 



 

 

“A min Madrid pareceu-

me moi interesante, 

grande e bastante curio-

sa. Eu divertinme moi-

to”. (Ainoa. 6º B) 

“Madrid é unha cidade grande 

donde pasei unha semana inolvida-

ble. O que máis me gustou foi o 

Parque de Atraccións (Adrián Ar-

ías. 6º A) 

“Foi a mellor viaxe da historia. Di-

vertímonos moito e aprendemos moi-

tas cousas” (Anxo. 6º B) 

“A min a excursión 

gustoume moito polos 

lugares aos que fomos 

(Museo Cera, Zoo…) 

e tamén polo 

hotel” (Eduardo. 6º A) 

“Encantoume 

a excursión. 

Sempre é inte-

resante ver 

cousas no-

vas” (C ar-

men. 6º B) 

“Esta excursión a Ma-

drid foi moi interesante 

e divertida; e ademais 

fixo que todas as nenas 

fosemos máis ami-

gas” (Raquel. 6º B) 

“Entusiasmoume!! As cousas que 

pensaba que ían gustarme pouco, 

gustáronme máis e vicever-

sa” (Miguel. 6 B) 

“Madrid é enor-

me. Na Praza 

Maior xogamos 

pola noite” (Zaira. 

6º A) 

“A excursión a Madrid 

gustoume moito porque 

había cousas moi fermo-

sas, aínda que bastante 

caras” (Luis. 6º B) 

“A viaxe a Madrid foi 

unha pasada!! Paseino 

xenial!! Volvería sen 

pensalo” (Pablo. 6º A) 



 

 

“Gustoume moito 

Madrid debido aos 

sitios e monumentos. 

Tamén polos edifi-

cios modernos e al-

tos. A comida estaba 

moi boa. O mellor o 

Parque de Atrac-

cións” (David. 6º A) 

“Madrid foi emocionan-

te, divertido e apredemos 

moito. Aínda que estaba 

escaiolado, as profes e 

os nenos axudáronme 

moito” (Jesús. 6º B) 

“A min a excur-

sión pareceume 

increíble. É unha 

experiencia ines-

quecible” (Iván. 6º 

B) 

“O que máis me gustou foi o Museo de Cera e o Par-

que de Atraccións; e o que menos, a viaxe de ida e 

volta. Pareceume unha viaxe increíble, emocionante e 

que endexamais esquecerei” (Nerea. 6º A) 

“Madrid é im-

presionante. As 

rúas están cheas 

de vehículos. En 

Madrid hai va-

rios muse-

os” (Yeray. 6º A) 

“A min encan-

toume vivir esta 

experiencia cos 

meus compañei-

ros e tamé as 

súas zonas histó-

ricas” (Mª Re-

cio) 

“O que máis me gus-

tou foi o Parque de 

atraccións e o que 

menos, subir tantas 

escaleiras; pero pasei-

no ben a pesar da ca-

lor” (Lucía. 6º B) 

“A min gustoume 

casi todo menos 

camiñar” (Juan 

José. 6º B) 

“Madrid gustoume 

bastante. O que 

máis, o Parque de 

Atraccións; e o que 

menos, o restaurante 

porque non me gus-

tou a comi-

da” (Martín. 6º A) 

O que máis me 

gustou foron os 

paseos pola noite 

na Porta do Sol e na 

Praza Maior para 

coñecer máis de 

Madrid. Gustoume 

o Parque de Atrac-

cións, o Museo de 

Cera e o museo do 

Prado.(Amalia, 

6ºA) 



 

 

 

6ºB 

A PONTE DE XERUSALEN 

Este é o texto que dramatizamos os nenos e nenas de 6ºB coa temática 

do país elexido no Proxecto Documental Integrado do Centro:  

PALESTINA 

1º Narrador.– O conto que imos contar é moi antigo, vén de Pa-

lestina e ten que ver cos soños e coa importancia de perseguilos. 

Se cremos neles poden facerse realidade. 

2ºNarradar.– Era unha vez un agricultor que tiña unha leira moi 

fermosa. El tiña un fillo ao que ensinaba a traballar a terra, se-

mentar, regar e coidala con mimo para que as colleitas fosen 

boas. Ano tras ano dicíalle ao seu fillo… 

(Dándolle unha ferramenta) 

Agricultor-pai.– Esta leira é un tesouro. Cóidaa porque todos os 

tesouros do mundo están aquí. Cando eu morra será túa e gra-

cias a ela poderás alimentar a túa familia. 

Agricultor-fillo.– Sí, pai. (O pai sae da escena) 

 

1º Narrador.– Os anos pasaron e o pai morreu; o fillo herdou 

aquela terra e traballouna. 

2º Narrador.– O fillo casou e tivo sete fillos ( Aparecen sete 

rapaces que simulan traballar) que segundo ían medrando 

axudaban ao pai a coidar a leira. (Saen da escena). 

1º Narrador.– Como eran tantos, aínda que a terra producía 

ben, non saian de pobres. Medraban felices porque eran xente 

de ben e naquel momento había paz en Palestina. 

2º Narrador.– Un día o agricultor tivo un soño. (Aparece fa-

lando coa súa muller, intranquilo). 

 

 

 

 

Muller.– Bos días. Non traes boa cara. 

Agricultor.– Esta noite soñei que estaba en Xerusalén, ao 

lado dunha ponte e apareceu un home que me daba unha 

noticia moi importante que non entendín. Bueno...só era 

un soño. 

Muller.- “Algúns soños fanse realidade…” 

Agricultor.– Pode ser… pero agora o que toca é ir para a 

leira.Adeus. 

Muller.– Adeus. 

1ºNarrador.– O home fixo a vida de tódolos días e á noi-

te seguinte repetiuse o mesmo soño. Pero tampouco foi 

quen de entender a mensaxe que lle daba aquel descoñecido na ponte de Xerusalén. Ao día seguinte… 



 

 

Muller.– Bos días. Que tal 

durmiches? 

Agricultor.– Bos días. 

Durmín ben pero volvín a ter 

o mesmo soño e, tan claro 

que, non deixo de darlle vol-

tas. 

Muller.– Pois volvo a dicir-

che: “Algúns soños fanse rea-

lidade”. 

Agricultor.– Pode 

ser….marcho para a leira. 

