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Xa estamos no mes de maio. Xa case rematamos o curso. Pero falta unha cousa moi importante: 
a revista A PRAVIA.
E para nós, alumnos e alumnas de 6º de Primaria, é unha honra poder formar parte deste Equipo 
de Redacción que elabora a revista para todos vós.
O mundo dos pintores, como veredes ao longo das páxinas, foi a principal actividade neste curso 
escolar a piques de rematar, e que nos encantou, causándonos unha moi grata impresión, e en-
chendo o noso Colexio dunha marabillosa explosión de cores, á parte de ser peza importante na 
conmemoración dos 40 anos do noso Cole, xunto á elaboración do gran mosaico que xa reloce na 
entrada do colexio. Queremos agradecer a toda a xente que participou na realización do mesmo 
o seu tempo e o seu traballo para que todo saíra tan ben.
Na Biblioteca houbo tamén, como en cursos anteriores, charlas sobre distintos aspectos: vio-
lencia de xénero, acoso escolar, uso das novas tecnoloxías, etc. Nós agradecémolas xa que están 
pensadas para que poidamos ter a maior información posible e saber afrontar calquera proble-
ma que nos poida suceder.
Temos que destacar tamén, o éxito de participación no XX Certame Literario Benjamín Paz, orga-
nizado polo noso Colexio, e do que podedes ver, no apartado correspondente, os seus gañadores 
e gañadoras -en debuxo, poesía e narrativa- e algúns dos seus traballos. Parabéns a todos e todas. 
Outro tema de interese que podedes ler neste número é o das Letras Galegas, cun extenso tra-
ballo sobre a homenaxeada deste ano 2018, a escritora Mª VICTORIA MORENO. Unido a esto, or-
ganizouse tamén o Concerto das Letras Galegas que estivo a cargo de MERO E PAKOLAS que nos 
ofreceron unha marabillosa mostra do seu traballo musical. Graciñas e parabéns aos dous.   
Nesta edición, no apartado das entrevistas, coñeceredes máis polo miúdo a dúas persoas que á 
parte dos seu méritos profesionais, teñen dun xeito ou doutro algo que ver co colexio. Referímo-
nos a ALFONSO BLANCO TORRADO, crego e dinamizador cultural galego, e a NACHO CASTAÑO, 
actor galego: o primeiro forma parte do Xurado do Certame Benjamín Paz dende hai vinte anos, e 
o segundo foi alumno deste colexio aló polos anos 80. Dende estas páxinas agradecémoslles moi 
sinceramente a súa disposición para contestar ás nosas preguntas.
Outras seccións habituais completan a publicación: os traballos das aulas, as noticias do cole, a 
páxina de ANPA, os comentarios de libros, os pasatempos, os nosos murais, os traballos de inves-
tigación, etc. Agardamos que vos guste.
Antes de rematar, queriamos trasladar un prego dos nosos compañeiros e compañeiras da aula 
de 5ºB, e que facemos extensivo a todo o alumnado, profesorado e persoal non docente como é o 
de enviar un saúdo moi afectuoso á profe PILI NOCHE, titora de 5ºB, co desexo de que se recupere 
o máis pronto posible e poidamos de novo tela entre nós. Apertas, Pili!  
Por fin, queremos dicilo alto e claro: NON NOS QUEREMOS IR DO COLEXIO!!! Bueno, sabemos que 
teremos que acabar facéndoo pero que teñades claro que para nós o paso polo Insua Bermúdez 
foi unha gran experiencia chea de vivencias que xamais esqueceremos. Prodúcenos moita pena 
deixar a outros compañeiros e compañeiras así como ao profesorado e persoal laboral, a quen 
damos as grazas por todo o que fixeron por nós. Agardamos poder volver pronto de visita.
 Un bico moi grande para todos e todas. Disfrutade da revista!!!
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MARÍA VICTORIA MORENO naceu en 1939, en Valencia de Alcántara 
(Cáceres), se ben na súa mocidade dixo que nacera en 1941 para come-
zar o bacharelato coas rapazas menores ca ela porque non tivera ocasión 
de se matricular.
María Vitoria tiña dez anos cando morreu o seu pai e por iso, a súa nai, 
rematada a excedencia como mestra, puxo escola desde 1949 en Sepúl-
veda. Como alí non había instituto, tanto María como a súa irma Sara 
tiveron que ir facer o bacharelato fora. En 1951 conseguiu unha bolsa de 
estudos e foi a Barcelona, onde aprendeu catalán e francés e descubriu a 
literatura, lendo por primeira vez o “Quíxote” de Cervantes e “O principi-
ño” de Saint-Exupery, que se habían converter nas súas obras favoritas. 
De 1958 a 1963 estudou Filoloxía Románica na Universidade Compluten-
se de Madrid, onde tivo de profesores a Rafael Lapesa e Dámaso Alonso .
En Madrid colaborou coa ONCE traducindo libros ao francés e lendo para 
cegos. Alí coñeceu ao valenciano José Luis Llácer invidente, co que casou 
ao rematar a carreira, en xullo de 1963, e co que trasladou a  Pontevedra.
En Pontevedra, estivo dando clases como profesora interina de latín e 
francés durante dous anos no Instituto Feminino, de 1963 a 1965, can-
do aprobou a oposición e foi destinada ao Instituto Masculino de Lugo, 
onde estivo outros dous anos e tivo por compañeiro a Xesús Alonso Mon-
tero, con quen fixo amizade. 
En 1973 foi cofundadora, con outros oitos socias de librería Xuntanza, na 
rúa Andrés Murais de Pontevedra, que pechou en 1976.
Ensinando lingua galega durante a prohibición franquista, participou ac-
tivamente na vida cultural e política de Pontevedra e de Galicia. A súa fas-
cinación dende moi nova por Galicia e pola súa lingua provocaron nela 
unha entrega absoluta a defensa e promoción de galego. En xullo de 1973 
foille denegado o pasaporte pola policía do réxime por participar nuns 
cursos de galego que organizara o Ateneo de Ourense.
Conseguiu a praza de catedrática en 1979, con destino no instituto de 
Ribadavia, pero para poder seguir en Pontevedra solicitou  a excedencia 
ata 1986 en que pediu a reincorporación, accedendo como catedrática 
ao instituto de Vilalonga, en Sanxenxo, no que traballou catro anos e 
onde comezou a escribir a novela Anagnórise. En 1990 consegue o trasla-
do ao Mixto nº5 de Pontevedra, no que remataría a súa carreira docente.
En xaneiro de 1996 morreu o seu home, José Luis Llácer, e en 1997, a 
ela, foille diagnosticado cancro de mama e o 1 de setembro de 2002 xu-
bilouse como catedrática de ensino medio. Casada por segunda vez no 
2003, morreu aos 66 anos de idade, vítima do cancro.
Entre as súas obras en galego cabe citar algúns exemplos: “Mar adiante”  
(literatura infanto-xuvenil), “Diario da luz e a sombra” (ensaio), “Elexías 
de luz” (poesía); “Querida avoa” (narrativa) e “Amigos de mil cores” (obras 
colectivas), e outras máis que se relacionan noutra páxina.

Por SANDRA BAÑOBRE, COSMÍN UNGURIANU, NEREA REGUEIRA, 
SILVIA CENDÁN, SARA PUENTES, MARÍA CABALLERO  E MARÍÍA 
GARCÍA-ANLLO

Homenaxe

BIOGRAFÍA
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MARÍA VICTORIA MORENO
BIBLIOGRAFÍA

LITERATURA INFANTIL E XUVENIL
• Mar adiante, Sada, Ediciós do Castro, 1973.
• A festa no faiado, Vigo, Galaxia, 1983.
• A brétema, Vigo, Galaxia, 1985.
• Leonardo e os fontaneiros, Vigo, Galaxia-SM, 1986. 
• Anagnórise, Vigo, Galaxia, 1988. 
• O cataventos, Compostela, Sotelo Blanco, 1989.
• ¿Un cachiño de bica?, Vigo, SM, 1994, ilustracións: Manuel Uhía.
• ¿E haberá tirón de orellas?, Vigo, Galaxia, 1997.
• Guedellas de seda e liño, Vigo, Galaxia, 1999.
• Eu conto, ti cantas, Vigo, Xerais, 2005, ilustracións. Manuel Uhía.     
   Inclúe:

• “Xa non teño medo”
• “Can branco, can negro” 
• “Un cachiño de bica”.

• O amor e as palabras, Urco Editora, 2017.  Inclúe:
• “Querida avoa”
• “S.O.S.”
• “O libro das saudades e os degoiros”
• “Pan con chocolate”
• “O encontro”
• “O grumete”
• “O amor e as palabras”

 
ENSAIO
• As linguas de España, Santiago, Col. Andel n.º 9, Xunta, 1991.
• Verso e prosa, Santiago, Col. Andel n.º 15, Xunta, 1991.
• Diario da luz e a sombra, Vigo, Xerais, 2004.
• É a lúa que baila…, Galaxia, 2018 (inédito). Estudo sobre os 
poemas galegos de Lorca.

 
NARRATIVA
• Querida avoa, Vigo, Contos do Castromil, 1993.

POESÍA
• Elexías de luz, Vigo, Xerais, 2006.

TRADUCIÓNS
• Mecanoscrito da segunda orixe (Mecanoscrit del segon origen, 
1974), de Manuel de Pedrolo, Vigo, Galaxia, 1989.

TEN TAMÉN OUTRAS PRODUCIÓNS LITERARIAS:
-COLECTIVAS 
-EN REVISTAS
-EN CASTELÁN

O QUE 
NOS

DEIXOU

Letras Galegas’2018
Homenaxe
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NO ARMARIO MÁIS PEQUEÑO

TEÑO TRES GATOS,

UN CANCIÑO DE SEDA

E DEZ LAGARTOS.

 
DORMEN DE DÍA

E POLAS NOITES TRAMAN

 MIL OUSADÍAS. 

Don Xeranio mandounos pechar as fiestras, 
deixou para mellor oca- sión o aparato dixestivo e 
tivo connosco unha conversa moi axitada. Nós ex-
plicámoslle todo, desde o comezo, coa confianza 
que merecía o seu comportamento, e el, co seu so-
rriso fanado, rosmaba:
-Sodes o demo, sodes o demo...
E nós entendiamos:
-Sótelo temo, sótelo temo...
Pero a ninguén lle entraba agora o riso. Non sei 
quen propuxo sacar a corda e negalo todo, pero 
don Xeranio aconsellounos que a deixasemos es-
tar:
-É unha trasnada sen maldade e sen consecuen-
cias -dixo. Que gañades con mentir? Saídes apa-
rentemente do embrullo, pero quédavos dentro a 
mala conciencia.
E todos pensamos que tiña razón o vello, que xa 
somos maiores e imos compren- dendo máis do 
que parece, non vaias pensar.
-Ides deixar a escola de aquí a pouco - engadiu con 
certa morriña. Que non se diga que os vosos profe-
sores vos aprenderon a ir pola vida mentindo.

O certo é que alí tes a don Pío encumeado e atere-
cido. Rolando contra gusto. Facendo de cataven-
tos.
E xa ninguén para mentes nel. Soamente don Xosé, 
o señor abade, sabe o que lle pasa. Sábeo porque 
ten o costume de rezar no adro e xa está afeito a 
que lle caian as súas bágoas. Na cabeza, na sota-
na, nas mans... mesmo no libriño mouro das súas 
oracións.
Don Xosé, que é moi bo, bótalle unha miradiña 
amiga:
-Tes frío?
Pero o cataventos é de ferro.
-Tes sede?
Pero o cataventos non ten gorxa.
-Estás só?
Pero o cataventos non ten corazón.
Entón o señor abade, a modiño, vai sacando as 
bágoas da cabeza, da sotana, das mans e máis do 
libro e vai poñéndoas nas follas das roseiras para 
que as beban os paxariños cando sequen as fon-
tes. (...)

-Se mañá non sabedes a táboa do sete, ides to-
dos ao mar cos libros amarrados ao pescozo. 
Comeránvos as gaivotas e os peixes.
Miguel coidou que o señor mestre non os bota-
ría ao mar e sabía de certo que as gaivotas e os 
peixes non comerían aos nenos. Nembargan- 
tes sentiu unha gran mágoa no seu corazón. 
Entón dixo:
-Vou facer un barquiño branco coma unha gai-
vota, guímaro coma un peixe. Vóullelo dar 
aos nenos para que non choren na escola, para 
que saiban que as gaivotas non comen nenos 
e máis para que aprendan que o mar é o máis 
fermoso do mundo.

