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Creación do alumnado de infantil con materiais naturais recollidos no seu patio 
 durante o pasado outono e que cubren unha tapa de formigón que hai alí.
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Editorial
Se o curso pasado foi un ano distinto o que agora remata tamén
quedará seguro para o recordo. Comezamos coa novidade dun
curso que pretendía ser presencial, pero que estaba cheo de
esixencias, restricións inéditas para todos e todas e que por suposto,
pediunos esforzos e responsabilidades para as que ninguén nos
preparara.  Sabiamos que tiñamos que afacernos a poñer a máscara
en todo momento e só sacala para comer ou beber, que tiñamos
que gardar unha distancia de seguridade e extremar as medidas de
hixiene, mais a realidade da pandemia pediunos máis esforzos. 
 Tivemos que organizar as entradas e saídas ao centro, asignar un
baño exclusivo para cada grupo burbulla, distribuír tamén os
espazos do patio para cada grupo e por suposto ampliar e recolocar
ao alumnado nas novas zonas do comedor.
  É moi difícil recoller aquí todas as esixencias que como grupo
tivemos e tiveron que asumir, pero esta pandemia obrigounos a
moito máis. A controlar e restrinxir como nunca antes se fixera o
noso lecer, o noso modo de relacionarse, de comunicarse e de
participar na comunidade. 



Editorial

 

En toda esa amplísima lista de novidades nas nosas vidas, é xusto recoñecer
e aproveitar este altofalante de difusión que é a nosa revista escolar, para
agradecer a toda a comunidade educativa a actitude e responsabilidade coa
que afrontaron esta difícil situación. As administracións, o equipo de persoal
docente e non docente do noso centro (conserxería, persoal de cociña,
limpeza e coidadora), fixeron o posible porque esta situación fose máis
levadeira entre todos. Ás familias e por suposto ao noso alumnado tamén lle
temos que agradecer o seu compromiso e constancia no cumprimento das
normas, razón pola cal poden estar moi orgullosos polo aportado.
Só nos queda desexar, logo dos agradecementos, que o curso que vén
poida parecerse máis a esa normalidade da que moito se ten falado, e
poidamos desfrutar de novo da nosa maneira de facer as cousas e co
menor número de restricións que a evolución da pandemia permita.
Será sinal inequívoca de imos no bo camiño. 
No curso que vén, iso si, xa non formarán parte da nosa comunidade
educativa, a maiores do alumnado que nos deixa, mestras que collen
destino noutros centros, como é o caso de Paula a mestra de infantil,
Bea e Xabier  de audición e linguaxe, ou Ana que estivo desde xaneiro
con nós na aula de 1º e 2º. Moita sorte, moitas grazas e que o seu
sorriso tamén abunde nos seus novos centros. Mención especial,
merece a "teacher", María José Fidalgo, que despois de sete cursos en
Codeseda, atopou destino moi preto da súa Compostela. Onde estea e
cando queira sabe que as portas do colexio estarán abertas para
recibila e agradecerlle a súa entrega e profesionalidade ao longo destes
anos. Que nunca che falte a ilusión e a creatividade nin as gañas de
compartila!      MOITA  SORTE!!

Thank you, 
teacher



https://youtu.be/TZ-hi-0ffZg

https://youtu.be/TZ-hi-0ffZg


O curso excepcional que tivemos tamén o foi nas celebracións e
conmemoracións que se fan ao longo de todo o curso pero o festival
de nadal era especial, no noso e na maioría dos colexios da contorna.  
A razón é ben clara, pois a propia organización do festival leva consigo
a preparación e ensaios das diferentes actuacións que cada aula
decide poñer no escenario ese día. Iso puidémolo volver a repetir,
pero faltou o ingrediente máis importante, o público. Os nervios do
directo, as cámaras e móbiles apuntando aos seus rapaces e rapazas
e por suposto, botamos moito de menos os seus aplausos e calor
para despedir o trimestre.  Coa esperanza de poder repetilo coma
sempre, fixemos o esforzo por regalar as mellores actuacións,
contamos coa presentación do alumnado de 5º e 6º e participamos
todos coa nosa imaxe preferida para versionar a canción de Diego
Torres "De cor esperanza".  A canción de infantil, as de 1º e 2º, as de
3º e 4º e por suposto as de 5º e 6º. Xa sabemos que o puidestes ver
pero se queredes recordalo aí vos deixamos un enlace que podedes
usar para desfrutar do noso esforzo por celebrar un nadal distinto.