2º Narrador.– O traballo do 

día fíxolle esquecer o soño 

pero aquela noite volveu a 

repetirse con forza: a mesma 

ponte de Xerusalén e aquel 

descoñecido que lle daba 

unha importante noticia. Ao 

día seguinte… 

 

Agricultor.– Muller, sabes que volvín a ter o mesmo soño? Xa estou preocupado; isto é unha obsesión. 

Muller.– E por que non vas a Xerusalén? Algúns soños traen verdade con eles. (El asinte). 

Agricultor.– Pois tés razón! Ao mellor atopo algunha explicación. 

1º Narrador.– O home decidiu seguir o consello da súa muller e iniciou o camiño cara Xerusalén.(Camiña 

dando dúas ou tres voltas polo espazo). Despois de tres días de camiño chegou a cidade, onde nunca esti-

vera, e descubriu a ponte que vira nos seus soños. 



 

 

Agricultor.– Por que verei 

este lugar nos meus soños se 

eu nunca estiven aquí? 

2º Narrador.– Pasaron as 

horas e nada sucedeu. O 

home decidiu dormir alí, ao 

pé da ponte. (Deitase e pasa 

a noite. Pola mañá… ) 

Agricultor.– Sigo sin enten-

der este misterio… 

1º Narrador.– Pasou o se-

gundo día e nada aconteceu 

polo que volvería dormir alí.  

(Pola mañá) 

Agricultor.– Por que? Por 

que? Por que? Non podo se-

guir así sen entender o que 

me pasa.(Dando voltas). 

1º Narrador.– Pasou o tercei-

ro día e tampouco sucedeu nada, polo que pensou volver para a súa casa. 

Agricultor.– Non podo seguir esperando unha solución; ao mellor non existe. Así que mañá mesmo volvo 

para a miña casa e deixo de durmir na rúa. 

2º Narrador.– Pola mañá o vendedor da tenda de coiro, que había preto da ponte, faloulle. 

Vendedor.– E logo, bo home, por que durme a carón da ponte? Vexo que xa leva tres días e paréceme raro. 

Agricultor.– Pois resulta que, en soños, aparéceseme esta ponte, que eu nunca vira na miña vida, e un home 

que me di algo moi importante que non consigo entender. Por ese motivo viaxei a Xerusalén e aquí estou.  

 

(O vendedor rindose en alto). 

Vendedor.– Per home de 

Deus. Vostede está tolo. 

Imaxine que a todos nos dera 

por facer caso dos soños que 

temos. Mire...eu levo soñando 

sete noites seguidas cunha 

leira nunha aldea que a traba-

lla un pai con sete fillos e que 

ten dous limoeiros e alí hai 

enterrada desde hai moito 

tempo unha bolsa de moedas 

de ouro. 

Imaxine se eu fago o mes-

mo...? 

Pecho a tenda e marcho polo 

mundo a buscar esa leira? 

Que me di? Non pensaría que 

estou tolo? 

 

 

(O agricultor pon cara de asombro, recolle apresuradamente as súas cousas e escapa). 

Agricultor.– Marcho, marcho, marcho. Volvo para a miña casa. Adeeeeeusss… e moitas grazaaaaasss! 

Vendedor.– Pero, bueno, que lle pasa? Desde logo este home está tolo de remate. 

1º Narrador.– O agricultor do noso conto chegou á casa en moi pouco tempo. 

Agricultor.– Muller, muller, que razón tiñas! Rapaces, a cavar á leira! 



 

 

ENGLISH 

From 

the be-

ginning... 

...up to the end! 

The Valentine's Day 



 

 

The door of the English department changes 

along the year         Autumn...winter...sring... 

...and now summer is 
waiting for us!!! 



 

 

 

English 

Our Language Assistant 

Neste curso tivemos o pracer de compartir 

as nosas clases de inglés cunha lectora de 

fala inglesa. Nesta ocasión trátase da esta-

dounidense Beth.  

Hello! My name is Elizabeth Virant, but everyone calls me Beth. I am almost 26 

years old, and I am from Cleveland, Ohio, in the United States of America. 

I come from a very large Irish Catholic and Slovenian family, and I am the oldest 

of five children: three brothers and one sister. 

Growing up, my parents allowed us to have a pet, and we had a cat named Lily. 

Unfortunately we couldn’t keep her long because my sister and dad were allergic 

to cats. I love animals and hope to have one someday. 

As a child, I was a good student in school. My favorite subject was English be-

cause I really enjoyed reading and writing. When I was in middle school, I started 

playing on a bowling league for my city.  

 

Ohio 



 

 

Later I joined the softball team for my high school, and continued playing both for 

several years. In addition to those sports, my favorite one is American football. 

My family is a proud supporter of the Cleveland Browns, but we also love our ba-

seball team named the Cleveland Indians, and our basketball team called the 

Cleveland Cavaliers. 

These activities are just a few of my hobbies, but my most exciting one is my love 

of travel. I’ve been to three continents and seventeen countries and hope to visit 

many more. What I most enjoy is the opportunity to learn about other cultures and 

ways of life, and I am thankful for this particular possibility in Spain. 

In college, I was a student at the University of Cincinnati in Cincinnati, Ohio. The 

state I live in is larger than Galicia; it takes about four and a half hours to drive 

between Cleveland and Cincinnati. I graduated from the university in 2011 with a 

bachelor’s degree in Hospitality Management. Before coming to Spain, I worked 

in hotel management with Hyatt Hotels & Resorts. 

My decision to be a language assistant came about because of my desire to learn 

about another culture and live abroad. Learning another language was an added 

bonus. 

When I found out about the auxiliar program, I was very excited that I would be 

able to work with children. I grew up with a lot of children around me, so it brought 

back some great memories, and made me realize it was the change of pace I 

needed. The thought of moving to Spain was overwhelming at first, especially be-

cause it was my first time here, but once I arrived I instantly felt comfortable and 

appreciated the hospitality that everybody showed. 

My favorite experience with regards to the auxiliar program is the day to day inte-

raction with the children. There’s never a dull moment. Walking in to a room full of 

hugs or good mornings will not be forgotten. I can’t say I experienced any disad-

vantages during my time here. I really met with the best staff and students that I 

could have ever imagined, and I’m glad we all met. 