MAR ADIANTEXA NON TEÑO MEDO

LEONARDO E OS FONTANEIROS

O CATAVENTOS

Homenaxe

ANACOS DA SÚA 
OBRA

Letras Galegas’2018

Homenaxe



aPraviaLetras Galegas’2018
CEIP Antonio Insua Bermúdez-Vilalba (Lugo)

 9

EU CONTO, TI CANTAS 

GUEDELLAS DE SEDA E LIÑO      O AMOR VERDADEIRO

A FESTA NO FAIADO

Homenaxe

Homenaxe

Había daquela en Porto Santo un famoso pintor de brocha gorda a 
quen alcumaban Bacoriño, aínda que o seu verdadeiro nome era Ire-
neo Leal. O que se di pintar non é que o fixese moi lá, pero non saben-
do facer outra cousa e non querendo aprender ningunha, seu pai, un 
honrado traballador portuario, meteuno no choio da pintura por medio 
dun amigo.
Era o tal Bacoriño baixote e curto de pernas, ancho de pescozo e es-
lombado, face rosada, papo graxento, voz amullerada, mirar torvo, 
acenos violentos e palabra torpe. Polo demais era un cidadán exem-

plar que nunca estivera metido en cousa mala, nin bebedelas, nin lior-
tas, nin mulleres... Respectaba os días santos afastándose de brochas e caldeiros, lucin-
do camisas rechamantes e comendo marisco ben regado con coca-cola.
Como por culpa da súa peculiar habelencia o traballo non lle sobraba, sempre estaba en 
condicións de atender esas pequenas chapuzas que poden considerarse urxentes.

Entón abrín os ollos e atopei diante miña un gato 
moi fermoso. Tiña os ollos marelos e doces, e 
pelo  negro e brillante, as manciñas brancas e dondas.
-Como te chamas? -pregunteille eu.
-Gato -díxome el. -Como?
-Gato, como soa, Gato. -E logo?
-Digo eu que será porque son fillo dunha gata, porque sei 
dicir miau e porque xa desde pequeno me dei sempre moi 
boa maña en cazar ratos.
-Pero podías chamarte Micifú, ou Car-
los, ou Duque... eu teño visto gatos que
se chamaban así.
-Serían gatos caseiros -rosmou Gato,
cunha miga de tristura nos seus ollos
marelos-. Serían gatos deses que comen no prato do amo. 
Pero eu son un gato de faiado.
-Gato, graciñas por espertáresme. Se non chega a ser por ti 
xa non volvía acordar en toda a vida.
-Miau.

Correcamiños naceu
na beiravía da estrada 
onde un home malo e feo 
botara a cadela branca, 
que levaba na barriga 
seis cadeliños de nata.

Eran todos seis moi brancos, 
oi bonitiños, e foi mágoa 
que ninguén os recibise
e ninguén lles dese casa.
Cousas tristes desta vida 
que apesaran cando pasan...

Mais tanto a nai coma os fillos
eran felices, xogaban
e, dentro do que é ser pobres, 
non lles faltaba de nada.

A nai buscaba a comida
e dábase moita maña 
para aquelar os cativos 
ao tempo que os aleitaba.
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Por MARIA CABALLERO, MI-
GUEL LOZANO, SILVIA CENDÁN 
E MARÍA GARCÍA-ANLLO

Homenaxe

Letras Galegas’2018
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Homenaxe

Letras Galegas’2018
Actividades recollidas 
da unidade didáctica 
sobre Mª VICTORIA 
MORENO do Semi-
nario GALÁN.

Homenaxe
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Infantil-3
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Infantil-3
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Infantil-4
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Infantil-4



aPraviaLetras Galegas’2018
CEIP Antonio Insua Bermúdez-Vilalba (Lugo)

 16

Infantil-5A-B

Traballos das Aulas

CLASES DE 5 ANOS A E 5 ANOS B 

CUENTO: “LA ORUGA GLOTONA” 
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Infantil-5A-B

Traballos das Aulas
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GRAZAS A TOD@S OS QUE FIXERON POSIBLE  

ESTE PROXECTO! 

 

 

 

 

 

 

Infantil-5A-B
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@S NOS@S PINTOR@S FAVORIT@S 

 

 

 

 

 

 

 

 A VISITA DE MARTA VÀZQUEZ ROUCO, GRAZAS, DE TODO “CORAZÓN”! 

Infantil-5A-B
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Primaria-1ºA
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Baseándonos 
na pintura de 
Teresa 
Irisarri 
(Vigo,1976) 
convertímo-
nos en 
pintoras e 
pintores e a 
través da 
pintura en 
poetas e 
poetisas 

 

 

Dragón de colores 
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Primaria-1ºA

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

  

Teño moito medo 
e voume deitar cedo 

pa que non me coma o dedo 
o ser do bosque galego 

Eu teño un dragón  
que é moi glotón 

eso significa 
que é un comilón 

como é un dragón tan comilón 
parécese a un balón! 

pero cando quere 
tamén é cariñoso, marchoso 

e moi xeneroso. 

Fun ao monte  
e encontrei un monstro  
bebendo na fonte 
atopei un dente del 
que necesitaba para comer 
 

Un dragón eu coñezo 
e é tan goloso! 

e é tan marchoso! 
e tamén gracioso! 
e é tan colorido! 

que parece que está 
florido 

d 
        Dragón de colores 

      Ser del bosque 

Dragón de colores 

                Ser del bosque 
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Primaria-1ºB

LETRAS GALEGAS 2018

Tiveron que pasar nada menos que 11 anos para unha escritora sexa homenaxeada o día das nosas

Letras.

Dende o ano 1963 no que Rosalía de Castro abre este camiño, só no 1987 foi adicado a Francisca

Herrera Garrido e no 2007 a María Mariño.

Por iso na aula de 1º. B quixemos darlle a homenaxe que lle corresponde a esta xenio da literatura

infantil e xuvenil. Unha muller que invita á reflexión: extremeña e amante da nosa lingua.

E por suposto que adicamos moito tempo

para a lectura nun dos nosos recunchos

favoritos da aula.
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Primaria-1ºB
XOGAMOS COA PINTURA, COA POESÍA E COA NATUREZA. 

AQUÍ TEDES UNHA PEQUENA MOSTRA DO QUE FIXEMOS.

E POR SUPOSTO SEMPRE TIVEMOS CABIDA PARA A SOLIDARIDADE

ESPERAMOS QUE VOS GUSTE O NOSO TRABALLO PORQUE PUXEMOS MOITAS

GANAS E MOITO ESFORZO.
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LUIS  SEOANE 
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3ºB 

Santiago 

Madrid 
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4º A pinta con Sabela 
Sabela Arias Castro é a pintora que traballamos durante 

este curso os alumnos e alumnas da clase de 4ºA. Buscamos 
información sobre a súa vida e obra e fomos resumíndoa e 
organizándoa nun taboleiro.  

Por un lado escribimos unha pequena biografía cos datos 
máis importantes e por outro marcamos en mapas de Galicia, 
España, Europa do mundo onde fixo exposicións. 

 

 

Ademais escollemos as obras que máis nos gustan, fixemos 
unha pequena exposición e imitámolas ao noso xeito.  
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O que máis nos gustou de traballar a Sabela foi poder 
falar con ela!! Durante o curso mandámoslle correos electrónicos 
con preguntas sobre cousas que queriamos saber (en que se 
inspira cando pinta, que sinte cando acaba un cadro, a súa cor 
favorita...) e contestounos a todas e cada unha das preguntas.  

Mandounos un vídeo a cámara rápida do proceso de facer 
un dos cadros que máis nos gusta e creou e dedicounos dúas 
viñetas de Icía e Aboa!!! Son unha nena e a súa aboa que falan 
sobre cousas da vida, da sociedade e da actualidade. As nosas 
viñetas falaban sobre o entroido no Ínsua.  

 

 

 

 

Pero non só iso!! Tamén veu á escola!! Pasou todo o dia 
con nos, explicounos moitas máis cousas, falamos e o mellor de 
todo: pintamos un cadro con ela!!! 

Fixemos unha versión dos seus cadros da colección 
“Conversas”. 
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XOSÉ VIZOSO 
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CARTA ADICADA A XOSÉ VIZOSO
(O pícaro de Mondoñedo)

Boas!! Son María Orosa alumna de 4º B do CEIP 
Insua Bermúdez. Ao longo deste curso estivemos 
coñecendo artistas galegos e no meu curso tra-
ballamos sobre ti.
Escríboche esta carta porque me encanta a túa 
arte. Sabes…? Eu escribo e ilustro moitos contos. 
De maior encantaríame ser debuxante, escritora, 
ilustradora e deseñar as miñas propias creacións, 
como ti fixeches en Sargadelos, aprendendo con 
Díaz Pardo e Seoane. Tamén no teu traballo de 
cartelista, que sei que comenzaches ao redor dos 
anos 70 do século pasado e continúas na actuali-
dade, deixando claro o teu talento para facer car-
teis. É case o que máis me gusta, con esa técnica 
tan maravillosa, facendo puzles..Encántasme!!
Sinto que estás contribuíndo en algo importante 
para Galicia pois eres un artista galego, de Mon-
doñedo, que tés algo especial no teu pintar. Gus-
tariame verte debuxar en persoa; tería moitas 
cousas que preguntarche sobre arte e principal-
mente polos anos que se necesitan para ser un 
bo creador.
Hai cores e formas que se identifican co país. Al-
gunhas delas, ou moitas, saíron de ti, do teu tra-
ballo artístico, xa fose na tua faceta de deseñador 
de Sargadelos, nos carteis, nas ilustracións de 
moitísimos libros, nos retratos…a túa caligrafía 
tan persoal…
Gracias pola profunda raigame que deixas na 
identidade e na cultura galegas!
  Alumna: María Orosa Basanta.
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LETRAS GALEGAS 2018: 
Mª VICTORIA MORENO 

Leonardo ( “Leonardo e os fontaneiros” ) e Correcamiños ( “Eu conto, ti cantas…”) son 
dous personaxes que Mª Victoria Moreno fixo protagonistas neses libros seus. 

    Os dous teñen algo en común: son cans. Leonardo levou una malleira que o deixa 
ferido e murcho… Correcamiños nace na beiravía duha estrada onde a súa nai é 

abandoada por un home feo e malo… 
    Nós, uníndonos a ela nese sentimento de amor e cuidado que mostraba polos animais 

decidimos facer un poema e un debuxo de cada un deles, tal e como os 
imaxinamos, e como nos gustaría que fosen coidados. 

POEMAS PARA COIDAR UN CAN 

                Eu teño un canciño            O meu can                                     Cuida a súa dieta, 
             que é moi pequeniño.        chámase Tristán.                           dalle una boa alimentación: 
             Da moito traballo               Coido a súa alimentación               será importante 
             para telo ben coidado.       con moita ilusión.                           para o seu corazón. 
             Hai que alimentalo´e         Doulle una dieta variada                Bañalo e cepillalo 
             tamén vacinalo,                 todos os días da semana,              despois de facer exercicio… 
             bañalo e cepíllalo.             ten cartilla sanitaria                        ideal para o seu beneficio!! 
             Tén microchip                   coa vacina regulamentaria.            O microchip para identificar, 
             que é coma un clip.          Tamén ten microchip                      cartilla sanitaria para rexistrar 
             A cartilla sanitaria             e non na punta do nariz,                 e tamén..o terás que vacinar. 
             para ir á veterinaria.         báñoo e cepílloo                              O teu can é o teu amigo, 
             Come a súa dieta...          cada día con agarimo.                    Trátao con agarimo!! 
             na cubeta.                        E xuntos facemos exercicio              Paula Paz Tembrás,4ºB 
             Fai exercicio:                    correndo á beira do río!!  
             É parte do seu oficio.             Irene Sande Fdez, 4ºB 
               Manuel Otero Miragaya, 4ºB  
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Conmemoración

Neste curso escolar 2017-2018 conmemoramos os 40 anos do noso Co-
lexio. Foi nos últimos meses do ano 1977 cando botou a andar comezan-
do así un camiño no que tomaron parte moitas persoas.

Aló van catro décadas, que se di pronto, cheas de experiencias, unhas me-
llores que outras, pero que sempre tiveron coma protagonista esencial e prin-
cipal a educación do alumnado, tratando en todo momento de que adquiriran 
da mellor maneira posible valores como a responsabilidade, o respecto aos demais, a integración, a 
convivencia, a solidariedade, o compromiso, a capacidade crítica… sen esquecer os hábitos de estu-
do, os coñecementos e a práctica deportiva, artística ou musical.

En fin, a todos os que dun xeito ou doutro (alumnado, profesorado, persoal non docente, familias, 
outros centros, institucións…) tiveron algunha relación con este Colexio, moitas grazas por axudar 
a conseguir día a día as súas principais señas de indentidade e facer posible entre todos e todas a  
máxima educativa de aprender a aprender. Que perdure moitos anos!

Pois ben, para celebrar este aniversario, a primeira decisión que se tomou foi achegar ao alumnado 
aos principais pintores e pintoras galegos: Castelao, Isaac Díaz Pardo, Xulia Minguillón, Caruncho, 
Laxeiro, Xosé Vizoso, Xaime Quessada, Maruja Mallo, Leandro Lamas, Teresa Irisarri, Luis Seoane, Ma-
nuel Carballeira, Sabela Arias, e por suposto, Antonio Insua Bermúdez, foron algúns dos artistas que 
se estudaron e se traballaron nas aulas de Infantil e Primaria.

Deste xeito o alumnado realizou, entre outras actividades, réplicas de cadros dos diferentes artistas 
que serviron para decorar as paredes do colexio. Ademais organizáronse  excursións a diferentes mu-
seos onde puideron contemplar as obras destes pintores e pintoras. Mesmo, algúns dos artistas, Ma-
nuel Carballeira ou Sabela Arias, por exemplo, acudiron ao propio centro para traballar directamente 
cos nenos e nenas, deixando mostras dabondo da súa calidade artística.