https://www.youtube.com/watch?v=NPbRzbJlCCI&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=NPbRzbJlCCI&t=9s


Ao igual que co resto das celebracións deste curso, a do entroido
tamén foi moi distinta.  Non podiamos facer o tradicional desfile ata
o centro do pobo como en anos anteriores cando o tempo o
permitiu, pero quixemos organizar a nosa queima do meco, onde
cada aula elaborou conxuntamente o seu meco para queimar na
xornada do venres 12 de febreiro.  Tivo especial protagonismo
"Landriño", o meco de infantil e que tivo a sorte de contar coa man
de Pili, a nosa coidadora.  Tanta pena nos daba queimalo que ao
final quedou indultado e desde aquela  seguimos desfrutando da
súa presenza na entrada do corredor de infantil, a carón da porta da
nosa biblioteca. Foi un entroido distinto. Que lle imos facer?

O ENTROIDOO ENTROIDO

https://youtu.be/CdxScndhEt4

Con todo, podes consultar os seguintes enlaces para ver tanto a
queima dos mecos como un traballo das aulas de 3º e 4º onde cada
quen escolleu a súa queima. Mirade, mirade,...

                https://youtu.be/P1nG2gc9CiQ                              

https://youtu.be/CdxScndhEt4
https://youtu.be/P1nG2gc9CiQ
https://youtu.be/P1nG2gc9CiQ
https://youtu.be/P1nG2gc9CiQ


Conmemorando o nacemento da nosa xenial poetisa, neste curso
tan anómalo non puidemos  celebrar o Día de Rosalía como
quixeramos pero aínda así desfrutamos da súa obra,  co recitado
dalgún dos seus poemas. Aproveitamos ata o momento do
comedor para que todo o alumnado escoitase o xenial recitado
por parte de dous alumnos de 5º e 6º, Uxía Valiñas Samudio e 
 Sergio Valiña Loureiro.

https://youtu.be/JWUxWqszi30

DÍA DE ROSALÍA
24  de  febreiro

Podes ver a videomontaxe que estes rapaces
fixeron do seu recitado consultando este enlace

https://youtu.be/JWUxWqszi30










http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/1122

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/1122


Este ano foi un pouco máis intenso ca outros anos, polo que tivemos unha serie de
intervencións que fixeron do noso patio e arredores un lugar máis fermoso e merecedor das
nosas atencións. Imos facer un percorrido descriptivo e gráfico polas diferentes zonas e
actuacións realizadas.





Fai clic neste enlace para ver o proceso.
https://youtu.be/J6ZZDkbNa2I

 

https://youtu.be/J6ZZDkbNa2I








Mirade con que
gañas fan o seu

traballo,...







Unha segunda actuación contemplada para este curso era a
realización dun tramo do camiño de Santiago. Nesta ocasión, e
aproveitando o proxecto de centro que promove a biblioteca,
organizamos a comezos de ano, unha saída polo entorno para
realizar un tramo do camiño de Santiago pola ruta dos Arrieiros ou
da Geira romana e que pasa por Codeseda. En concreto realizouse
o tramo desde a aldea de A Portela ata Codeseda pasando pola
capela e a Cruz da Grela. Foi nunha mañá moi fría de comezos de
xaneiro, pero a medida que iamos andando o día foi clarexando e
tivemos unha xornada espectacular. A idea tamén era a de recoller
aquel lixo que atopásemos polo camiño pero a verdade, quizais por
mor do confinamento, non recollemos gran cantidade de lixo, pero
sorprendentemente seguro que máis do que moitos puideran
imaxinar. 