 

 

 

EDUCACIÓN 

MUSICAL 

...CON MÚSICA DE…  

EXIPTO 
“Cleopatra 
Symphonic 

Suite”  

(5 anos) 

RUSIA: 
“Russian 
National 
Anthem- 
rock ver-

sion  

(4 anos) 

LAPONIA  
“Poika 

Saunoo” 
-Poju   
(1º) 

MÉXICO “A cucaracha” (3 anos) 



 

 

CANADÁ  " Ananao" -Americanta  

CHINA  
“En 
un  

bosque 
de  
la 

China”  

BRASIL  “La, la, la, canzone”  

INDIA  
“Ke  
sara 
sara”  
(4º) 

AUSTRALIA  Waltzing Matilda (5ºB) 

CUBA  “Salsa Cuban style Exciting”  
- Maykel  Fonts (5ºA) 



 

 

ISRAEL E PALESTINA “Hora Chadera” (6º) 

CORRELINGUA 
Este  ano unha vez máis 

participamos  na carreira 

pola lingua:Correlingua . 

Os nen@s de 4º, 5º e 6º de primaria 

interpretamos unha canción  de Paco 

Nogueiras de título “ A palabra  

ten vida”. 



 

 

Relixión  

católica 

Relixión monoteísta-politeísta 

O politeísmo é un siste-

ma relixioso onde os segui-

dores cren na existencia de 

múltiples deuses ou divini-

dades, normalmente orga-

nizadas nunha xerarquía 

ou panteón  

O monoteísmo é a crenza na existencia dun só Deus. O termo proven de dúas palabras gre-

gas: μόνος monosque significa "só" e θέος theos que significa "Deus". 

As relixóns monoteístas máis extendidas son, en orden estimado de seguidores, 

o cristianismo, islam, sixismo, xudaísmo e zoroastrismo . 

 N o m a r c o 

do hinduismo, Shiva

 é un dos deuses 

da Trimurti (‘tres-

formas’ ou "Trinidad 

hinduista"), na que 

representa o papel de 

deus destructor, 

x u n t o  c o n -

Brahmá (deus crea-

dor) e Visnú (deus 

preservador). 

 

Shiva é o deus da natureza. É quen domina e controla os elementos e como eles, pode ser benéfico ou 

maléfico. É quen establece unha coordinación realista entre os seres sutiles e os seres vivos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioses
http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trimurti
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Visn%C3%BA


 

 

 

Relixión  

católica 

Deuses hindús 

Ganesha é unha das deidades máis 

coñecidas e adoradas do panteón 

hindú.1 Ten corpo humano e cabeza de 

elefante. É ampliamente reverenciado 

como ahuyentador de obstáculos, pa-

trono das artes e as ciencias, e o deus 

da intelixencia e a sabedoría. 

Según o Padma-purana, Visnú é o 

deus principal da trímurti; é dicir, el é 

o creador, preservador e o destructor do 

universo: cando Visnú decidiu crear o 

universo  dividiuse a sí mesmo en tres 

partes. Para crear deu a súa parte dere-

ita, dando lugar ao deus Brahmá. Pa-

ra protexer deu a súa parte esquerda, 

orixinando a Visnú (é dicir, a sí mes-

mo) e por último, para destruir dividiu 

en duas partes a súa metade, dando 

lugar a Shivá. 

No marco do hinduismo, 

B r a h m ā  ( l i t e r a l m e n t e 

‘evolución’ ou ‘desenrolo’ en 

idioma sánscrito) é o deus crea-

dor do universo e membro da Tri

-murti (‘tres formas’), a tríada 

conformada por Brahmá (deus 

creador), Visnú (deus preserva-

dor) e Shivá (deus destructor). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioses_hinduistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioses_hinduistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganesha#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Padma_Purana
http://es.wikipedia.org/wiki/Brahm%C3%A1_%28dios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1nscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad_creadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Deidad_creadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Trimurti
http://es.wikipedia.org/wiki/Trimurti
http://es.wikipedia.org/wiki/Visn%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Shiv%C3%A1


 

 

Ed. 

física 

 

 

Como xa é tradición no noso centro e con motivo da celebración do 

magosto, tivo lugar o “campo a través do magosto”. Esta actividade 

merece unha mención especial, xa que nela participa a totalidade do 

alumnado, dende os cativos de 3 anos ata os de 6º de primaria.  



 

 

Ao longo do curso o alumnado do Ceip Figueiroa participou nas actividades deportivas 

de campo a través, bádminton e atletismo en pista incluidas dentro do Proxecto Xogade. 

A proba de campo a través zonal tivo lugar na Praia fluvial de Liñares; o campeonato 

zonal de bádminton no pavillón Coto Ferreiro e o atletismo en pista en Pontevedra. Sen 

dúbida ninguna, a  aportación do noso alumnado foi 

 

DISFRUTADE DAS VACACIÓNS E NON 

DEIXEDES DE FACER MOITO  

 

 



 

 

Audición  

E 

Linguaxe 

FALAMOS DE...  

DISLALIAS 

Analizando tódolos conceptos de dislalia veremos que todos os 
autores falan dun trastorno na articulación dos fonemas, 
algúns só incluen como causa das dislalias o funcionamen-
to incorrecto dos órganos periféricos da fala outros incluen 
tamén lesións no S.N.C. 

Nós falaremos de dislalia como “alteración da lin-
guaxe oral que consiste na dificultade de articular 
un ou máis fonemas e como consecuencia a inco-
rrecta articulación das palabras”. 
O concepto de dislalia varía co tempo, así o / s /  
interdental era un defecto na Idade Media en Es-
paña e agora non o é.. Por outra parte, algúns 
sons dialectais poderían parecer dislalias sen selo, 
pois trátase de fonemas correctos nese dialecto. Así 
a “gheada” non é unha dislalia naquelas zonas 
de Galicia na que se usa esa variante do galego. 

Nas dislalias danse distintos tipos de erros que poden ser 
producidos polos seguintes fenómenos:: 

Substitución: cambiar o fonema por outro xa 
adquirido. 
Distorsión: producir un son que non perten-
ce ao sistema fonético do idioma e que nor-
malmente se asemella ao que se pretende 
pronunciar. 
Omisión: eliminar o son que non é capaz 
de pronunciar. 
Adición: Inserir un fonema para facilitar a 
articulación. 

Estos erros denomínanse empregando unha termino-
loxía específica: 

Rotacismo:: erro no fonema /r/ forte.. 