A maiores desta proposta, o centro traballou no acto central do seu 40 aniversario, que consistiu na 
realización e colocación dun gran mosaico conmemorativo coa figura de Antonio Insua Bermúdez 
como protagonista. Este mural xigante, que se instalou na entrada do recinto, cunhas dimensións de 
7,45 metros de longo e 1,56 metros de alto, foi realizado por todo o alumnado, profesorado e persoal 
non docente. Con azulexos de cores foise cubrindo o rostro de Antonio Insua Bermúdez, ademais das 
letras coa denominación do colexio e as datas de referencia: 1977-2017. Fíxose tamén unha chapa 
conmemorativa.

A maiores deste traballo en equipo, e grazas á colaboración da Deputación Provincial de Lugo, o noso 
colexio organizou tamén unha exposición pictórica, na que se deron a coñecer unha decena de obras 
de Antonio Insua Bermúdez.

40 anos do noso cole  
Por AGM

Comezo e final da realización do gran mosaico 
dos 40 anos do noso Cole.
A chapa conmemorativa foi un deseño de Suso 
Fernández Abuín, profe de EF e coordinador do 
EDLG do centro. 
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Os alumnos e alumnas de 5º B estivemos a traballar a figura e obra deste xenial pintor galego. Nestas páxinas 
amosaremos o resultado dos nosos traballos durante este curso. 

 

 

XAIME QUESSADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFÍA: 

Xaime Quesada Porto, coñecido artisticamente como Xaime Quessada, nado en Ourense o 14 de xullo de 1937 e 
falecido en Vilar de Astrés o 30 de decembro de 2007,foi un pintor, escultor e escritor galego. É irmán do debuxante 
Fernando Quesada. 

Formouse na Escola de Belas Artes de San Fernando, en Madrid. Nos anos cincuenta frecuenta o grupo de artistas 
ourensáns nucleados ao redor do Café Volter, denominado Os Artistiñas por Vicente Risco (a canda Virxilio, Xosé Luís 
de Dios, Acisclo Manzano ou Buciños). Obtén a medalla de ouro na Exposición Nacional de Bellas Artes de 1959. 
Trasládase a vivir a París en 1962, e posteriormente móvese a Estados Unidos, onde traballa na década dos oitenta para 
a Unesco como artista nun proxecto sobre o Quixote. 

Nas súas obras destacan as referencias mitolóxicas, as figuras naturalistas moi coridas, e os corpos esvaídos. Son 
constantes os motivos e cadros inspirados en Goya (como a súa serie negra) e mais en Picasso, con numerosas versións 
do Guernica e do minotauro. 

 

LIGAZÓNS DE INTERESE: 

https://www.youtube.com/watch?v=HBY9ENqYSTM 

arelarte.blogspot.com/2013/06/xaime-quessada-porto-la-pasion-por-el.html 

https://youtu.be/4nS2CY6OeAw 

 

 

Xaime Quessada 
Nacemento 1937   Ourense 

  
Falecemento 30 de decembro de 2007 

  Vilar de Astrés, Ourense 
 

Nacionalidade España 

Alma máter 

Escola de Artes e Oficios de 
Ourense e Real Academia de Belas 
Artes de San Fernando 
 

Ocupación pintor, escultor e escritor 
 

Fillos Xaime Quesada Blanco 
 

Premios Medalla Castelao 
 

"Aos 14 anos coñecin a Picasso e cambioume 
a vida. É un xenio. Eu definoo como o gran 
desertor porque cada día fai unha creación. O 
importante é que o home domine os estilos e 
non ao revés." 

Traballos das Aulas
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EIQUÍ TENDES UNHA MOSTRA DO NOSO TRABALLO 

“Estas fermosas e 
turbadoras paisaxes son tan 
exquisitas que parecen estar pintadas 
con po de ás de bolboretas”. 
EDUARDO BLANCO AMOR,1974 

Traballos das Aulas
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A   MALLA
Ola! Somos os alumnos e as alumnas de 
6ºA, querémosvos presentar a nosa obra 
de teatro, escrita por Lucho Penabade 
“A Malla”.

Trátase dunha divertida historia que se 
desenrola nunha aldea chamada A Sea-
ra, onde unha parella de vellos, un ma-
quinista e un rapáz intentan botar os ra-
tos que invaden a aldea. 

Na Seara hai espectáculos onde os tro-
badores cantan e bailan cos vecinos. 
Hai animais  de cartón que sustitúen aos 
verdadeiros e son ben bonitos! 

Non podemos esquecer aos veciños sabichóns que critican e remedan a todos, pero 
aínda así, quéreselles. Todos cantan e bailan cancións preciosas escritas por Mero.

Ademais dos que viven na aldea, vai vir unha rapaza de fora á que todos chaman “A neta 
da casa”.

Romance, comedía, música e moito máis, pero o máis importante é a intriga: Consegui-
rán os veciños botar fóra aos ratos?

Se queredes saber todo o que vai pasar podedes vela no Acto de Entrega de Premios do 
Certame Benjamín Paz, que terá lugar no Auditorio Municipal de Vilalba o día 1 de xuño 
ás 19:00 h. 

Agardámosvos!!!
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ISAAC DÍAZ PARDO
Este  ano, tamén traballamos sobre a obra de Isaac Díaz Pardo, un artista que se impuxo a tarefa de pre-
servar a cultura e a memoria de  Galicia. 
Foi o fundador, xunto con Seoane, das Cerámicas do Castro, que visitamos nunha excursión hai uns 
meses para coñecer de primeira man o seu traballo. Coñecimos o Laboratorio de Formas e as Edicións 
do Castro
Traballamos  na reprodución dalgúns dos seus cadros máis coñecidos e iso axudounos a comprender 
como vía o mundo Isaac Díaz, cunha ollada luminosa que transmitiu claramente nas súas obras. Nós 
intentamos reproducila, e iste é o resultado.

 germán 6A
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CASTELAO VISTO POR NÓS
As nenas e os nenos de Sexto B, dentro do proxecto do noso centro 
de traballar pintores e artistas galegos, co fin de coñecer algo 
máis da vida e obra de cada un deles ou delas, decidimos de-
cantarnos por Castelao. Escritor e debuxante que soubo plas-
mar nas súas obras coma ninguén o fixera a realidade da vida 
galega da súa época.

Decidimos reproducir ao noso estilo e en cores algúns dos de-
buxos do seu “Ábum Nós”, con este traballo tivemos a opor-
tunidade de entender mellor como era a Galiza da época, as inxus-
tizas, a emigración, os caciques e outras facetas da vida da época.

Aquí  vos deixamos unha pequeña reseña da súa biografía:

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, nado en Rianxo o 29 de xaneiro de 
1886 e finado no exilio, en Buenos Aires, Arxentina o 7 de xaneiro de 1950, está 
considerado o Pai do nacionalismo galego. Castelao foi un intelectual comprome-
tido coa terra e co país. Na súa persoa reuníanse as facetas de narrador, ensaísta, 

dramaturgo, debuxante e político ga-
lego, chegando a ser a figura máis im-
portante da cultura galega do século 
XX. Ademais, estudou medicina, pero 
confesaba: "Fíxenme médico por amor 
ao meu pai; non exerzo a profesión por 
amor á humanidade".

Foi homenaxeado co segundo Día das 
Letras Galegas, no ano 1964. En de-
cembro de 2011 a Xunta de Galicia de-
clarou a súa obra como Ben de Intere-
se Cultural inmaterial.

A Real Academia Galega de Belas Ar-
tes dedicoulle o Día das Artes Galegas 
2016 polos "extraordinarios méritos ar-
tísticos" da súa obra.

Na páxina seguinte, podedes ver unha 
pequena mostra dos debuxos que re-
producimos para a nosa exposición da 
que vos falabamos máis arriba.

Traballos das Aulas



aPraviaLetras Galegas’2018
CEIP Antonio Insua Bermúdez-Vilalba (Lugo)

 45

Primaria-6ºB

Traballos das Aulas



aPraviaLetras Galegas’2018
CEIP Antonio Insua Bermúdez-Vilalba (Lugo)

 46Traballos das Aulas

Aula Apoio

Chega con botar unha ollada ao noso arredor para decatarnos que a DIVERSIDADE está por 
todas partes: nas árbores, nos animais, nas flores… 
Cantas especies de árbores coñeces? 

E cantos animais diferentes da mesma especie?

En realidade, a beleza da natureza está na diversidade das súas formas e tamaños, das súas 
cores e texturas… E é nesa mesma diversidade onde radica a riqueza das persoas. 

Coñeces dúas persoas iguais? É imposible porque todos somos diferentes, tanto no noso fí-
sico (altura, cor da pel, forma dos ollos…) coma na nosa maneira de ser (gustos…) ou de co-
municarnos (distintas linguas, pictogramas, signos…). Pero… non cres que é  precisamente 
iso o que nos fai ser ÚNICOS e ESPECIAIS? 

Aproveitando que durante este curso dende as titorías traballaron arreo sobre diferentes pin-
tores, dende a aula de Pedagoxía Terapéutica (PT) pensamos que podía ser unha boa idea 
pintar o noso propio cadro. Un cadro feito entre todos, a través do cal facer un guiño ao tra-
ballo realizado nas aulas e, á diversidade de persoas que convimos día a día no noso centro, 
facéndonos grandes os uns aos outros.

Esta foi a proposta: pintar unha árbore na que cada nena e cada neno deixase a súa propia 
marca plasmando a súa “pegada díxital” en diferentes cores.
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Aula Apoio
Este foi o proceso:        
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E, velaí o resultado: unha árbore chea de cor e de vida, na que cada unha das súas “flores” 
é diferente ás outras pero, ao mesmo tempo, é necesaria e imprescindible. Esta é a mensaxe 
que queremos trasladar: a procura dun mundo no que falemos de diversidade como 
valor.

Axúdasnos?

ÁRBORE DA 
DIVERSIDADE

Traballos das Aulas
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Orientación
DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS 

CON DISCAPACIDADE
Por CRISTINA CHAO

(Orientadora do Centro)

O 3 de decembro conmemorouse o día das persoas 
con discapacidade, e como non podía ser doutro 
xeito, o noso cole realizou unha serie de activida-
des de sensibilización para o alumnado.

O noso lema foi “FÍOS DE VIDA”. Esta celebración 
foi moi especial, xuntámonos coa EEI de Vilalba, co 
CEIP Manuel Mato Vizoso, co CEIP de Román, e co 
Centro Ocupacional de Vilalba e xuntos interpre-
tamos a canción de Guadi Galego “Chea de Vida”. 
Podedes recordalo e velo na páxina de facebook do 
cole. Foi súper emocionante!!!.

Esta actividade foi coordinada polo EDLG, A Bi-
blioteca Escolar “Leolandra” e o Departamento de 
Orientación.

Outra das actividades foi a participación nun 
proxecto colaborativo con outros colexios da nosa 
comunidade a través do conto “Está ben ser dife-
rentes” de Todd Parr. A actividade foi organizada 
polo Departamento de Orientación e o EDLG do 
CEIP de Cervo e as mestras de Pedagoxía Terapéu-
tica Mila Castro do CEE María Mariño e Alba Rodrí-
guez do CEIP Marquesa do Pazo da Mercé. Ao noso 
alumnado de 5ºA e 6ºB tocoulles representar dúas 
ilustracións coas frases “Está ben ser adoptados” e 
“Está ben ser diferentes”.

Para representar “ESTÁ BEN TER AMIGOS DIFE-
RENTES”, nenos e nenas disfrazados de animais e 
caracterizados con vestimenta propia de distintos 
países, agarráronse da man e foron dicindo a fra-
se de uns a outros e outras e finalmente todos á 
vez. 

Para representar “ESTÁ BEN SER ADOPTADO”: os 
nenos e as as nenas agarráronse por parellas no 
fondo da escea. En primeiro plano dous nenos re-
presentando animais diferentes simulando aban-
dono e acurrucados no chan. A escea prosegue 
cando dous nenos caracterizados de dous animais 
diferentes, fan que buscan á nai e ao pai dos pe-
quenos animais, como non os encontra interpreta 
que os acolle. Despois todos en coro dixeron a fra-
se “está ben ser adoptado”.

En ambas esceas no telón de fondo estampáronse 
as frases con pictogramas.

Finalmente fíxose unha gravación de cada escea 
do conto.

Dende a aula de Pedagoxía Terapeútica tamén 
elaboramos un cartel coas dúas frases do conto 
e cos pictogramas correspondentes e que segue 
colgado no 1º andar do noso cole.

Se queredes ver o vídeo de todos os coles parti-
cipantes podedes ir a:

http://bibliocervo.blogspot.com.es/2017/12/
esta-ben-ser-diferentes.html?m=1



aPraviaLetras Galegas’2018
CEIP Antonio Insua Bermúdez-Vilalba (Lugo)

 50

ACTA DA REUNIÓN DO XURADO 
No CEIP Antonio Insua Bermúdez, segundo convocatoria rea-
lizada polo referido centro, ás 18:30 horas do día 22 de maio 
de 2018 reúnense os membros que compoñen o Xurado do 
XX Certame Benjamín Paz, integrado por:
• Don Félix Villares Mouteira, Presidente.
• Don Xulio Xiz Ramil.
• Don Afonso Blanco Torrado.
• Don Xosé Antonio Pombo Mosquera.
• Don Xosé M. Felpeto Enríquez, Secretario.