Algún dos nosos
peregrinos

vistos desde o
pequeno muro

do adro da
capela da Grela.





A cuarta intervención foi a máis ambiciosa de todas, non só en canto a
orzamento destinado senón tamén pola complexidade de atoparlle unha
participación axeitada ao noso alumnado nesa zona. A zona de actuación
situouse nunha nova finca de nova adxudicación ao centro logo da
concentración parcelaria na zona e está situada ao norte do patio, onde en
anos anteriores xa se realizaron plantacións con árbores autóctonas para
reforestar unha zona moi degradada pola tala masiva de árbores que os 
 anteriores propietarios levaron a cabo. Estáse facendo cargo do seu coidado
o propio centro coa colaboración do propio concello da Estrada, e na súa
parte máis ao norte remata nunha forte pendente, cun pequeno regato ao
fondo. Máis alá do regato hai unha zona de prados en zona brañenta que
confina co estrada que leva a Arca. A paisaxe desa ladeira e realmente
fermosa pois contempla unha frondosa carballeira que contaba con algún
exemplar de certa dimensión de eucaliptos e piñeiros que condicionarían o
futuro desenvolvemento deses carballos, polo cal se procedeu a iniciar as
xestións precisas para proceder á súa tala e retirada. O pequeno regato que
discorre polo fondo da finca atravesa a mesma de leste a oeste e atesoura ao
seu carón exemplares variados do bosque propio da ribeira como bidueiros,
acivros, amieiros, salgueiros, freixos, loureiros, fieitos reais,... e todo baixo
unha densa capa de musgo propio das zonas virxes ou de escaso contacto
coa actividade humana ao longo de moitos anos. A espectacularidade da zona
semella moi axeitada para poder aproveitar ese recurso natural que se nos
ofrece e poder crear aí unha pequena aula da natureza ao aire libre, e
poder apreciar dun xeito inmellorable a flora de ribeira do río e a fauna ou
indicios da mesma nas diferentes épocas do ano. Toda esa proposta esixía
facilitar o acceso desde a parte alta da finca ata o pé do regato, e facelo dun
xeito seguro e que suavizase a forte pendente que separa as dúas zonas. É
por iso polo que a intervención prevista para este curso consistía no rebaixe e
construción dunha pequena senda peonil con varanda de cordas que
facilitase co seu trazado minimizar os efectos da pendente.
Para todo ese traballo contamos co asesoramento inestimable do  persoal do
distrito forestal Deza – Tabeirós e que abrangue a nosa zona, Con D. José Luís
Barros á fronte.  Foron non só os que nos animaron senón que co seu persoal
(peóns e bombeiros forestais) e baixo a dirección de axentes ambientais foron
os encargados do rebaixe e acondicionamento para colocar as travesas
laterais e as dos chanzos da baixada. Ao mesmo tempo tamén colocaron os
postes que serviron de soporte da varanda e fixéronlle os furados para poder
pasar por eles a corda a dúas alturas.