Rotacismo   erro no fonema /r/  suave. 

Sigmatismo erro no fonema /s/. 

Lambdacismo erro no fonema /l/.  

Kappacismo erro no fonema /k/ ... 

SARELA E SILVIA 

ANDRÉS E NICOLÁS 

IKER 

ALEX E IAGO 



 

 

REEDUCACIÓN 

DISLALIAS  

1. EXERCICIOS PREVIOS Á EMISIÓN DO FONEMA.: 
Praxias bucofaciais 
Exercicios de sopro 

2. EMISIÓN ILLADA DO FONEMA.: 
Posición tipo do fonema 
Emisión do fonema 
Onomatopeias 

3. EMISIÓN DO FONEMA NA LINGUAXE REPE-
TIDA.: 

Repetición de sílabas 
Repetición de palabras 
Repetición de frases. 

4. EMISIÓN DO FONEMA NA LINGUAXE REPETIDA. 5. XENERALIZACIÓN DO FONEMA NA LINGUAXE 
ESPONTÁNEA. 

ÓSCAR E CARLA 

NEREA E ANXO 

SERGIO E LUCAS 

BRAIS NOA E DAISY 

MATEO E IKER 
MIGUEL E PABLO 



 

PT/AL 

Www.aprendicesvisuales.com 

APRENDICES VISUAIS 

Todos somos iguais e todos 
somos diferentes,, os apren-
dices visuais achéganse ao 
mundo dun xeito distinto. 
Queremos deixar nestas 
páxinas un conto para eles. 

Xosé é un persoaxe que nos 
conta como imos ao super-
mentcado,, como mercamos,  
facer unha lista da com-
pra...  

“Moitas grazas por aceptar-
me como son e respectar a 
miña maneira de ser”  







 

 

 

Biblioteca 2014 –2015 

De novo con vós cando remata o curso para facer reconto de 

moitas das actividades e celebracións que levamos a cabo du-
rante este tempo na biblioteca, que este ano cumpriu sete anos 

de integración no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. 

O noso Proxecto Documental Integrado 

deste ano levounos polo mundo e permi-
tiunos achegarnos a realidades moi dife-

rentes ás nosas, que de seguro deixaron 
pegada  en  nós: outras roupas,  outras 

formas de pensar, tradicións, músicas e 
comidas que nos eran alleas e que agora 

sabemos identificar. 

Dende a biblioteca saíron cara os vo-

sos fogares MOCHILAS que volveron 
ao centro cheas de traballos feitos con 

ilusión. Tamén se iniciou por primeira 
vez O CADERNO VIAXEIRO, proposta 

na que a escritura se converte en pro-
tagonista duns fermosos textos que os 

nenos e nenas queren compartir cos 
compañeiros. 

As celebracións do Samaín e do 

Entroido tiveron en conta o país 
que cada grupo investigaba. 



 

 

Os clubs de lectura disfrutaron das sesións 

arredor das lecturas escollidas, coma A rosa 
do Kilimanjaro, coa que viaxaron ata África. 

Os nenos de quinto e terceiro compartiron lectura de 

contos e interpretación de poemas na biblioteca. 
Despois traballaron en parellas sobre o escoitado. 

Pasárono moi ben !!! 

No centro ou en saídas ao teatro disfrutamos de numero-

sas sesións de animación á lectura que resultaron diverti-
das e moi interesantes. 

Queremos facer mención especial da colaboración que ano 
tras ano nos presta a ANPA Picariños e que permitiu ao no-

so alumnado vivir momentos fermosos: Con Manoele de 
Felisa, con Barafunda Animacións, cos bailaríns de Capoei-

ra, etc 

Outra visita que agardamos con moita ilusión é a 

do IES Losada Diéguez, tanto a dos Retelladores 
do galiñeiro, que é o seu club de lectura  coma a 

do seu grupo de teatro -Avelaíñas-. Este ano 
tamén nós nos animamos a visitalos cunha obra de 

teatro, interpretada por alumnos de sexto. 



 

 

Outra das actividades que puxemos en marcha 

dende a biblioteca foi A Tenda de Carola, unha 
tenda case, case de verdade á que baixan en pa-

rellas os nenos para traballar con cartos. 

A viaxe polo mundo permitiunos aprender 

moitas, moitas cousas. Cada  curso e cada 
aula viaxou e explorou un país moi alonxado 

do noso. Houbo investigacións na biblioteca, 
cartas a outros nenos, plantación de árbores 

propias do lugar estudado, lecturas para sa-
ber das súas tradicións, actividades plásti-

cas, etc  

As lecturas que con motivo do día do Libro prepararon moitos cursos 

encheron de ledicia a todos aos que lles encanta un bo conto. E é 
que en todas as culturas existe a maxia da lectura. 

Non esquezades que nos vemos en 

www.abibliodecarola.blogspot.com.es 



 

 

PASATEMPOS 

NO QUE ENREDAMOS DURANTE ESTE CURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

VERTICAIS: 

1. Arte floral da India que se ubica nas entradas e trae 
boa sorte. 
2. Mar onde se atopa o país que traballou 5º A. 
3. Planta que traballaron os máis peques do cole. 
Ándele, ándele!! 
4. Persoa natural dos Estados Unidos, particularmen-
te dos estados do norte. 
6. Árbore que presta unha das súas follas para a ban-
deira do país que traballou a clase da profe Helena. 
8. Palabra que nos recibía na entrada do cole o pri-
meiro día de clase. 
9. O país de 6º de Infantil era o único africano. 
10. Arma utilizada principalmente polos indíxenas 
austalianos para loitar e cazar. 
11. Unidade monetaria da antiga Unión Soviética, utili-
zada hoxe na Federación Rusa. 
12. Estado non recoñecido por todos os países que 
veu o seu territorio moi reducido.  

HOURIZONTAIS: 

3. Dialecto chinés que conta co maior número de falantes e que serve de base á língua oficial do Estado. 
5. Territorio que comparten catro países europeos, do que se ocuparon as clases de 1º. 
7. Idioma oficial de Israel 
13. O río máis caudalosos e longo da Terra que atravesa o país traballado pola clase de 3º A. 
14. Por onde viaxamos, este curso, no CEIP de Figueiroa 

CRUZADO 

X
E

R
O

G
L

ÍF
IC

O
 



 

 

Peso mexicano  Rublo   

Libra exipcia  Euro     

Dólar canadiense  Coroa   

Libra palestina Yuan   

Dólar estadounidense Real   

Dólar australiano  Shequel   

Peso cubano  Rupia hindú  

SOPA DE LETRAS: 

 

Moedas dos países traballados 

 

 

Labirinto 

 

Que camiños seguirían as municións 

fantásticas do noso canón da paz? 