Despois do oportuno estudo dos traballos e das pertinentes 
deliberacións, este Xurado acordou:

OUTORGAR OS SEGUINTES PREMIOS:

Modalidade: POESÍA
• 1º Ciclo de Educación Primaria (1º-2º)
Premio para o traballo A LÚA
resultou ser a súa autora LAURA PRADO VÁZQUEZ
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

• 2º Ciclo de Educación Primaria (3º-4º)
Premio para o traballo O GATO DA VECIÑA
resultou ser a súa autora LUCÍA CENDÁN MORADO
do CEIP TERRA CHÁ DE ROMÁN-VILALBA

• 3º Ciclo de Educación Primaria (5º-6º)
Premio para o traballo SE CHOVE… QUE CHOVA 
resultou ser a súa autora SILVIA CENDÁN LÓPEZ
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

Modalidade: NARRATIVA

• 1º Ciclo de Educación Primaria
Premio para o traballo O CIRCO
resultou ser a súa autora ALBA RÍO RÁBADE
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

• 2º Ciclo de Educación Primaria
Premio para o traballo A GAIOLA DOS SOÑOS
resultou ser a súa autora ANDREA PAZ BALSEIRO
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

• 3º Ciclo de Educación Primaria
Premio para o traballo HISTORIA DUN HOME QUE SE FOI
resultou ser a súa autora ANDREA GONZÁLEZ DEBASA
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

Modalidade: DEBUXO-PREMIO DAVID DÍAZ VÁZQUEZ

• Infantil 3 anos
Premio para NOA HERMIDA SECO
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA
 
• Infantil 4 anos
Premio para TANIA ZAMORA CAMPOS
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

 • Infantil 5 anos
Premio para CLAUDIA LÓPEZ LÓPEZ
Do CEIP PLURILINGÜE LAGOSTELLE DE GUITIRIZ

OUTROS ACORDOS:
O Xurado acordou outorgar tamén os seguintes Accésits: 

ACCÉSIT POESÍA 1º CICLO (1º-2º)
Accésit  para o traballo A TERRA
resultou ser a súa autora IRIA PÉREZ LÓPEZ
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

ACCÉSIT POESÍA 1º CICLO (1º-2º)
Accésit  para o traballo O MAR
resultou ser o seu autor MATÍAS MORANDEIRA FRAGA
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

ACCÉSIT POESÍA 1º CICLO (1º-2º)
Accésit  para o traballo O MEU POBO
resultou ser a súa autora SABELA VEIGA VÁZQUEZ
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

ACCÉSIT POESÍA 2º CICLO (3º-4º)
Premio para o traballo A CHOIVA
resultou ser a súa autora MARÍA OROSA BASANTA
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ-VILALBA

ACCÉSIT NARRATIVA 2º CICLO (3º-4º)
Premio para o traballo O SOÑO DE DANIELA
resultou ser a súa autora HELENA HANG FERNÁNDEZ 
QUINTELA do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA
 

ACCÉSIT NARRATIVA 3º CICLO (5º-6º)
Premio para o traballo O SOÑO DE PABLO
resultou ser a súa autora UXÍA RAMIL BLANCO
do CEIP ANTONIO INSUA BERMÚDEZ DE VILALBA

Certame Literario 
Benjamín Paz

Certame B. Paz

Certame Benjamín Paz

NOA HERMIDA SECO-INF3
CEIP INSUA BERMÚDEZ

TANIA ZAMORA CAMPOS-INF4
CEIP INSUA BERMÚDEZ

CLAUDIA LÓPEZ LÓPEZ-INF5
CEIP LAGOSTELLE-GUITIRIZ
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SE CHOVE...QUE CHOVA

En Galiza din que chove
mais a nós non nos importa.

En Galiza din que chove,
e se chove... que chova!

A auga é boa para o campo.
A auga é boa para a xente.
En Galiza din que chove,

e se chove... que chova!

Este ano había seca
e iso si nos importa.

En Galiza din que chove,
e se chove... que chova!

Pero agora chove e chove
e non para de chover.

Xa estamos cansos.
Que pare dunha vez!

En Galiza din que chove
e se chove... que pare tamén!

A LÚA

A lúa canta,
a lúa baila,
que lúa tan clara!

A lúa ten corazón,
a lúa ten alma,

que lúa tan rara! 

LAURA PRADO VÁZQUEZ
CEIP Antonio Insua Bermúdez
1º Premio-Poesía-1º Ciclo (1º-2º)

O GATO DA VECIÑA

A miña veciña,
comprou un gato,

porque tiña a casiña
chea de ratos.

Meteuno no faiado
por un burato

e marchou pra cociña
facer o caldo.

Ían pasando as horas
e no sobrado

oíanse carreiras
tumbos e laios.

Demo, dixo a veciña, 
moi fero é o gato,

aínda ha tirar abaixo
todos os cangos.

Cando sentiu que estaba
todo calado,

colleu unha vasoira
e subiu ao faio.

Pensaba que tería 
moito traballo

varrendo ratos mortos
polos recantos.

Cando acendeu a luz
caeu do abraio:

nin viu ratos mortos
nin viu o gato.

Só se vían os ósos
que lle deixaron

dos lacóns e cacheiras
que lle paparon.

Mentres que ela choraba
o gato e os ratos

bailaban muiñeiras
polos tellados.

Certame B. Paz

Certame Benjamín Paz

Poesías gañadoras no XX Certame

SILVIA CENDÁN LÓPEZ
CEIP Antonio Insua Bermúdez

1º Premio-Poesía-3º Ciclo (5º-6º)

LUCÍA CENDÁN MORADO 
CEIP Terra Chá de Román-Vilalba
1º Premio-Poesía-2º Ciclo (3º-4º)
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A Alfonso poderíamolo ter invitado por moitas razóns. E por 
cada unha delas estaría máis que xustificada a realización 
desta entrevista. Como crego, como escritor, como dinami-
zador cultural, en fin, como persoa, deu, dá e seguirá dando 
mostras suficientes da súa valía. A todo isto, nós temos a 
honra de poder engadir que, dende vai xa para vinte anos, 
forma parte do Xurado do Certame Benjamín Paz, que como 
ben sabedes, organiza o noso Colexio. Así que sen máis de-
mora, escomezamos a facerlle preguntas. 

Sabemos do teu traballo como defensor incansable da nosa 
cultura. Como naceu esa inquedanza?
Cando decidín traballar no rural apostei pola defensa do noso 
patrimonio coma un herdo marabilloso legado polos nosos de-
vanceiros. Penso que para comprender a identidade dos outros 
pobos ou tribos, mesmo a través das novas tecnoloxías, é nece-
sario valorar e querer o que é noso e así disfrutaremos da plu-
ralidade e diversidade das culturas tanto rurais coma urbanas.
 
Énchete máis ese traballo ou o de crego?
Para min hai unha unidade en todas as facianas da miña ac-
tividade. O que move a miña dinámica é promover de abaixo 
arriba a vida comunal das  veciñanzas nas que vivo.

De onde sacas o ánimo para levar adiante tantas iniciativas?
De non deixar de soñar e compromoterme coas arelas que vou 
descubrindo día a día no medio do pobo. A miña actitude é es-
tar a aprender sempre da xente e dos acontecementos, buscan-
do a igualdade e a beleza da vida.

Cal é a túa parte preferida do festival de Pardiñas?
Disfruto a tope no momento no que suben ao palco as nenas e 
nenos, a mocidade, para recibir dos e das creadoras os diplo-
mas de seren seleccionados no certame Terra Cha de literatu-
ra, debuxo, cómics, vídeos,...No podium no que as e os artistas 
consagrados traspasan o facho aceso ás novas xeracións.

Sínteste embaixador da nosa Terra? ( Nós vémoste así)
Máis que embaixador busco integrar vontades para facer cami-

ño en compañía porque necesitámonos e complementámonos.
 
Pódese ser crego e revolucionario?
Si somos fieis a Xesús de Nazaret temos que ser revolucionarios xa que el loitou contra a ditadura dos poderes,  
o individualismo. Porén rematou condenado a morte.

Como se seleccionan os libros que publica  Xermolos?
Buscamos lecturas e ensoñacións que nos fagan coñecer e vivenciar con máis enerxías os segredos, tesouros 
e misterios da Chaira. Tamén queremos dar unha oportunidade ás e aos creadores para dar a coñecer a súa 
primeira obra, xa que non entramos na competencia do mercado, sinón na paixón polas artes.

ALFONSO BLANCO TORRADO
Crego, ensaísta, mestre e dinamizador cultural galego
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Que buscas ti nun libro?
Un amigo, un caxato que me axude no camiñar de cada día. A lectu-
ra tamén é un  manancial de vida fronte á rutina e aos atrancos da 
vida.

Que aspecto da arte che gusta máis: a musical, a literaria ou a 
plástica?
Para min, as artes compleméntanse e unhas intensifican  e reforzan 
a emoción das outras, emporiso apelidamos ao festival de Pardiñas: 
“Feira e Festa da Música e das Artes”, xa que é unha plataforma das 
artes vividas á par e a tope.

Como se consegue movilizar a tanta xente todos os anos sin que 
ninguén abandoe?
Escoitándonos todas e todos e tendo en conta todas as opinións, 
considerando que a diversidade das distintas achegas é unha rique-
za para calquera actividade. Sin perder endexamais a actitude de 
estar a aprender dos demais.

Con canta anticipación se comeza a planificar o festival de Pardiñas?
As distintas comisións que traballan na súa programación e xestión traballan todo o ano, por exemplo escoitan-
do os centos de ofertas musicais de todo o mundo que imos recibindo.

É dificil seleccionar os traballos premiados no certame convocado cada ano por Xermolos?
É complexo pola súa cantidade e a súa calidade sobre todo dende que abrimos o abano de  participación: 
vídeos, representacións teatrais, etc. Pero anímanos a seguranza de que todas e todos os que se presentan 
aceptan as regras do xogo e o resultado da selección converténdose o certame nun evento satisfactorio. Como 
se observa na ledicia dos gruos que aplauden cada ano a entrega dos diplomas.

Tamén sabemos que formas parte do Xurado no certame Benjamín Paz organizado polo noso colexio. Pó-
desnos valorar a túa experiencia no mesmo?
Dende fai anos a intervención neste certame axúdame a coller forzas para dirimir o certame de Pardiñas. A 
lembranza de Benxamín Paz, a quen sempre admirei, enfortece o noso ánimo de promover a creatividade das 
crianzas e mocidade sin discrimanación.

Que tés ti de especial para aglutinar tanta vida ao teu redor?
O meu convencemento de que todas as persoas e criaturas teñen moito que ofrecer na súa contorna. De feito 
cando traballaba no ensino sempre insistía que eu tamén ía aprender das e dos alumnos. Dende que nacemos 
estamos a crear vida: un sorriso, unha palabra de alento, un ollada complice… A clave está en saber enchou-
parte da vida dos demais.

Por que quixeches ser crego?
Nacín na emigración, Montevideo, e xa en Galicia atopei nas celebracións do domingo da miña parroquia un 
tempo e un espazo de encontro onde ía coñecendo o decorrer daquela comunidade a través das conversas no 
adro antes e despois da misa e tamén nas camiñadas cara alí, mesmo fixemos un grupo de mocidade que so 
nos viamos nos domingos. Era unha vivencia do comunal que me axudou a integrarme nas esencias de Galicia. 
Para min estas raíces sociorelixiosas axudan a enfortecer a vida en común dos que disfrutamos dun mesmo 
lugar e paisaxe, alongando o aprezo polo patrimonio que recibimos dos devanceiros dende fai milenios porque 
a relixión cristiá serviuse tamén de espazos e tempos da cultura celta e de outras.

Que loita é máis importante: a cultural ou a relixiosa?
Para min van á par porque son un servizo á persoa total sen crevas, axudando a medrar na sociedade dende 
o respecto a todas as culturas e creenzas xa que para nosoutros a cultura é unha ferramenta para o debate, a 
convivencia, a igualdade, a harmonía entre as distintas olladas posibles.
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Perdurará este traballo?
Estes xermolos, matino, que van seguir abrollando mentras sigan alimentándose destas raíces: as esencias do 
noso pobo, adaptándoas a cada intre cunha metodoloxía que integre a nosa diversidade.

Que fan as institucións no ámbito da cultura galega?
Por desgracia a cultura sempre foi a irmá desherdada da política. Case sempre os poderes buscan a uniformi-
dade en contra da creatividade de cada quen. Teñen unha ollada unilateral das manifestacións culturais do 
pobo, segundo os seus caprichos políticos. É unha mágoa que as institucións non valoren a enerxía do volun-
tariado, as asociacións... esquecéndose da súa contribución á vida común.

Non perdes nunca a fe na xente?
Cando vives aprendendo sempre dos demais mantés esa ansia por atopar eidos de beleza na contorna e sabe-
duría que che axudan a manter viva unha visión positiva da convivencia.