  
Quedaba pois este último traballo, o de pasar as cordas e achandar con
terra cada un dos pasais, para que o percorrido por eles sexa máis
levadío.
A forte pendente e a dureza dos traballos de rebaixe que de xeito manual
se realizaron, non só nos levaron a non rexeitar a axuda dos traballadores
da brigada forestal, senón que por suposto lles trasladamos en varios
momentos, o noso agradecemento. Sen eles esta actuación non só non
sería posible, senón que sen dúbida non sería tan enriquecedora. 
Comezaron os traballos pois, a mediados de abril, coa chegada ao centro
da brigada que empezou co rebaixe e reformulo do ancho da nosa
baixada. Máis tarde colocaron as travesas laterais para a contención do
terreo e as propias travesas de cada chanzo de medidas 80 cm de ancho
x 20 cm de alto e 10 cm de grosor. Asemade, tamén colocaron cada 2
metros e medio un poste lateral que furaron a dúas alturas para poder
pasarlle xa cos rapaces a corda que faría de varanda de apoio para os
usuarios. Quedou todo pendente para a xornada do xoves 6 de maio
onde coa colaboración do persoal do Distrito Forestal Deza – Tabeirós,
por fin se puido materializar a finalización da actividade proposta.
Por suposto tivemos o seguimento do xornal La Voz de Galicia que
patrocina este proxecto e que se publicou ao día seguinte da intervención
coa brigada.
Pode consultarse a noticia no seguinte enlace:
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2021/05/07/ceip-
codeseda-crea-sendero-unira-patio-aula-
naturaleza/0003_202105D7C6994.htm#

 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/deza/2021/05/07/ceip-codeseda-crea-sendero-unira-patio-aula-naturaleza/0003_202105D7C6994.htm


 

Traballos iniciais de desmonte e marcado do
trazado realizado polo persoal da brigada.























A última actuación prevista para este curso trataba de realizar a preparación dun
terreo do patio para a plantación de millo, fabas e cabazas.  Para iso contamos
coa colaboración dun veciño de Xubrei, Juan González, pai de dúas rapazas do
centro que cos seus tractores nos preparou o terreo co triturado da herba, o seu
arado e a súa fresadora para que o terreo quedase listo para a plantación. Co que
non contabamos era coa chuvia e coa aparición de plásticos, ferros e lixo que houbo
que limpar para proceder á súa plantación. 
Comezouse por limpar a zona cunha trituradora de cadeas, logo unha man de
fresadora, despois o arado da mesma e por último de novo fresar para conseguir un
acabado axeitado para plantar. Desde aquí aproveitamos para agradecerlle a Juan a
súa disponibilidade e facilidades para que este traballo puidese levarse a cabo. 
 Moitas grazas!!

 



A rapazada de 3º e 4º na limpeza da zona de
plantación. Moitos plásticos e lixo quitaron,..!



















Comezamos o curso
empezando a organizar a festa
das Palabras na súa oitava
edición pero tiñamos pendente
a celebración da edición pasada
que fora adiada por mor da
pandemia, polo que o primeiro
que fixemos foi organizar un
pequeno acto coa
representación dun alumno/a e
un/unha mestre/a de cada
centro participante. Foi na
xornada do 15 de decembro de
2020.

A festa das Palabras
 

Desgraciadamente, igual
sorte correu a celebración
da presente edición, a oitava
e de 2021, polo que por
restricións de acceso ao
Teatro Principal, tivemos que
repetir as condicións do acto
do curso pasado. De novo as
butacas baleiras e un
sentimento de rabia e
tristura contida por non
poder darlle o martes 1  de
xuño o recoñecemento
merecido aos nosos xoves
creadores para que sentiran
o alento de seguiren
creando fermosuras na nosa
lingua. Graciñas rapaces!



A festa das Palabras
 

Á esquerda, portada do libro na
edición deste ano, que trata de
representar as dúas palabras

escollidas para os micropoemas e os
microrrelatos, lindo e cabalos, sacados
coma sempre dos títulos das obras da
autora homenaxeada este ano no día

das Letras Galegas, Xela Arias Castaño.