CRIPTOGRAMA: “Pere quituli” 

Sustitue os números polas letras correspondentes e terás un xogo de apandar moi coñecido entre o alumnado de infantil 



 

 

A VIAXE POLO MUNDO DENDE EXTRAESCOLARES 

SEN PERDER O RUMBO 

 

 

 

 

 

Código que permite ver o 

VÍDEO DA PAZ  

feito por tod@s 

 

Coa axuda do noso smartphone, dispoñendo dun lector de códigos QR (descarga gratuita), poderemos ver algún 
destes contos en forma de vídeo. Enfoca os códigos que aparecen abaixo e estaremos no teu teléfono ou tablet..  



 

 

CUNTIS 

3º– 4º en xuño 

A ESTRADA 

1º en febreiro 

A ESTRADA 

3º e 4º en abril 

LALÍN 

6º EI  en MARZO 

SANTIAGO 

5º en novembro 

LALÍN 

1º - 2º en maio 

FIN DE CURSO 

INFANTIL  

A ESTRADA 

CORRELÍNGUA 

A ESTRADA 

INFANTIL en decembro 

A ESTRADA 

1º - 2º en xuño 

SANTIAGO 

4º en xaneiro 

SANTIAGO 

5º en outubro 

A CORUÑA 

3º - 4º en xuño 

A CORUÑA 

5º en febreiro 

MADRID 

6º en xuño 

MADRID 

6º en xuño 

MADRID 

6º en xuño 

MADRID 

6º en xuño 

SANTIAGO 

1º - 2º en decembro 

A ESTRADA 

INFANTIL en outubro 

A ESTRADA 

6º en setembro 



 

 

SEN PERDER O RUMBO 

Axudamos a crear unha escola 

Visita da Fund. Vicente Ferrer 

1 € = 77 rupias 

Falando de India polas clases 

1º apadriñado Fund. Vic. Ferrer 

Visita de Lancy 

Charla da GARDA CIVIL 

Sobre Internet... 

Videoconferencia 

CON PAPÁ NOEL 

Fútbol gaélico 

OS IRMANDINHOS 

Sobre o Sahara... 

Solidaridade Galega 
co Povo Saharaui 

“SOPA DE EUROPA” 

Animación Ed. Santillana 

CLUBE ACUÁTICO UMIA 

Salvamento 

DIRECIÓN XERAL DE TRÁFICO 

Saguridade Vial 

DIRECIÓN XERAL DE TRÁFICO 

Seguridade Vial 

BADMINTON 

ATLETISMO 
CAMPO A TRAVÉS 

CROSS DO MAGOSTO 



 

 

 AVELAÍÑAS   TEATRO 

IES Antón Losada 

 AVELAÍÑAS   TEATRO 

IES Antón Losada 

 CONTACONTOS 

Editorial Edelvives 

 RETELLADORES DO GALIÑEIRO 

IES Antón Losada 

 RETELLADORES DO GALIÑEIRO 

IES Antón Losada 

 RETELLADORES DO GALIÑEIRO 

IES Antón Losada 

 AVELAÍÑAS   TEATRO 

IES Antón Losada 

 MAGO CALI 

Editorial Anaya 

 BARAFUNDA 

Teatro feito a medida 

 CAPOEIRA 

Un anaco de Brasil... 

 CANTAUTOR 

Manoele de Felisa 

 ANPA PICARIÑOS 

Colaboracións co cole 



 

 

A volta ao mundo empeza e remata  no mesmo punto... 

SEN PERDER O RUMBO 

A voltas coa  entrada do noso cole... 

Un mural, 

unha parede 

 

Antes e des-

pois do paso 

de todas e 

cada unha das 

clases do cole 

Así recibimos á representante da  

Fundación Vicente Ferrer. 
Todo o alumnado de Infantil, repartido polo mundo 

Cunha chea de RANGOLIS, recibimos a Lancy, apadriñado da Fund. Vicente Ferrer 

Para empezar o curso, mensaxe de 

BENVIDA en moitos idiomas 

Munición fantástica, para o DÍA DA PAZ 



 

 

GAÑADORES NO CEIP DE FIGUEIROA DO 2º 

CONCURSO DE MICROPOEMAS E MICRORRELATOS 

ORGANIZADO POLO COLETIVO TRABALLANDO XUNTOS, FORMADO POLOS EQUIPOS DE 

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA DE TODOS OS CENTROS DE ENSINO DA ESTRADA. 

 
CATEGORÍA A1:  

1º CICLO 
 
 

O souto   
Ao lado do monte 
un souto atopei, 
cheo de castañas 
que logo apañei. 
 
Estaba cheo de ourizos 
que moito picaban, 
máis que os chourizos 
que no peto levaba. 
                               

Noelia Ferreiro Porto 
 2º A de E. Primaria 

CATEGORÍA A2: 
 2º CICLO 

 

 
Seguindo unha bolboreta 
 
Camiñando polo souto, 
no medio dunha gran arboreda,  
atopei un paxariño que me dixo                  
A onde vas ti, tarabela? 
 

Vou cara esa fraga, 

seguindo unha bolboreta, 

xa sei que todos pensan 
que estou tola da chaveta! 
                     

Alejandro Barcala Iglesias 
 4º A de E. Primaria 

MICROPOEMAS 



 

 

CATEGORÍA A 3: 
 3º CICLO 

 
 

O Souto 
 
O souto de fermosos castiñeiros, 
nin piñeiros nin ameneiros,  
nin cerdeiras, nin bidueiros, 
só o souto cos seus castiñeiros. 
 
Camiñando polo souto, 
sen camino nin carreiro, 
polo souto camiñando, 
pola sombra dos castiñeiros. 
                          

Uxía Porto Rodríguez.  
5º B de E. Primaria 

 
 

CATEGORÍA A1:  
1º CICLO 

 

A estrada con neve. 

 
Saímos de viaxe pola mañá cedo. Recorremos moitos 

quilómetros por unha estrada chea de curvas. Empeza-

ba a nevar. Chegamos a un pobo onde había unha casa. 