No ano 2014 homenaxeouse a Xosé María Díaz Castro no Día das Letras Galegas. Que nos podes dicir deste 
poeta chairego?
É un dos grandes poetas da segunda metade do S.XX que, sendo tradutor profesional (dominaba e coñecía uns 
17 idiomas), mantívose sempre fiel á fala que mamou e á cultura labrega na que naceu a pesares de vivir case 
toda a súa vida na cidade, en concreto en Madrid.

Para rematar a entrevista, aí van unhas preguntas rápidas que lles facemos a todos os entrevistados:

- Un tipo de música? A música de raíz.
- Unha canción? “O carro”, himno chairego con letra de Manuel María e música de Mero.
- Un cantante ou grupo musical?  A Quenlla.
- Unha comida? O polvo á feira.
- Unha bebida? Un viño da Ribeira Sacra.
- Unha cor? As cores do outono.
- Un olor? O dos piñeirais da miña aldea: “ Os rumorosos” do himno galego de Pondal.
- Un equipo de futbol? ( ou outro deporte) O “Club Violeta” de ximnasia rítmica
- Un sitio de Galicia? Fisterra, ollando alén o Atlántico.
- Un lugar da Terra Chá? O Paseo dos Soños de Vilalba
- Por último, un momento histórico importante que queiras destacar? A Revolución Francesa coa 
súa proclama de “liberdade, igualdade, fraternidade”.

POIS MOITAS GRAZAS, ALFONSO, POR ATENDERNOS TAN AMABLEMENTE. FORZA E ÁNIMO!!!   

ALFONSO BLANCO TORRADO, O SEGUNDO POLA DEREITA, PARTICIPANDO NA 
HOMENAXE A XOSÉ CHAO REGO NO PASEO DOS SOÑOS DE VILALBA
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Cal é a túa relación con Vilalba? 

Vilalba foi o lugar onde me criei pois vivín alí ata os 12 
anos. Alí tiven unha infancia moi feliz e gardo moi bos 
recordos desa época. Sempre o recordarei con cariño e 
sempre procuro parar alí cando estou de viaxe e coincide 
ben.

E co Colexio Antonio Insua Bermúdez? 

Pois foi o colexio no que máis tempo estiven porque no 
de arriba só estiven un ou dous anos, creo. No Antonio 
Insua Bermúdez estudamos todos os meus irmáns, pen-
so, e eramos 5.

¿Fixeches algunha representación teatral no Colexio? 

Si, a miña primeira obra de teatro fíxena no colexio An-
tonio Insua Bermúdez. Foi dirixida por Antón Castro, un 
profesor do que gardo un gran recordo.

Agora mesmo que che gusta máis: traballar no teatro, 
no cine ou na televisión. 

O certo é que me gustan tódolos medios, incluída a do-
braxe, que é o que máis fago realmente. Creo que cada 
disciplina ten as súas claves e técnicas pero cando gusta 
actuar disfrútanse todas moito. O teatro ten moita maxia 
pola proximidade co público e a imposibilidade de repe-
tir pero eu preferiría non ter que escoller entre as diferen-
tes disciplinas.

Cando descubriches que querías ser actor? 

Desde neno quixen selo. Meu avó materno fixo teatro e radio toda a vida, miña nai e miña avoa foron actrices e 
bailarinas nas súas obras, miña nai ademáis canta, meu pai tocaba o piano e pola parte da súa familia tamén 
hai tradición artística. Eu quixen ser moitas cousas pero o de ser actor sempre foi o primeiro.

Que foi o que/quen te inspirou a ser actor? 

Pois a miña propia familia, a verdade. Na miña casa vivíase o tema artístico dun xeito moi natural porque ha-
bía tradición por ambas partes, a de miña nai e a de meu pai. Eu sempre estaba imitando cousas de pequeno, 
aprendendo letras de cancións que lle escoitaba cantar a miña nai acompañada ao piano por meu pai…

De Vilalba, recordo como inspirador a Antón Castro, o profesor de Galego, que dirixiu dúas obras de teatro en 
galego na escola e escolleume para un dos papeis dunha delas. Supoño que o fixo porque nos deu o texto un 
día e ó día seguinte, eu xa o sabía de memoria. Aínda recordo a maioría do texto. Foi unha gozada actuar diante 

NACHO CASTAÑO
Actor galego

Ignacio Castaño Gómez, máis coñecido polo seu 
nome artístico, Nacho Castaño, é un actor galego na-
cido en Vilagarcía de Arousa en 1972, que paticipou 
en series como Mareas vivas, Platos combinados, O 
lapis do carpinteiro, Urxencia  Cero, e últimamente, 
na serie Fariña, realizando un destacado papel. Para 
nós, ten asi mesmo, unha relación moi especial: foi  
alumno do noso Colexio aló polos anos 80. Imos co-
ñecelo un pouco máis 

Entrevista
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de tódolos compañeiros da escola. Aquel día confirmei unha vez máis que quería ser 
actor. Antón Castro non só era un gran profesor senón tamén un bo músico, actor e 
director de teatro. Recordo as súas clases con moita nostalxia e agarimo.

Tivo algunha influencia a túa irmá Cristina na túa carreira de actor ou vice-
versa?

Penso que non porque eu empecei un pouco antes na dobraxe e creo que a 
influencia foi máis da nosa familia nos dous casos. Meus pais apoiáronnos sem-
pre aos dous.

Actuástedes algunha vez xuntos ti e mais a túa irmá Cristina? 

Si, a nosa primeira aparición nunha película de cine foi en “Divinas palabras”, na 
que os dous tivemos uns pequenos papeis. Tamén sae meu avó de Vilagar-
cía, Luis Gómez, nesa película. Despois traballamos xuntos con miña 
nai no programa “Rapaces”, da TVG, que ela presentou. E tamén fi-
xemos un par de proxectos piloto dalgunha serie que non chegou a 
rodarse finalmente. 

Lembras o teu primeiro traballo como actor? Que idade tiñas? 

O meu primeiro traballo profesional como actor foi en 1986, cando eu tiña 13 anos. Foi nunha producción de 
TV dirixida por Roberto Vidal Bolaño e chamada “O Novo de Parmuide”. Ese ano empecei coa dobraxe tamén. 

O que máis che gusta de ser actor? E o que menos? 

O que máis me gusta é que é un traballo no que normalmente hai moitas sorpresas e nunca sabes que xurdirá 
o mes que vén. O que menos, se cadra, é que é unha profesión inestable e hai meses nos que non xorde nada e 
iso faise duro e complicado.

Antes de ser actor, en que outras profesións pensabas? 

En moitas. Cantante, pintor, fotógrafo, futbolista, médico…  Aínda hoxe en día penso que podería ter sido algo 
diso porque aínda que sempre quixen ser actor, gustábanme moito outras profesións tamén.

Na túa carreira de actor, cal foi o momento máis bonito ou interesante que viviches?

Pois creo que cando actuei diante da miña parella, meus pais, irmáns e amigos facendo unha obra de teatro 
que se chamaba “Fume”. Era algo que quería facer e que saíse ben. Agora fáltame facelo diante dos meus dous 
fillos, que teñen 8 e 7 anos.

Cal é o teu maior logro profesional? 

Supoño que seguir vivindo disto, que non é nada doado. Hai moitos actores e actrices moi bos que non tiveron 
aínda unha oportunidade así que podo considerarme afortunado de seguir traballando nisto.

Que nos podes contar da túa experiencia como actor da serie Fariña, interpretando a Ricardo Portabales? 

Pois que foi un dos proxectos máis interesantes nos que participei na miña vida por moitos motivos. É unha 
historia galega, contada por galegos e creo que moi ben ademais. Era o proxecto no que máis me apetecía estar, 
a verdade. Unha sorte poder participar na serie.

Neste momentos, en que estás a traballar? 

Pois sigo facendo dobraxe e creo que este verán tamén faremos máis capítulos de “Viradeira”, a serie da TVG na 
que participo interpretando a Toño, o cociñeiro do Mesón.

Lembras con especial cariño algunha actividade ou anécdota do teu paso polo Colexio Antonio Insua Ber-
múdez? 

A representación da obra de teatro “Farruco de Casavella”, que dirixiu Antón Castro, é o recordo máis bonito 
que teño, creo. Toda a escola, pais incluidos, estaba no salón de actos e todo saiu ben. Pero todos os recordos 
da escola son bos: os partidos de fútbol nas pistas cos compañeiros, os traballos coa plastilina, as excursións 

Entrevista
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que fixemos ós Ancares e ás Dunas de Corrubedo, as Olimpiadas do Saber nas que participou meu irmán Anto-
nio (Toni)… 

Recordo que eu fixera un debuxo a escala da reprodución das ras e como me quedara bastante ben, a profesora 
decidiu colgalo na aula. Anos despois, cando volvín a Vilalba despois de estar anos sen ir pola escola, entrei e 
aínda estaba alí. Fíxome moita ilusión estar de novo na miña aula e ver alí o meu debuxo.

Para rematar a entrevista, aí van unhas preguntas rápidas que lles facemos a todos os entrevistados:

-Un tipo de música? Gústame calquera estilo musical sempre e cando se aborde ben. Se teño que escoller algo, 
a música que facían meu pai e miña nai el ao piano e ela cantando. É a sintonía da miña vida. 

-Unha canción?  “What a wonderful world”, “Imagine”, “Your song”, “Claro de luna”…

-Un cantante ou grupo musical? Fun moi fan de The Beatles no seu momento. E aínda me gustan.

-Unha comida? Polbo á feira. 

-Unha bebida? Auga ou zume de laranxa natural. 

-Unha cor? Azul.

-Un olor? O dos meus fillos cando dormen despois do baño.

-Un equipo de fútbol (ou outro deporte)? O Celta.

-Un sitio de Galicia?  Escollería moitos e Vilalba estaría entre eles pero se só podo escoller un: Santiago de 
Compostela.

-Un lugar da Terra Chá? Vilalba.

-Por último, un momento histórico importante que queiras destacar? O día que empezou a funcionar a TVG 
creo que foi un momento importante para toda as persoas que nos dedicamos ao audiovisual en Galicia, sexa 
diante, detrás ou a ambos lados das cámaras. E tamén para tódalas persoas que amamos a nosa língua, o ga-
lego. 

MOITAS GRAZAS, NACHO, POLA TÚA COLABORACIÓN COA REVISTA “A PRAVIA” NESTA FERMOSA ENTREVISTA.  

-Moitas grazas a vós por todo! Alégrame saber que se segue facendo a revista porque creo  recordar que xa se 
facía cando eu vivía en Vilalba. Que siga moitos anos máis!

Na fotografía superior, vemos a Nacho Castaño nunha imaxe per-
tencente á serie Fariña, onde interpretou a Ricardo Portabales.
Nas da esquerda, arriba coa súa irmá, a tamén actriz Cristina 
Castaño, e abaixo, co elenco da serie Viradeira, da TVG. 

Entrevista
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Que lindo é ler!
Que lindo é ler!

 

LOS JUEGOS DEL HAMBRE

Datos
Los juegos del hambre é o 
primeiro libro dunha triloxía 
de ciencia ficción e de aventu-
ra escrita pola escritora esta-
dounidense Suzanne Collins. 
Esta novela foi publicada o 8 
de setembro de 2008. A súa 
estrutura básase en 27 capítu-
los divididos en 3 partes de 9 
capítulos cada unha.

Resumo
Este libro consiste nunha os-
cura versión do futuro próxi-
mo, no que doce rapaces e 
doce rapazas vense obrigados 
a participar nun reality show 
chamado Los juegos del ham-
bre. Só hai unha regla: matar 
ou morrer.
Cando Katniss Everdeen, 
unha xove de dezaseis anos, 

preséntase voluntaria para ocupar o 
lugar da súa irmá nos xogosuegos, en-
téndeo coma unha condena a morte. 
Sen embargo, Katniss xa viu a morte 
de cerca; e a supervivencia forma par-
te da súa natureza.

A miña opinión
Este libro paréceme aditivo. Non pui-
den parar de ler; dende o comezo, en-
cantoume, é xenial e agardo que sexan 
igual de bos os dous que me quedan 
por ler.

Libro ou película 
Bueno, a min é que a miña nai mánda-
me ler primeiro o libro antes que ver a 
película e non me arrepinto dese feito: 
gustoume moito máis o libro que a pe-
lícula.

Razóns
A miña primeira razón é que ao princi-
pio imaxinas cousas que en realidade 
non son así.
A miña segunda razón é que o libro 
trae moitísimos máis detalles xa que 
as películas teñen que durar un tempo 
determinado.
E por último, que nas películas non fan 
todo como o din no libro. Para poñer 
algún exemplo:
• No libro, Katnnis recibe o sisnsajo de 
Magde; en cambio, na película Katnnis 
comercialízao e Magde non aparece 
por ningunha parte.
• No libro, no centro de entrenamento 
Katnnis e Peeta son os únicos que le-
van os mesmos traxes; sen embargo, 
na película todos os tributos van ves-
tidos igual.