Foto dos gañadores. De esquerda a dereita,                 
 Nico García Chao (1º), Uxía Valiñas Samudio (5º),                 
 Sofía Souto Freire (1º), Mateo Troitiño Raposeiras (3º),       
 Paula González Pintos (3º) e Estela Barbosa Miranda (6º)

https://youtu.be/scCuSWlQI_0

Mira neste enlace as fotos da entrega de premios

https://youtu.be/scCuSWlQI_0


 XI Concurso de poesía
Cabada Vázquez

A nena ten unha diadema                             O gato meteuse  na auga  
encontrouse cunha bolboreta  violeta         e ten medo.
E o gato dixo: eu reparto.                               Desapareceu.
Todos xuntos atopáronse                              Estouno buscando
cunha estrela en forma de vela.                    fun as cataratas
                                                                          estaba metido nelas
    Lúa Pereiras Pazos 1º de EP)                 tirei da pata moi forte
                                                                          e saiu.
 
                                                              Irene Valiñas Villar (1º de EP)

Un día na miña vida
A prata atrae ao barco pirata

na rúa había unha bolboreta bolboretiña.
A xente bailando e os ladróns atracando

tamén con maletas e os ladróns con metralletas.
As casas rurais teñen cova e minerais

o rapeiro tanto rima que a xente se lle arrima, 
hoxe no hospital vin unha película de Universal

pero o que non vin foi unha rima maxistral.
Ao acabar o día fixen un tik tok ca miña tía

cando amenceu fun á praia coa miña cadeliña
que pode facer todo todiño, pero o que non pode é

beber unha taza de viño.

Carlos Rodríguez Silva (3º de EP)

Aquí tedes os poemas gañadores da presente edición. Foi moi difícil a
elección pois había varios traballos que ben podían estar nestas páxinas
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A pregunta
 

Onde está? dixo el,
e eu respondín,

onde os ollos non poden ver.
 

Cando será? dixo ela, 
e eu respondín,
cando ti queiras.

 
Onde será? dixo ela,

e eu respondín
no barco de miña "abuela".

 
Danna Rivas Gulías (4º de EP)

Outra vida
 

Unha porta,
negra azabache,

verde esmeralda...
Mires como a mires, 

aí sempre está.
 

Unha entrada,
a un mundo descoñecido.

Un lugar, sen case explorar.
 

Sentimentos descoñecidos, 
para algúns seres vivos.

Esceas de terror,
mesturadas con amor.

 
É a última viaxe, 

que na vida te deixa ao marxe.
 

Germán Prado Cacheda (6º de EP)
 
 

Liberdade
 

Non quero ser
un paxaro sen rumbo,

que a mercé do mundo
está encarcelado 

no seu propio corpo.
 

Ver o ceo azul,
abrir as ás

e botar a voar
 

Lúa Mariña Fernández
Fernández

https://youtu.be/aF2JGJZdjtw

Mira este enlace da entrega de premios

https://youtu.be/aF2JGJZdjtw


A celebración do día das Letras Galegas trata de recoñecer o traballo daquelas
persoas que ao longo das súas vidas dedicaron moitos esforzos para a
exaltación da nosa lingua, o galego, a través da súa manifestación literaria.
Comezou a celebrarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co centenario da
primeira edición de Cantares gallegos, de Rosalía de Castro. Ata 2021, ano
dedicado a Xela Arias, 61 autores (5 mulleres e 56 homes) foron homenaxeados
nas 59 edicións do Día das Letras Galegas, posto que 1998 foi o único ano en
que houbo unha homenaxe colectiva (en concreto, a tres trobadores ligados á
ría de Vigo). 
Para conmemorar o primeiro Día das letras galegas (DLG) publicouse unha
edición crítica de Cantares gallegos, realizada por Fermín Bouza Brey. A
festividade tivo un alcance e unha relevancia e significación extraordinarios, e
foi moi ben acollida non só a nivel literario senón tamén nos ambientes
populares. Dende aquela dedícaselle o día de cada ano a unha figura
significativa da literatura galega, coa única condición de que no ano da súa
conmemoración teña pasado un mínimo de dez dende a data de falecemento
da persoa homenaxeada. 
Oficialmente, trátase dun día de carácter festivo en toda Galicia 
desde 1991.