Entramos e tiña a lareira acendida… Facía moito frío. 

Sentámonos a carón dela e tomamos chocolate quente. 

Á tarde pola estrada paseamos nos cabalos. Seguía ne-

vando. Foi un día moi divertido! 

  
Noa Díaz Tato  

2ºA DE E. PRIMARIA 

MICRORRELATOS 



 

 

CATEGORÍA A2:  
2º CICLO 

 
Un gran esforzo 

                          

Era un día coma outro calquera. Como estaba so-

leado decidín dar un paseo. Empecei a camiñar can-

do, de súpeto, no medio da estrada atopei unha rocha xigante que impedía o 

meu paso. Parei diante dela e pensei que podía facer. Entón, decidín escalala 

e comecei a subir por ela. Subía e subía pero aquela rocha parecía unha 

montaña sen fin! Parei un intre a descansar pois estaba sen folgos e pensei -

teño que conseguilo, ánimo!- e púxenme de novo en marcha. Despois de vin-

te minutos cheguei ao outro lado. 

Conseguírao! Menuda aventura para ser un caracol! 

 
Alejandro Barcala Iglesias  

CATEGORÍA A3:  
3º CICLO  

 

A Estrada ou A Estrada. 
 

Cando falan ou escoitamos dicir a Estrada, nós, os 

estradenses temos que prestar atención.. porque 

non sabemos se falan da vila ou da estrada pola 

que van os coches. 

Un día dixéronme: 

-Julián, ti vives nun lugar moi perigoso. 

-E logo por que? 

-Porque aí sempre hai accidentes. Todos os día escoito na radio “Houbo un 

accidente na estrada tal, houbo un accidente na estrada cal… Ten  

Coidadiño”. Vedes? 

 
Julián Rosende Domínguez. 



 

 

 

ANPA 

Que significa ser dunha ANPA e que vimos facendo na nosa estes anos: 

 

1. É un man a man co colexio, achegando material para a biblioteca como libros, xogos, etc, e organizando actividades para 

aos peques do centro con motivo de xornadas como o Día do Libro, Nadal, Entroido, etc. 

2. Representar ás familias. Dispoñemos dun membro no Consello Escolar, para que a opinión dos pais e nais se teña en 

conta. Tamén é manter a unión das ANPA, contactando e colaborando coa Federación comarcal (Fesanpas), así como a 

provincial e autonómica. 

        3. Loitar por mellorar as instalacións do noso colexio. Achegamos solucións con fondos propios (colocación de fontes, am-

pliación de patios, pantalla de proxección de salón de actos...), pero tamén mantemos un pulo constante coas administra-

cións, para lograr obxectivos que pola nosa conta non son posibles. Un exemplo é o proceso actual de renovación do dete-

riorado tellado do centro, o cal xa hai un par de anos se reformou nun 50%. 

4. Avogar pola conciliación familiar, por iso, seguimos xestionando o servizo de almorzos e comedor escolar, achegando a 

nosa experiencia e axudando ás familias na tramitación de subvencións para minimizar o impacto económico nos petos das 

nosas familias asociadas. 

5. Realización de actividades extraescolares, facilitando aos peques unha distracción e formación no seu tempo de ocio. 

Tamén gustanos organizar actividades e talleres para pais, nos cales poidamos adquirir coñecementos sobre educación por 

parte de especialistas. É reunirnos cada ano a final de curso e realizar unha xornada de convivencia, organizando unha saí-

da de 1 día onde consigamos pasar unha agradable xornada en familia. Un ANPA tamén é pechar o curso cunha gran festa 

para os nosos asociados, desexándolles unhas felices vacacións. 

       6. Axudar ás familias con calquera dúbida ou problema que poida xurdir na súa relación co centro e o día a día dos alumnos 

durante o curso escolar. 

Animámosvos a que vos fagades socios, enchendo a nosa folla inscrición como socio para o próximo curso, da cal te-
des copia tamén na nosa web; e ante calquera dúbida non tedes máis que contactar connosco. 

 
Unha escola é unha sociedade onde se aprenda a convivir e se respecten e valoren as diferenzas. 

 
Unha escola é unha sociedade onde todos os nenos e nenas teñen as mesmas oportunidades 

de recibir un ensino de calidade. 

 
10 Razóns para pertencer e traballar nunha ANPA: 
 
1.Porque é a nosa responsabilidade educar os nosos fillos e fillas. 
2.Por a necesidade de estar unido á hora de reivindicar aspectos que nos axuden a mellorar a escola pública. 
3.Porque un movemento de pais e nais agrupados fai que as iniciativas e peticións destes sexan vistos con maior respecto polas 
Administracións Públicas, polo profesorado, pola sociedade, etc... 
4.Porque existe un marco legal que ampara noso dereito a participar na vida do Centro Escolar. 
5.Por a importancia de levar aos Consellos Escolares a presenza de pais e nais, organizados polas ANPAs, para defender os 
intereses de todos, non só os individuais. 
6.Porque se os pais e nais non somos quen de motivarnos pola educación dos nosos fillos e hijas...Por quen o faremos? 
7.Porque se os pais e nais non somos efectivos e participativos, como explicar aos nosos fillos e fillas, que teñen que ser perso-
as implicadas nunha sociedade onde poidan e deban expresarse, participar e corresponsabilizar se no seu propio futuro. 
8.Porque para realizar a formación activa dos pais e nais é necesario unir esforzos e ideas. 
9.Porque as ANPAs deben traballar pola integración do seu contorno, facendo uso das instalacións do Centro. 
10.Porque todos somos necesarios para mellorar a calidade de vida dos nosos fillos e fillas. 

Dende a Asociación de Pais e Naisdo CEIP de Figueiroa "Picariños", 
queremos saudar a todos os pais/nais/titores de alumnos, así como 
dar a benvida ás familias que comezarán por primeira vez o curso en 
setembro de 2015. 

PARTICIPAR É UN DEREITO, PERO TAMÉN UN DEBER SOCIAL 

C.I.F.  G- 36154508 - Avda. Santiago, 101   36680  A  Estrada  (Pontevedra) 

Inscrita  no  Rexistro  Provincial  de  Asociacions  co  nº 1979/000523 – 1 (PO) 

Email: info@anpapicarinos.org  - WWW.ANPAPICARIÑOS.ORG – Facebook.com/anpapicarinos 

 Tfno. 690.908.150 (Horario de atención al Asociado: De 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:00) 



 

 

 

ANPA 

CALLOBRE  F.C.  