SARA PUENTES, 6ºA

OS MEGATOXOS E O APREN-
DIZ DO DRUIDA 

Os Megatoxos e o aprendiz do 
druída  é un libro dunha saga 
moi guai e con moitas aventu-
ras. Podes crer que puideron 
contra un demonio de auga e 
de fogo. O libro encantoume 
moito e se lle tivera que dar 
unha unha cualificación sería 
un 15 de 10 estrelas.
Trata duns nenos de trece anos 
que entraron nun mesmo co-
lexio, comparten clase pero 
non saben que van ter un ac-
cidente que lles vai cambiar 
a vida. Ese accidente vai facer 
das súas vidas un non parar, 
co seu traballo de historia, cos 
seus novos “poderes”, con ter 
que capturar un toxo mutante.
Tantas cousas, en fin. 
Ousas lelo?

COSMIN UNGURIANU, 6ºA

EL MAGO DEL BALÓN é un libro moi bonito que che  ensi-
nará a ser valente en situacións dificiles, como perder un 
familiar , un amigo...
O protagonista deste libro chámase Dennis, que como di 
o título é moi bon xogando ao fútbol e como dixen antes 
terá unha situación difícil na sua vida, a perda de súa nai.
Non vos quero descubrir nada máis porque despois sería 
moi aburrido lelo, así que anímovos a que o leades por-
que é de verdade moi bonito.
Un cordial saúdo, DARÍO SEIXAS, 6ºB  

Que lindo é ler
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Que lindo é ler!
EL CHICO DEL MILLON
 
HISTORIA
Esta historia é a de Joe Spud  e con tan só 12 anos é o neno máis rico do mundo.
Ten todo o que quere como se lle dá por comprar a empresa de FERRARI, pois 
tena. Pero... Non sempre foi así...  O que de verdade necesita non pode comprar-
se con diñeiro. Sabedes que e?
Un día ao pai de Joe, o sr. Spud, ocurríuselle unha idea e levouna a cabo.tra-
tábase dun roio de papel, por un lado de toalla húmeda e polo outro de papel 
normal, POMPY FRESH, e bueno, fixose rico!
O señor  Spud divorciouse da señora Spud. Joe sentíase só no colexio, na casa… 
En todas partes!
Pediulle o séu pai que lle cambiara de colexio… Conseguirá facer amigos?
CONCLUSIÓN
Faiche recapacitar. Ás veces un chega a pensar : que faría se tivera cartos… Pois 

debes  responderlle: moi poucos amigos!  É unha historia moi emotiva.                                                         
 MARÍA GARCÍA-ANLLO, 6ºA

DE (CASI) TODO SE APRENDE 

Este libro trata sobre a vida 
dunha rapaza youtuber, que 
moita xente coñece. Ela chá-
mase  Paula Gonu, moitas 
persoas considérana  a máis 
divertida de youtube, debido 
a que lle gusta moito facer o 
parvo. No marcapáxinas xa 
explica algo da súa vida, e di: 
Paula Gonu cursou estudos 
de Publicidade en Barcelona, 
o seu lugar de residencia na 
actualidade. O éxito inmedia-
to na súa conta de Instagram 
e a súa paixón por editar ani-
márona a abrir unha canle de 
Youtube onde, a día de hoxe, 
comparte desde sketches de humor ata as súas reflexións 
máis profundas. Defínese a sí mesma como impulsiva e 
perfeccionista. Os seus seguidores facémonos chamar 
persoas guapas. Ela é unha apaixoada do baile e cre que 
este mundo non sería igual sen a  música. Xa víchedes 
algo do libro, agora diígovos eu algo tamén. O libro ten 22 
capítulos e 254 páxinas, pero antes de comezar a ler o pri-
meiro capítulo hai que ler o “Antes de empezar” e “Paula” 
onde explica varias cousas antes de comezar a ler. Se vos 
gustou isto, animádevos a lelo, porque é moi interesante.

NEREA REGUEIRA, 6A                                                                                                                                               

WONDER. 
LA LECCIÓN DE AUGUST

Sé que no soy un niño 
normal... Así comeza 
o libro de Wonder, 
un libro que narra 
a historia dun neno 
chamado Auggie ou 
August.              
August ten a síndro-
me de Treacher Coll-
ins, que lle deforma 
a cara, ten problemas 
para oír, respirar, co-
mer, etc...
Neste libro nárrase 
como August vai por 
primeira vez ao co-
lexio.

Tamén nos conta como foi e é de dura a súa vida 
con esta síndrome.
O libro tamén chamado La lección de August é un 
libro estadounidense xuvenil escrito por R. J. Pa-
lacio. Foi publicado en febreiro do 2012.
Sinceramente, está cen por cen recomendado.

                            MARÍA CABALLERO, 6º A                 

Que lindo é ler

A PROFESORA QUE COMETÍA FALTAS DE ORTOGRAFÍA
A profesora que cometía faltas de ortografía, trata sobre unha mestra chamada Amalia Zapatero 
que se acaba de mudar a un pobo chamado Gaston, onde vai dar clases nunca escola á que van nenos 
e nenas que non van ser moi bos con ela. O primeiro dia de clase ela ia moi contenta porque non sabia 
como eran eses nenos, entón chegou e empezou a dar a clase. Pero estes nenos fixeron o de sempre un 
comía larpeiradas, outro durmía, outro tiráballe boliñas de papel e así… Un desastre!
Coma aos nenos non lles gustaba estudar a Amalia ocorréuselle facer algo… Decidiu poñer faltas de or-
tografía para ver se os seus alumnos aprendían mellor e así foi. Aos nenos gustoulles porque o facía mal 
e empezaron a estudar. Pero aos pais non lles gustaba ver os cadernos dos seus fillos e fillas cheos de 
faltas de ortografía por iso, decidiron ir onde o director para contarllo e pedirlle que despedira á profeso-
ra. O director fixo caso aos pais e díxolle a Amalia que para o ano non lle ia a renovar a praza. Amalia co 

desgusto enfermou e cada dia que pasaba estaba peor. Entón os pais dos nenos arrepentíronse e fixeron unha cousa especial 
por ela… Gustoume moito. Recoméndovos a súa lectura porque é interesante e divertido. Xa veredes como vos gusta.

SILVIA CENDÁN, 6ºA
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A PREHISTORIA E AS SÚAS ETAPAS

EVOLUCIÓN FÍSICA DO SER HU-
MANO

A continuación vamos a detallar a 
evolución física e intelectual que 
foi presentando o ser humano ó 
longo do tempo.

Cada etapa ten unha denomina-
ción específica coas súas caracte-
rísticas propias:

O HOMO AUSTRALOPITHECUS: É 
a xeración más antiga da especie 
dos primates e a súa aparición foi 
fai millóns de anos. O tamaño do 
seu cerebro era a metade que o do 
noso; Medían pouco máis dun me-
tro. Eran grandes recolectores de 
froitas.

O HOMO HABILIS: Como o seu 
nome indica o homo habilis era 
xa máis inxenioso; desenrolou a 
capacidade de crear instrumentos 
para a súa propia supervivencia.

Camiñaba xa un pouco erguido, o 
seu cerebro era xa máis grande co 
do Australopithecus e xa fabricaba 
utensilios de pedra.

O HOMO ERECTUS: Xa tiña más 
capacidades que o homo habilis:

Camiñaba recto, era cazador, reco-
lectaba froitas, coñecía e facía uso 
de lume, e construía ferramentas 
con diversos materiais.

O HOMO SAPIENS: Posee a capa-
cidade de crear, inventar e apren-

der. Xa é capaz de crear modifica-
cións lingüísticas.

O seu cerebro era xa maior que o 
de especies anteriores.

Desta especie podemos facer 
dúas clasificacións:

HOME DE NEANDERTHAL: Ca-
racterizábase por vivir en covas 
e cubrirse de pelaxes para prote-
xerse do frío.

HOME DE CROMAGNON: Era ca-
zador, criador de gando. Tamén 
cabe destacar que facían pintu-
ras no interior das covas (sobre 
todo representación de cacerías. 
Na actualidade aínda se conser-
van en España restos de estas 
pinturas rupestres. Un bo exem-
plo atopámolo nas covas de Alta-
mira).

HOME ACTUAL: Falamos do 
humano anatómicamente mo-
derno, cunha evolución impor-
tantísima a nivel de razoamento 
e capacidade intelectual. Con-
tamos cunha maior capacidade 
craneana e racionalidade com-
probada.

Investigación

Por MARÍA GARCÍA-ANLLO, SARA PUENTES E XABI FERNÁNDEZ  

A prehistoria é o tempo que vai dende a 
orixe do ser humano no planeta Terra ata 
que o ser humano inventou a escritura. 
Empezou fai 5 millóns de anos .

Podemos atopar na diversas etapas dife-
renciadas conforme á evolución:

PALEOLÍTICO

Trátase dos primeiros seres humanos que 
habitaron na terra. Alimentábanse a base 
de animais, peixes, moluscos e froitas.

Eran nómadas porque ían de un lugar 
donde vivir a outro, ben por frío ou ben 
por falta de alimento.

Organizábanse en tribus, e vivían en covas, 
cabañas ou mesmo ó aire libre.

Fabricaban ferramentas feitas con pedras 
e osos de animais.

NEOLÍTICO

Nesta fase xa cazaban e empezaban a cul-
tivar a terra. Deixan así de ser nómadas.

Empezaron a construir as primeiras aldeas 
e poboados

Tamén aprenderon a texer e a fabricar 
cuncas de cerámica para cociñar e gardar 
alimentos.

IDADE DO METAL

Chámase así porque foi nesta fases cando 
empezaron a traballar metáis como o co-
bre, o bronce e, finalmente, o ferro.

As aldeas foron xa transformándose en pe-
quenas cidades. 

Na idade antiga os celtas organizábanse 
en tribus vivindo en castros amurallados 
normalmente situados en mesetas.
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GALICIA
Por SANDRA BAÑOBRE, SILVIA CENDÁN, 
MARÍA CABALLERO E NEREA REGUEIRA

Galicia é tan celebre polas súas marabillosas pai-
saxes, verdes nos seus campos e prateados no mar, 
como polos súas belísimas edificacións que van des-
de as pintorescas vivendas tradicionais ata as mais im-
portantes xoias monumentais. O seu territorio sitúase 
no limite noroccidental da Península, e incluso do que 
foi o mundo coñecido ata o descubrimento de Ameri-
ca, é o cabo Fisterre, onde hoxe atopamos unha típica 
vila de mariñeiros 

Galicia presenta un interior esencialmente montañoso 
e un litoral sucado por numerosas rías onde se deixa 
sentir a acción moderada do mar. Isto é o que conver-
te ás Rías Baixas no area mais cálida do Norte do pais.

A costa galega presenta grandes contrastes, entre 
as formas suaves das Mariñas e os perigosos acanti-
lados da Costa da Morte. Asomarse ao abrupto litoral 
cantábrico, onde chegan as pequenas rías do norte 
galego, Rías Altas, coas súas magníficas praias, pobos 
pesqueiros e acantilados impresionantes, ou visitar 
nas Rías Baixas as reservas naturais ou os balnearios, 
como o da Toxa, deparan a excelencia do encontro 
cunha natureza inmensa e impresionante. É quizais 
por estas razóns polas que o turismo rural está tendo 
actualmente tal auxe en Galicia.

O clima no norte é temperado e chuvioso, rexistrán-
dose as choivas máis frecuentes durante o inverno, 
con temperaturas mínimas de 5° C. No verán alcánzan-
se as máximas de 15° C ou 20° C. O clima no sur, rexis-
tra temperaturas máis altas que na zona norte e dous 
meses de seca estival, durante Xullo e Agosto. Esta hu-
midade constante propiciou a bela paisaxe verde que 
lle é característica, de tal tipismo coas súas pequenas 
aldeas dispersas, moi próximas unhas a outras.

Agora ben, Galicia posúe, ademais dunha excelente 
paisaxe, importantes cidades e pobos cun conxunto 
histórico-artístico inmellorable e portos pesqueiros de 
gran importancia, como o de Vigo. Coñecer todos es-

Investigación

tes monumentos, a súa orixinal arquitectura popular, 
cos hórreos, as casas acristaladas da Coruña, os cru-
ceiros que presiden as prazas de moitas das súas vilas 
e tantas outras manifestacións da súa arquitectura son 
un dos moitos alicientes que ofrece esta comunidade.

A súa historia data de moi antigo; a primeira cultura 
que deixou a súa pegada en Galicia foi a celta, á que 
lle sucedeu unha fonda romanización, dela quedan 
como legado as murallas de Lugo, a ponte romana de 
Ourense e a Torre de Hércules. A esta seguiulle a do-
minación sueva, cunha repercusión importantísima e 
sen parangón á que tivo no resto de España. A Idade 
Media galega está marcada polo descubrimento da 
tumba do Apóstolo Santiago que converteu a Santia-
go de Compostela nunha das tres cidades santas da 
cristiandade, xunto a Jerusalén e Roma e foi un foco 
de atracción para millóns de peregrinos que chegaron 
desde os países máis afastados. Nesta época forxouse 
o Camiño de Santiago ou camiño xacobeo, galonado 
por igrexas e mosteiros, que aínda se poden apreciar 
como herdanza da época, sendo a súa obra cume a 
catedral de Santiago de Compostela 

Esta orixinal historia dotouna de profundas peculia-
ridades e identidade propia, presentando unha rea-
lidade tan orixinal como fascinante. Mostra diso son 
a súa lingua, o galego, idioma cunha cadencia doce 
e encantadora, o seu Dereito Foral, o seu folclore con 
raíces celtas, que ten á gaita como instrumento carac-
terístico, unha artesanía variada e peculiar, onde des-
taca a bela cerámica de Sargadelos e unha tradición 
cultural viva aínda hoxe nas súas xentes e nas múlti-
ples romarías e festas populares.