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETRAS GALEGAS 2021LETRAS GALEGAS 2021LETRAS GALEGAS 2021

Para homenaxear a Xela Arias, aproveitamos un fermoso traballo da aula de
3º de primaria que gravaron na radio e que podes ver o seu resultado na
enlace que aparece nesta páxina.

https://youtu.be/qWwLBQWcWGM

https://youtu.be/qWwLBQWcWGM


O 3 de novembro visitaron o centro  2 monitores do castro de San
Cibrao de Las, en Ourense. É un dos máis grandes de Galicia, e
empezáronnos a explicar cousas que non sabiamos sobre a vida e a
organización da vida castrexa. Despois,  empezáronnos a falar do
castro e a preguntarlles cousas e J, o monitor, estaba moi contento e
enérxico contándonos o que el sabía. Despois do recreo
ensináronnos algunhas armas da época castrexa e tamén nos
amosou o símbolo do castro, trisqueis,.. Bueno, tamén nos 
 explicaron como eran as armas que usaban e  como  facían para
conseguir facer lume. Como non sabiamos como se facía nos castros,
fíxoo!!! Cando acabaron de explicar, aplaudimos como se non
houbera un mañán. A  nós encantounos e aprendimos moitas cousas
novas. Se queredes tamén podedes usar o seguinte enlace para ver
unha pequena montaxe sobre a visita coa xente de San Cibrao de
Las.              https://youtu.be/uPud30h8VRI

OS CASTROS GALEGOS 
 

https://youtu.be/uPud30h8VRI
https://youtu.be/uPud30h8VRI


O 19 de novembro participamos nunha charla sobre
diversidade afectivo sexual. Impactounos moito a historia de
Diego, unha nena transexual, e que quedou en coma por
unha malleira de compañeiros de clase que a golpearon por
ser unha nena transexual.  
A nena chamábase Diego. Cando entrou no instituto estaba moi
feliz, ata que no terceiro día algúns compañeiros de Diego
molestáballe que se expresase de maneira máis "feminina" e
empezáronlle a facer bullyng. Pero un día pasáronse. Un
compañeiro agarroulle das costas e outro pegoulle na cara. A
nena desmaiouse e tivérona que levala ao hospital.  Recorda, hai
que respectar a xente sexa como sexa, e por suposto temos que
coñecer moito máis sobre a diversidade sexual antes de opinar.

Charla diversidade
afectivo sexual



No pasado mes de maio o alumnado de 3º e 4º de primaria
visitamos o coto de Ximonde en Vedra para poder coñecer
como estaban as augas do río Ulla o do río Liñares, coñecer a
fauna do río e a flora propia dese ecosistema.  A idea principal
era valorar o grao de contaminación que tiñan esas augas e
para iso miramos a súa temperatura, o seu pH e a cantidade
de restos contaminantes como os nitratos e os nitritos.  Para
iso dividímonos en dous grupos, 3º con Nuria e 4º con Xesús,
os nosos monitores, e fomos a recoller mostras de auga do río
Ulla e do Liñares, e logo de facer as medicións oportunas
comprobamos que as augas están en niveis axeitados, con
bastante vida aínda a pesares dos vertidos.
Tivemos a sorte tamén de ver un salmón recén pillado no Ulla
por uns pescadores, e que pesaba case 5 quilos. Son uns
peixes incribles e os axentes do coto explicáronnos algo da súa
incrible historia e mesmo puidemos velos nun criadeiro que
tiñan alí.  Cruzando a ponte colgante tamén tivemos a sorte de
poder ver unha lamprea, un dos animais máis antigos que
existen na Terra, e cando iamos chegando ao autobús
algúnspuidemos ver algunha troita. Foi unha xornada incrible!  