PISCINA PATINAXE 

KARATE SPORTING C.F.  

A modo informativo, expoñémosvos en liñas xerais diferentes 

actividades levadas a cabo durante o curso 2014/2015 

            ZUMBA                                      PINTURA                              GUITARRA 

Agradecemento ás Familias da nosa Comunidade Educativa 
 

Por participar un ano máis na sesión fotográfica da Benvida aos pequenos de 3 anos de Infantil, e na sesión fotográfica 

 Ata Sempre para nen@s de 6º de Primaria. 

MADRUGADORES  “PROXECTO  EDUCATIVO 2014/2015” 

              
NUESTRO COMEDOR  ESCOLAR  “PROXECTO  EDUCATIVO 2014/2015 

       

       



 

 

ANPA 

III Xornada de Convivencia das nosas Familias Socias 

 
O mes de Xuño realizamos 2 xornadas de convivencia cos nosos socios, debido ao alto número de participantes, fixemos unha Ruta en Cata-

marán polos Canóns do Río Sil, comida buffet libre en Hotel Gansa Balneario Augas Santas & Golf Resort e xornada pola tarde de circuíto 

termal. 

    
 

Organizamos diferentes actividades con motivo do Día do Libro, con actividades de teatro con monicreques para os máis peque-

nos,capoeira para os nenos de 3º e 4º, e un concerto de Manoele de Felisa para os maiores. Non puidemos contar coa presenza prevista de 

D. Xosé Neira Vilas debido á súa hospitalización nos días das xornadas. En agradecemento ao noso convite D. Xosé fíxonos entrega dun pa-

quete de 50 libros variados da biblioteca da súa Fundación para a biblioteca do centro. 

 

   
 

 

AO FINAL DO CURSO 2014/2015 " " FESTA!!!!!!!!!!!!!!"" 

 

Como cada ano, realizamos unha festa de fin de curso cos nosos peques, con merenda e 

diferentes actividades para amenizar a tarde. 

 
Este curso 2014/2015 máis de 2000 familias…248 peques formaron a ANPA. Grazas a tod@s 

 

O PRÓXIMO CURSO ESPERAMOS CONTAR CONTIGO 

 

Na nosa web www.anpapicarinos.org dispoñedes de máis información sobre o noso día a 
día, con documentación que pode ser do teu interese. Así mesmo, animámoste a 
que te unhas á nosa web en Facebook: facebook.com/anpapicarinos para estar ao día da 
nosa actividade de forma máis directa. 

 

QUE PASEDES UN BO VERÁN,  VÉMONOS EN SETEMBRO 



 

 

 

CLAUSTRO 

DE 

PROFESORES 

MACA 



 

 



 

 

“PROFE MACA” 
Un curso máis temos que rematar con despedidas , neste caso a dunha persoa que compartiu con 

nós todos estes anos de maneira moi especial. 

Xubílase Mª del Carmen Valcárcel Valladares, a “Profe Maca”. Queda tras dela unha fonda pegada 

de traballo, dedicación e convivencia entrañable. Ninguén coma ela encarnou a constancia e a queren-

cia por uns alumnos que tanto precisaban dela. 

Este colexio e os que formamos parte del temos, ademais, con Maca unha débeda permanente.  O seu 

labor foi   intenso e comprometido  en moitos aspectos do centro : proxectos de formación, cursos de tics, 

formación dos compañeiros no programa ABALAR, arquivo dixital de actividades, secretaría e tesourei-

ría do centro durante varios anos, coordinación da edición da revista escolar..... 

Do seu quefacer na aula queda a testemuña de tantos e tantos nenos e nenas que viron nela ese 

agarimo e ese recoñecemento que tanto precisaban para sentírense válidos, independentemente das súas 

capacidades. Maca nunca deu nada por perdido e sempre atopou algo positivo e valorable nos seus alum-

nos. 

Déixanos ademais unha compañeira capaz de ser consecuente  coas súas conviccións e de defendelas 

coa maior vehemencia, sen perder nunca a amabilidade e un talante acolledor e dialogante. 

Botaremos tamén moito de menos o seu humor e fina ironía, o seu compañeirismo e exemplar respec-

to cara todos. 

Por todo o que compartimos e por todos estes anos en que nos honraches a nós e á nosa profesión: 

                 

 MOITAS GRAZAS. 

 

Desexámosche unha FELIZ XUBILACIÓN  



 

 

 

In 

  memorian 

OLIMPIO ARCA, MESTRE  E 

COMPAÑEIRO 

Aló a comezos  do curso 82-83 chegou a este colexio D. 

Olimpio,  procedente das Terras  de Vea onde  deixaba unha 

fonda pegada de anos dun labor pedagóxico e social enco-

miables  e dignos  de todo un adiantado ós tempos.  

Na súa lapela brillaba con luz propia a cruz de Afonso X, 

distinción que coroaba merecidamente tantos  días de tra-

ballo a prol de obxectivos docentes e humanos nos que el cría 

firmemente.Na súa cabeza  traía un feixe de proxectos, de 

ideas e de ilusións, tan fortes coma se acabase de chegar ó 

noso centro un escolante na flor da súa xuventude. 

Os dez anos que seguiron ata a súa xubilación no ano 

93 foron a confirmación  máis palpable desta sensación. 

Podemos dicir que Olimpio foi un adiantado ós tempos da 

escola que lle tocou vivir, e mesmo ós seus responsables . 

Unha das contribucións á  docencia  pola  que merece ser 

lembrado, foi a súa firme convicción de que a escola non se fai só na aula, se non que é  preciso sacala  

á rúa, ó entorno social e mesmo físico dos alumnos e alumnas,  e ó mesmo tempo aproveitar este ecosiste-

ma como xerador tamén de coñecementos e formación.  

Os que pasamos  por este colexio neste tempo lembramos  con recoñecemento aqueles proxectos :  

“Nenos co medio ambiente”,  Escola de Natureza, concursos “coñecer España” , horta escolar  e tantos 

outros. 