A gastronomía galega está marcada polo seu carác-
ter marítimo; aquí atoparemos os máis exquisitos ma-
riscos e peixes, preparados en diversidade de modos 
tradicionais. O polbo á galega e a empanada cóntanse 
entre os seus pratos máis soados. Os seus doces tradi-
cionais, moitos resultado de receitas monacais, xunto 
cos seus suaves e xóenes viños como o Albariño ou o 
Ribeiro fan famosa polo bo comer a esta encantadora 
rexión.
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A gacela é unha especie pequena que pesa entre 15 e 35 
quilogramos, sendo os machos  mais grandes e pesados 
que as femias. En Africa e o segundo animal máis veloz 
despois do guepardo. O rango de lonxitude corporal e de 
80 a 120 centímetros e a altura ata os ombros e de 55 a 
82 centímetros. A súa lonxevidade e de arredor duns 11 
anos. Vive en pastizais das sabanas en Tanzania e Kenia e 
móvense en rabaños de ata 200 animais.                    

Este tipo de gacela adoita criar durante todo o ano. O seu 
nacemento coincide co período de comida abundante. O 
proceso de apareamento comeza cando a gacela macho 

segue a unha femia ulindo os ouriños  para comprobar se está en celo; se é así, o macho monta na femia. O 
tempo de xestación dura entre 5 a 6 meses, despois a femia sepárase a pouca distancia  do rabaño e pare  
unha soa cría. Cando a cría nace, os primeiros dias camúflase entre a herba para agocharse dos depreda-
dores.           

Aliméntanse sobre todo de herba. Durante a estación do inverno na sabana o 90% da súa dieta é herba e 
no verán abandoan os prados secos e refúxianse  en zonas onde hai matogueiras.

O ser humano sempre utilizou a gacela como alimento. A ameaza contra a gacela non provén dos caza-
dores senón dos gandeiros.  As ovellas, cabras e vacas comen o mesmo que a gacela e compiten polo seu 
alimento e a auga.           

Por NICOLÁS SANTOMÉ, CARMEN MASEDA, JIMENA NOVO, NOELIA CAMPELLO E DARÍO SEIXAS 

Por  NOA SEOANE, LEIRE PITA, CARLA CADERNO E UXÍA RAMIL                                                     

A GACELA

OS CABALOS

Investigación
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Os cabalos son uns animais moi queridos polos hu-
manos.
Estes animales foron utilizados para agricultura, o 
transporte e gando. Son moi tranquilos, mamíferos, 
cariñosos, fortes e intelixentes.
Cando ainda non había coches utilizábanse de ca-
rruaxe e nalgúns sitios aínda se leva esa tradición. 
Agora os cabalos poden disfrutar paseando…
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Por COSMÍN UNGURIANU, ANTONIO MACHADO, MARIO LÓPEZ, 
MIGUEL LOZANO E ÓSCAR VEIGA                                                  

A muralla romana de Lugo rodea o casco histórico da cida-
de de Lugo. A antiga cidade romana de Lucus Augusti, funda-
da por Paulo Fabio Máximo no nome do emperador Augusto 
no ano 13 a. C. coa finalidade de anexionar, definitivamente, 
o noroeste da península ibérica ao Imperio romano foi dota-
da no Baixo Imperio dun muro de defensa que perdurou, con 
escasas reformas, ata a actualidade.
A muralla, cunha lonxitude de 2.266 metros, coronada por 85 poderosas torres, delimita o casco histórico da 
urbe galega e pasou de ser un obstáculo para a súa evolución e crecemento a ser un monumento integrado 
na estructura urbana e fonte de riqueza turística.
Construída como separación e defensa, trasformouse nun elemento integrador entre a antiga Lucus e a que 
se desemrolou ao seu arredor. As dez portas coas que conta realizan a función de unir unha parte da cidade 
coa outra e o seu paseo de ronda, adarve, tornouse nunha rúa máis que é recorrida polos viandantes autóc-
tonos e visitantes.
A muralla romana de Lugo foi declarada Patrimonio da Humanidade pola Unesco no ano 2000, o día 30 de 
novembro, e é hermanada dende o día 6 de octubre de 2007 coa Gran Muralla China de Qinhuangdao.
Portas:
Portas da muralla de Lugo:
1. Porta de San Fernando
2. Porta Falsa
3. Porta da Estación
4. Porta de San Pedro
5. Porta do Obispo Esquerdo
6. Porta do Obispo Aguirre
7. Porta de Santiago
8. Porta Miñá
9. Porta do Obispo Odoario
10. Porta Nova
A muralla dispoñía de cinco portas de aceso que correspondían as vías principales do trazado urbano. Entre 
1853 e 1921 abríronse outras cinco por necesidades da expansión da ciudade, das dez portas existentes, seis 
son peatonais e catro permiten o tráfico rodado.
Na época romana, había cinco portas que coinciden coas actuais de Porta Miñá, Porta Falsa, Porta de San 
Pedro, Porta Nova e Porta de Santiago. De todas elas, a Porta Miñá e, posiblemente, a Falsa son de factura 
orixinal, as outras tres son posteriores. A porta principal estaba onde se construíu o Reducto de Cristina e era 
coñecida polo nome da Porta Castelli.
As portas abertas a partir de 1853 son as de San Fernando (1853),a Estación (1875), Obispo Esquerdo 
(1888), Obispo Aguirre (1894) e Obispo Odoario (1921).
Pola porta de San Pedro entraban as calzadas XIX e XX procedentes de Asturica Augusta, actual Astorga e 
Braccara Augusta, actual cidade de Braga en Portugal. Pola Porta Nova enlazábase con Brigantium, Betanzos 
e pola Porta Miñá íase a Iria Flavia, Padrón, mentres que pola Porta Falsa partíase hacia a costa e a porto de 
Lucus Asturum, Lugo de Llanera.
A muralla non só era un elemento defensivo. Tamén servía para delimitar o fuero e con él os impostos da 
cidade. Nelas cobrábase o imposto do portazgo e realizábase o control das persoas que entraban e saían do 
recinto.
As portas de madeira que permitían pechar o acceso permaneceron, con máis ou menos intensidade, ata o 
século XIX. A partir de 1877 desapareceron definitivamente. O control do tránsito mantívose ata ben entrado 
o século XX, permanecendo como testemuña do mesmo os fielatos en varias das portas.

A MURALLA 

Investigación

Investigación
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O SAMAÍN, A FESTA CELTA DO CAMBIO DE ESTACIÓN. 

Equipo de Redacción   . 
Os equipos de Extraescolares, Normalización e Biblioteca coordinámonos para celebrarmos a 
fermosa festa galega orixinaria da cultura castrexa. Decoramos, disfrazámonos e organizamos unha 
exposición de cabazas na que participou numeroso alumnado. 

Cartaz da edición 2017-18. Decoración de diferentes espazos comúns do centro e detalles dalgunhas portas 
das aulas decoradas polas e polos docentes e educandos.  

 

Organizamos día de disfraces de medo e unha exposición de tallas, velaí tedes algunhas imaxes. Escanea o 
código QR para saber máis.  

Detalles de decoración da Biblioteca, recanto de novidades, a nosa Bibliotecaria favorita e Micronovas de 
Samain 
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1,2,3.- Varias mesas dos ciclos, incluímos mesa para celíacos. 4,5,6.- Algunhas presentacións e 7.- Código QR 
para acceder ás novas en detalle da web do centro.  

1.- Cartaz da VI edición da Cata. 2, 3.- Instantáneas da visita do alumnado de 5º Infantil, 1º e 3º de Primaria 

NO MAGOSTO, EXALTACIÓN GASTRONÓMICA: A FESTA DA CASTAÑA 

Equipo de Redacción   . 

Os departamentos de Normalización, Extraescolares e Biblioteca planificaron a VI Cata de Doces 
con froitas e froitos de Outono, tamén con recanto para celíacos e o tradicional Magosto. 

 

1.- Instantáneas da preparación dos detalles para o Acto de Entrega de Agasallos aos participantes na VI 
Cata. 2.- Presentadoras MICRONOVAS da VI Cata. 3.- Entrega de Premios a un grupo, participantes de 1º B. 
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UN MAGOSTO MOI TRADICIONAL.  

Equipo de Redacción     .  . 

No Magosto asamos as castañas ao modo tradicional, vestímonos un ano máis como castañeiras e 
castañeiros, preparamos o lume con estelas e cociñámolas ao calor das ascuas. Muuum, que ricas! 

1.- Cartaz 2017 adicado ao mestre dos fogóns Mr. Arturo. 2,3.- Imaxes do alumnado de diferentes cursos 
ataviado ao xeito tradicional para celebrar a Festa da Castaña, o Magosto 2017-18.  

1.- Galegas e galegos no Magosto do Insua. 2.- Alumnado colaborador repartindo os froitos asados do 
castiñeiro. 

1.- Os mestres do lume. 2.- Presentadoras das MICRONOVAS do Magosto 17. 3.- Que fermosura esta 
rapazada.   
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DÍA DA DISCAPACIDADE: FÍOS DE VIDA                  
 

Co gallo do Día da Discapacidade, o 5 de decembro, xuntámonos no Ceip Antonio Insua Bermúdez a 
nosa comunidade educativa, a dos colexios Ceip Manuel Mato Vizoso, EEI de Vilalba, Ceip de Román, 
Centro Ocupacional de Vilalba e ademais contamos coa axuda da Cruz Vermella de Vilalba. 

Para conmemorar este Día non atopamos mellor forma que facelo a través da música, xa que é  unha 
linguaxe internacional, e despois de darlle voltas decantámonos pola canción “Chea de Vida” de 
Guadi Galego.  Preparamos a canción e aprendémola en Lingua de Signos tentando que se fixese 
escoitar e entender por todas as persoas, para iso contamos coa axuda de Giovanna, intérprete de 
Signos de ASCHAXORD, que nos axudou a preparala e interpretouna xunto a nós.  

 

Comezamos a celebración cantando a canción 
de Chea de Vida, que foi interpretada 
musicalmente por Sara, Uxía (alumnas do 
noso cole), Rosana, Pablo, María e Jana e en 
Lingua de Signos por Giovanna. O acto 
continuou cun poema de Mero que gracias aos 
nenos e nenas de 6º puidemos escoitar e ver 
en pictogramas, rematando cunha solta de 
globos azuis, que é a cor que representa a 
este día. Como broche final a este Día 
entregámoslles aos coles participantes un tear 
feito con FÍOS DE VIDA. 

Graciñas a todos os que o fixéchedes posible. 

 

 

 

 

Sara Puentes Antas       
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1.- Visita do REI Mago GASPAR coas axudantas. 2.- Gaspar na aula do 1º de Mari. 3.- Muro con agasallos do 
amigo Invisible na Sala de Mestres.  

NADAL NO INSUA 

Equipo de Redacción  .   . 

O Nadal deste ano uniu costumes tradicionais e incluíndo o galego “Apalpador”, o noso "Santa" 
particular. Decoramos o centro con motivos de Nadal, tivemos concurso de postais, Visitounos o 
Apalpador e o Rei Mago Melchor, houbo chocolatada, actuacións...  

1.- Cartaz Nadal 2017/18.    2,3,4.- Presenza na Web e nas Redes Sociais, visitade a nosa canle de Youtube, 
Twitter e  Facebook. Presentadores das MICRONOVAS NADAL. 5.- Código QR do Nadal. 

1,2 .- Algúns detalles de decoración destas festas. 3.- Agasallo ás Nais colaboradoras Oruga Glotona. 4.- Festa 
Nadal ANPA, imaxe curso anterior. 
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1,2 e 3.- Disfrutamos da colaboración de XOTRAMU (Xogos Tradicionais de Muimenta) con máis de 100 xogos 
diferentes. 4.- A tradicional estación de chocolate quentiño con torta e variantes para as persoas alérxicas. 

ENTROIDO PINTURA GALEGA  

Equipo de Redacción  .   . 

O Mundo da Pintura Galega é o tema do Entroido 2017/18, que se traballa na Biblioteca dentro do 
PLAMBE. Este ano andamos a voltas con esta parte da cultura galega. Organizamos ordes do Meco, 
Xogos populares coa agrupación XOTRAMU, Miconovas Insua TV, Videotitorial do traxe, 
chocolatada…      

1.- Cartaz  Entroido Artístico 2018. 2.- Alumnado coas Ordes do Meco. 3.- Cartaz da orde do luns. 4.- Foto de 
grupo obedecendo as ordes para os zapatos dese día. 

1, 2 e 3.- Modelo e Videotitorial do disfraz. 4.- MicronovasTV con Nerea e Irene. 5.- Colaboración da artista de 
4ºA de Irene con  Sabela Arias. 
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ALGUNHAS ACTIVIDADES DA BIBLIOTECA  

Equipo de Redacción  .   . 