https://youtu.be/F9wnbXFqQok

Os nosos ríos

Consulta o seguinte enlace para vermáis sobre a saída

https://youtu.be/F9wnbXFqQok


2 de abril
Día mundial de concienciación

sobre o autismo
Tamén quixemos distinguir este ano no noso calendario o

día mundial de concienciación sobre o autismo e fixemos, á
parte de diferentes traballos na aula as seguintes creacións

que nos seguintes enlaces podes consultar.  Destaca o
versionado en galego da curtametraxe "Rompecabezas"
coas voces do alumnado de 4º de primaria. Desfrútao!

https://youtu.be/VGjiSCmchMk

   https://www.youtube.com/watch?v=8wgpslGG2sA     

https://youtu.be/VGjiSCmchMk
https://www.youtube.com/watch?v=8wgpslGG2sA
https://www.youtube.com/watch?v=8wgpslGG2sA
https://www.youtube.com/watch?v=8wgpslGG2sA


 A ADOLESCENCIA,

 UN MODO DE VIDA
O día mércores 26 de maio visitou o noso centro
psicólogo chamado Carlos que era do colectivo
ACROFAM, para falar con nós, os de 5º e 6º, sobre todo 
 para que saibamos un pouco máis sobre a
adolescencia. Explicounos cando entrabamos nesa
etapa, que cambios ocorren, que soemos facer etc...
Tamén nos dou uns papeis nos que podiamos escribir
preguntas anónimas, que el nos respondía e houbo
diferentes preguntas , de todo tipo. Tamén nos
explicou cousas sobre o acoso, como deberiamos
defender a un compañeiro que sofre bullyng sin ser
irrespetuosos, con exemplos. Falamos de cousas sobre
a educación sexual e con el aprendimos moito, e
encantounos conversar con el . Foi moi divertido e vale
a pena escoitar e aprender.



Os Maios

https://youtu.be/OGP-8VTU-J8,

 Celebramos  a época dos maios coa construción dun maio na
aula de infantil para despois poder danzar todas as aulas
arredor da fermosa construción. Xa chegou o bo tempo!

 

Consulta o enlace para ver un traballiño que recolle imaxes da
celebración deste ano no cole.

https://youtu.be/OGP-8VTU-J8,


 

Biblioteca
No Ceip Cabada Vázquez a Biblioteca traballa

coordinada co equipo de Dinamización da
Lingua Galega (EDLG). As actividades que

podedes ver nas páxinas anteriores son feitas en
colaboración co equipo de Biblioteca. Este curso

diferente deu lugar a que este espazo fose
utilizado como aula e que o empréstito só

pudiese ser de a través dos titores. Como todos
os años seguirán funcionando as mochilas

viaxeiras e como non podía ser doctor xeito o
traballo colaborativo coas bibliotecas da Estrada.

Aquí podedes ver os enlaces dos trípticos coas
recomendación lectoras do verán.

                                        
 http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/1115 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/1115
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/1115
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/1115


Aula de 3º 

Aula de 1º e 2º

Aula de infantil



https://youtu.be/KqH-hnkr5zE

Aula de 5º 6º

Aula de 4º

Desfruta con esta pequena montaxe destas fotos

https://youtu.be/KqH-hnkr5zE


Saída de fin de curso na área recreativa de Agronovo
(Vedra) o martes 22 de xuño coa aula de 5º e 6º

Promoción 2012- 2021

https://youtu.be/SeYtbIMP_4w

Enlace a un vídeo sobre a saída de 5º e 6º

Como remate da súa intensa etapa no CEIP Cabada
Vázquez, deixamos este enlace a un vídeo de despedida
moi fermoso do alumnado de 6º de primaria.
Que teñades moita sorte e volvede á vosa casa cando
queirades!      Ata sempre!!!

https://youtu.be/stotIpcn1MU

Mirade no seguinte enlace un fermoso vídeo de
despedida da rapazada de 6º de primaria

https://youtu.be/SeYtbIMP_4w
https://youtu.be/stotIpcn1MU


Coordinación Biblioteca no centro: Mavi Herrera Taboada
Coordinación EDLG no centro: Antonio Barros Araújo