Neste seu empeño , foi un grande preocupado por darlles a coñecer ós seus alumnos  as tradicións 

máis definitorias do patrimonio cultural do noso país. Así, nenos, 

pais e avós foron  partícipes de primeira man daqueles dous car-

navais inesquecibles polas rúas da Estrada.  

Este curso escolar , ademais de tantas cousas satisfactorias  trouxo 

ós nosos ánimos a tristura do  pasamento de Olimpio Arca no mes de 

santos do ano pasado.  

Por iso, desde as páxinas da nosa revista escolar, pola que el tamén 

tanto traballara, queremos adicarlle unha pequena homenaxe no seu 

recordo 



 

 

Na biblioteca do noso centro gárdanse exempla-

res de traballos de investigación  nos que os alum-

nos se implicaron de maneira especial,  sobre os 

castros da Estrada, os hórreos e os cruceiros. 

Pero a súa dimensión como polígrafo non se 

detén aí. Unha das vertentes máis significativas 

do seu  labor, foi o teatro escolar. O teatro escolar 

estará sempre  en débeda con el. Dinamizador de 

grupos de teatro no colexio, autor de ó redor  dunha 

ducia de pezas, a maioría agora editadas pola edi-

torial A Fervenza. Este seu apego ó teatro levouno a 

culminar con éxito  unha iniciativa nada fácil de 

materializar . Coincidindo coa viaxe de fin de EXB 

a Madrid, foi quen de organizar todo para facer 

teatro na capital . E así foi que puxo en escena na 

Facultade de Educación a obra da súa  autoría 

“Conversas coa Nobre Dama”. 

Paralelo á  institución escolar, aínda que nunca totalmente fóra dela, é importantísimo  o seu 

labor como recuperador da memoria histórica da Estrada, como cronista deste pobo, creador e primei-

ro impulsor  do museo  e un sennúmero  de contribucións ó coñecemento e á cultura do pobo que o 

fixo seu despois do Baño. 

D. Olimpio home, foi un exemplo de compromiso coas sú-

as obrigas profesionais, foi un comprometido conselleiro 

de alumnos, pais e nais, un compañeiro respectuoso e afa-

ble  e unha persoa que sempre tivo no punto de mira os 

valores que poderían  facer que os seus alumnos e alum-

nas construísen unha sociedade futura mellor.  

 En recoñecemento a todo o que nos deixaches  e á  pegada 

humana e profesional coa que nos honraches,   no nome 

do claustro e de toda a comunidade escolar,  mestre e 

compañeiro  Olimpio,   sempre permanecerás  no recordo colectivo deste centro. 



 

 

 

In 

  memorian 

MARÍA PORTO PUENTE 

MADRID-XUÑO 2007 

María Porto  estivo no  colexio de Figueiroa o curso 
2006/2007, tivemos a sorte de tela como compañeira  de profesión 
e algúns de nós como amiga. A súa personalidade non deixaba a 
ninguén indiferente, era activa, creativa, inquieta, amante da lite-
ratura, viaxeira,...sempre sumando, compartindo, rindo e animan-
do, no ano que estivo aquí foron moitas as actividades que pro-
puxo dende o Equipo de Normalización Lingüística,  unha delas 
foi o cambio de nome desta revista que estades lendo, o seu nome 
era “Ecos de Figueiroa” levábamos dous anos pensando cambiarlo 
e foi ela a que  propuxo ó claustro  “Candeas”, o razoamento que 
fixo foi que tiñamos moitos castiñeiros no colexio e en maio esta-
ban todos cheos de candeas. Ela foi quen de observar a beleza que 
nos rodea tódolos días e que por obvia pasa desapercibida en moi-
tas ocasións, fixolles fotos ata que coseguimos unha que nos gusta-
ra a maioria e así é como quedou o encabezamento da portada que 
hoxe levades as vosas casas. 

Nesta páxina queremos rendirlle a nosa humilde e sentida 
homenaxe cunhas fotos da excursión de fin de curso a Madrid. 
“Ningúen desaparece xamais mentres haxa alguén para recordala” 

Unha pomba 

Unha pomba branca 

saíu a buscar 

unha pomba amiga 

coa que poder xogar. 

Buscou polo monte 

buscou polo mar, 

buscou polas nubes 

non a puido atopar. 

O vento, moi ledo 

levouna a un lugar 

cheo de bolboretas 

xogando a pillar. Rosalía Morlán Vieites 



 

 

A XEITO DE DESPEDIDA 

Eu paseino ben todos estes anos cos meus compañeiros e cos profes que me deron. Cústame dicirlles adeus a este cole-
xio. Ireime pero tereino sempre no corazón. Para min será como unha familia. (Martín Torres) 

 
Aínda que marche sempre terei os meus propios recordos. Nunca olvidarei o que este cole fixo por min e intentarei que 
quede no máis alto. (María Recio) 

 
O tempo pasa sen darnos conta. Onte estaba en Infantil e hoxe estamos en sexto. Eu non quero marchar pero… é o que 
hai! Detrás deixas: cariño, amizade,bos tempo que lembrarás. toda a vida e tamén un colexio que te acolleu todos estes 
anos. (Andrea Mosteiro) 

 
Espero que a Primaria vos saia tan ben coma a mín, así que divertídevos, pasádeo ben e estudade! Un saúdo. (Luis Souto) 

 
 Esto non é o fin; aínda que marchemos sempre quedará un pedaciño de nós. Desde os tres anos aos 11-12 pasou un mon-
tón de tempo pero o primeiro día que entramos parece que foi onte. Agora somos máis grandes; pero, por outra parte, 
sería mellor ser os pequenos porque así estaríamos nove anos máis. Estamos felices porque pouco a pouco imos me-
drando. Este paso que imos dar ao instituto é duro pero haino que dar. Ese día que deixemos o colexio hai que intentar 
non chorar; aínda que digamos “adeus”, non o dicimos para sempre. (Vero Rodríguez) 

 
Acórdome do meu primeiro día de primaria, a sensación de ser “maior” era… máxica. É, este ano, sentireina de novo; cos 
compañeiros que, de verdade, me demostraron ser amigos. (Carmen Sanmartín) 

 
Desde que estou no cole a miña vida cambiou, teño máis amigos, aprendo, pásoo ben e nunca olvidarei o primeiro choro 
cos primeiros amigos e amigas. O primeiro día foi fantástico, con choros, pero paseino ben e iso é  o que importa.(Brais 
Vidal) 
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