O traballo na biblioteca do Insua Bermúdez non para, e a maiores do PLAMBE 18 de Pintores galegos: 
seguimos con moitos usuarios de préstamo, mochilas viaxeiras, libros viaxeiros, lectores dixitais, 
internet, contacontos, concursos, Micronovas Tv, concertos, conferencias, recitados, intercambios ...  

1.- Decoración Samaín. 2.- Cartaz conmemorativo Rosalía. 3.- Curso capacitación de manexo de Desfibrilador 
semiautomático e Primeiros Auxilios docentes e personal de cociña. 

1.- Conferencia Os Perigos en internet. 2.- Megaconcerto de Mero e Paco Pakolas. 3.- Entrega de premios do 
concurso Letras Galegas do Concello de Vilalba con alumnado premiado. 

1.- Interpretación Conto Imagine. 2.- Visita encantadora de libros. 3.- Contacontos Pirata. 
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ESPECÍFICO NORMALIZACIÓN E LETRAS GALEGAS 

Equipo de Redacción    . 

Facemos énfase nalgunhas actividades con carácter propio da equipa de Normalización. A maiores 
das actividades tradicionais: conmemoracións, intercambios e colaboracións, teatro, recitais, 
concertos, exposicións, visitas didácticas, Certames …este curso tivemos ideas novas:  

1.- Dámoslle moita importancia ao traballo de expresión Oral, facemos moito Teatro. 2.- Comezamos unha canle de  
Micronovas TV con “Croma” e con “Prompter” potenciando variedade nos presentadores. 

Traballamos un PLAMBE sobre Pintores Galegos con exposicións, conferencias, exposicións, visitas e un gran 
Mosaico de máis de sete metros de longo polo 40 aniversario da creación do CEIP A. Insua Bermúdez. 

Reforzamos e ampliamos as nosas canles de comunicación dixital. Mellora na Web do centro, creación de conta 
Facebook e Twitter. Ampliación da Canle de Youtube con videos de elaboración propia. Aula Virtual… 
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PLAN PROXECTA 17/18: PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO - DAFIS 

Jesús Manuel Fernández Abuín      . 

O CEIP Antonio Insua Bermúdez desde hai anos aposta polo  valor formativo integral da actividade 
física e do Deporte. Participamos nun Proxecto de Innovación Educativa, o Plan Proxecta, modalidade 
de Proxecto Deportivo de Centro e DAFIS. Amosámosvos unha escolma de actividades realizadas.   

1.- Cartaz Campo a Través 2017-18. 2, 3.- Foto de grupo Alevín na Proba Clasificatoria de Campo a Través 
celebrada na Madalena, case 170 atletas do Insua Bermúdez, cada ano somos máis. Grazas por participar 
atletas !. 

1 e 2 .- O equipo Alevín e Infantil masculino no Provincial. 3 e 4.- Os Equipos Benxamíns masculino e feminino, 
subcampións e terceiras no Provincial de Campo a Través celebrado na Madalena. O importante e  activarse! 

1.- Diferentes momentos da entrega de trofeos  individuais e por equipos na Clasificatoria en Vilalba. 
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PLAN PROXECTA 17/18: PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO - DAFIS 

Jesús Ma Fernández Abuín     . 

Nesta páxina amosamos diferentes instantáneas das probas de atletismo, tanto da fase clasificatoria 
como no Provincial que se celebraron recentemente nas instalacións do Estadio Gregorio Pérez Rivera 
en Lugo. En entrenos dos recreos saudables e das clases de E.F. deron grandes momentos.   

1.- Cartaz Atletismo 2017. Diferentes momentos das xornadas do deporte rei, o Atletismo. 2.- Santi antes do 
1000m. 3.- María ante os tacos de saída. 4.- Adrián coa técnica de chegada a meta na proba de velocidade 
curta. 

Algúns dos podiums no Campionato Provincial o 20 de maio: 1.- Mikel en Marcha. 2.- Guada en Jabalina e 
Marcha. 3.- Jaime en Pelota. 4.- Mikel, Aldara, Xiao, Andrea, Roi e Claudia presenciando o Quilómetro 
Obstáculos. 

1.- Matías, Mikel, David e Andrea cara a saída da Marcha.2.- Roi en Peso.3.- David nos 50ml. 4.- Luci, Guada e 
María antes dos 3 Quilómetros Marcha. 
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PLAN PROXECTA 17/18: PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO  

Jesús Ma Fernández Abuín      . 

Apoiamos aos clubes locais, porque entendemos que eles axudan a conseguir educandos activos con 
unha hora diaria de Actividade Física. Os clubes locais ofertan un abano de actividades psicomotrices 
e sociomotrices, con profesionais moi cualificados: loitas olímpicas, TDM Vilalba, Movemento, 
Tríatlón… 

1.- Cartaz Duatlón2018. 2.- Clasificatoria Duatlón Rato (Lugo).3.- Benxamíns no Provincial Duatlón de 
Mondoñedo. Coas novas equipacións: Santi, Aroa, Mariña, Álex, Adrián, Christian, Samuel, Xoel Prieto, Andi…   

1.- Adrián con Xiao no Tríatlón de Nigrán. 2.- Saída da natación. 3.- Xiao no segmento de bici. 4.- Segmento final 
da proba de Tríatlon, carreira pedestre no paseo marítimo de Nigrán. O primeiro tríatlon para algúns. Parabéns!. 

1.- Christian felicitando a Santi. 2.- Nerea, Guada e Rubén. 3.- O equipo Duatlón no Galego de Vedra co vinilo 
de tódolos patrocinadores que nos apoian. 
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PLAN PROXECTA 17/18: PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO  

Jesús Ma Fernández Abuín      . 

Nesta páxina facemos unha escola doutras iniciativas realizadas no marco do Proxecto Deportivo de 
Centro – Dafis do Insua Bermúdez: xornadas de coñece o teu clube, cursos de formación profesorado, 
solicitude Selo Calidade Centro Saudable, Recreos Activos, Carreiras Populares, Micronovas TV… 

1.- O equipo de Loita Olímpica explicando en 4º. 2.- Os Entrenadores de Balonmán cun grupo de 5º.                               
3 e 4.- Fotografías das sesións de Tenis de Mesa co TDM Vilalba.   

1.- Ledicia ao coñecer a clasificación en Movemento para o Mundial de Danza con varios equipos, no verán en 
Sitges. 2.- As rapazas do TDM conseguiron o ascenso de categoría. 3.- 270 atletas na Carreira das Letras 
Galegas 

1.- Premio na II Gala Deporte Vilalba ao Equipo de Atletismo do Insua. 2-5.- Dinamizamos máis os recreos:Liga 
de Datchball, Quilómetro saudable, Tenis de Mesa, Obradoiros Atletismo, Ligas Dxt. 6.- Promoción do Tenis.  
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Estimadas familias:
Nesta oportunidade que nos brinda a revista 
cada ano, de poder falar do que queiramos, 
pensamos que debiamos explicar que unha 
ANPA non está só para organizar actividades. 
É, quizais, o que mais se ve e, seguro que é o 
que mais traballo da, pero a ANPA non é solo 
iso:

-Somos unha asociación de nais e pais de 
alumnos que se unen para facer mais forza á 
hora da enfrentarse a calquer problema que 
xurda, sexa no colexio ou fóra del. A forza de 
calquera asociación mídese polo número de 
socios que a compoñen. A contía das suben-
cións que se conceden, en moitos casos, ta-
mén depende do número de socios.
-Tratamos de buscar solucións ás carencias 
ou problemas que temos os pais, uníndonos 
a outros centros para poder facer mais forza 
á hora de pedir axuda e conseguir que nos 
escoiten. O servizo de MADRUGADORES é un 
exemplo.
-Seguimos colaborando, intercambiando in-
formación e experiencias a miudo cos outros 
centros, porque pensamos que unidos será 
mais fácil chegar mais lonxe. Os enfrenta-
mentos e as ribalidades frénannos.
-Traballamos e adaptámonos á normativa 
para poder solicitar subencións e sacarlle 
mais rendemento ó traballo diario.  Este ano 
contamos acadar subencións do Concello e 
da Deputación.
-Estudamos as vosas propostas, queixas ou 
preocupacións e procuramos darlles solu-
ción. O servizo de ENTRETEMENTO ou a AL-
TERNATIVA Á REVÁLIDA ou os TALLERES DE EN-
TROIDO son varios exemplos.

Contámosvos agora en que invertimos a 
maior parte do traballo durante este curso: 
non se fixeron moitas cousas novas, pero sí se 
mantiveron e se consolidaron proxectos ini-
ciados en cursos anteriores:
MADRUGADORES:
Este servizo, iniciado polos tres colexios ( Es-
cola de Infantil, CEIP Mato Vizoso e CEIP A In-
sua) e coa colaboración do concello, aumen-
tou moito o número de usuarios. Isto indica 

a necesidade do mesmo e a confianza da 
xente nas empresas que o imparten, Lari-
landia e Minds.
Estamos moi orgullosos de conseguir le-
valo a cabo e moi agradecidos a todos os 
que nos axudaron, dende as empresas que 
arriscaron perdendo diñeiro, pasando polo 
concello que sufraga o gasto de transpor-
te ata chegar ás familias que empezaron a 
usar o servizo sin saber como ía a funcio-
nar.
ENTRETEMENTO:
Este servizo parecíanos moi útil para aque-
las familias que traballan mais alá das 15:30 
ou teñen horas libres entre actividades. Ve-
mos que a xente non é consciente da súa 
utilidade porque, a dia de hoxe, aínda nos 
preguntan en qué consiste. É un servizo de 
guardería onde se fan diferentes activida-
des cada día, dende as 15:30 ata as 17:30 
horas. Pódese solicitar por días soltos ou 
durante todo o curso.
ROBÓTICA:
Escóitase falar moito da robótica, incluso 
se pretende impartir como asignatura en 
moitos centros; sin embargo, costounos 
moito levala adiante como actividade. Pa-
récenos unha actividade imprescindible 
para o futuro persoal e profesional dos 
nosos nenos e nenas, que ademais de no-
cións informáticas lles enseña cálculo ma-
temático, traballo en equipo, creatividade, 
proxectar hacia o futuro...
Seguiremos loitando para que esta activi-
dade se siga impartindo no noso colexio 
e, se fose posible, levar a cabo proxectos 
mais ambiciosos con “Ayuda en Acción” e 
poder competir con outros colexios a nivel 
estatal.
HOCKEY SOBRE PATÍNS:
Gustavo, o monitor desta actividade per-
tence ó Clube de Hockey de As Pontes. A 
súa idea é poder formar equipo e salir a 
competir.
Este curso tIvemos a oportunidade de ir ver 
un partido do Liceo ó estadio de Riazor. Os 

A páxina de Anpa
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nenos e nenas puideron entrenar na pista 
con nenos e nenas de As Pontes e coñecer 
os xogadores do Liceo. Unha experiencia 
preciosa para as familias.
MULTIDEPORTE E BALONMÁN:
Os monitores destas actividades, Jose e 
Héctor,  pertencen ó Clube de Balonmán 
de Lugo. Neste caso tamén se pretende 
poder formar equipo e saír a competir con 
outros coles.
Multideporte funciona moi ben, temos 
moitos alumnos apuntados, e esperamos 
que para o curso que ven aumenten os par-
ticipantes en balonmán para poder formar 
equipo.
NENOOS:
Esta actividade pretende estimular corpo, 
mente e emocións dunha maneira diverti-
da. Conseguen moita axilidade en cálculo 
mental, aprenden a expresar emocións, 
a falar en público, divertíndose e facendo 
exercicio físico.
Sorpréndenos que non teña máis alumnos, 
pero seguiremos apostando por ela por-
que nos parece, tamén, unha actividade 
moi interesante para os nenos e estamos 
moi satisfeitos co traballo da empresa que 
a leva a cabo.
EXCURSIÓN DE OUTUBRO AO CAUREL:
Fómonos ao Caurel durante dous días, foi 
unha experiencia inesquecible para nenos 
e adultos na que recorremos paisaxes di-
ferentes, coñecemos cantidade de cousas 
novas, durmimos todos xuntos no albergue 
e comemos de marabilla. Pretendemos fa-
cer, na medida do posible, excursións de 
inverno onde se poden ver paisaxes e vivir 
experiencias que non se poden ter noutras 
épocas do ano.
O curso que ven será o noso cuarto ano de 
xestión, acércase o cambio de directiva, asi 
que dende aquí queremos facer un chama-
mento a quen queira unirse a nós o curso 
que ven para axudarnos e ir coñecendo o 
traballo que se fai na ANPA.
Pensamos que despois de catro anos é ne-
cesario o cambio, que se incorpore xente 
que aporte gañas e proxectos novos. Este 
cometido é moi gratificante, sacrificado e 

agotador a veces, pero moi gratificante.
Queremos agradecer, unha vez mais,  a vosa 
comprensión, as vosas palabras de ánimo e 
o voso apoio nas iniciativas que emprende-
mos. GRAZAS!!
Animádevos a formar parte do noso equipo, 
fainos falta axuda!!

A páxina de Anpa

	 	

	 	

	

	

	

	

Na foto da directiva falta Yolanda Purriños, pero 
segue formando parte da mesma.
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Marcapáxinas e Pasatempos



Os nosos murais




