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Para aqueles que o ano pasado tiveron a ben ler a editorial da nosa revista, re-

cordarán que nela se resaltaba aquel como un curso especial, mesmo literalmen-

te se falaba de que marcaría un antes e un despois na vida do noso centro. Evi-

dentemente, sobra dicir que nos referiamos á nova aposta metodolóxica, esa 

aprendizaxe basada en proxectos que comezara o curso pasado e que neste se 

consolidou en todo o centro. O que ninguén daquela podía chegar a imaxinar é 

que o curso 19-20 non só foi excepcional no noso centro senón que a influencia 

da COVID-19 fixo que o mundo enteiro tivese que adoptar medidas que puxeron 

a proba a responsabilidade e madurez da nosa sociedade.  Con moita probabili-

dade, nada volverá a ser igual, desde o máis básico das nosas relacións sociais 

ata a incidencia nas máis altas esferas económicas, laborais e sanitarias. 

A excepcionalidade deste curso fixo que o xoves 12 de marzo nos comunican 

que se decretaba un estado de alarma que nos obrigaba entre outras cousas a 

un confinamento e supresión de actividades sen precedentes na nosa historia.  

Todos quedamos inicialmente sorprendidos, cunha insólita mestura de incerteza 

e medo onde familias e profesorado tivemos que afrontar unha situación para a 

que ninguén nos preparara, e da que unha vez máis puidemos saír co esforzo de 

todos e todas. Problemas de conexión, dificultades de conciliación familiar que 

facilitasen o seguimento,... e moitas outras situacións que tivemos que afrontar 

con altas doses de paciencia e resignación adobadas eso si, con esa positividade 

que nos permitiu saír, de momento, deste primeiro e desafiante envite. 

Toca pois, agradecer ese esforzo ás familias. Foron momentos difíci-

les para todos, e poder manter esa actividade docente a distancia 
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Antonio Barros Araújo 

 Coordinador  do EDLG do CEIP Cabada Vázquez 

requiriu  da comprensión desta nova realidade  polas dúas partes, sobre todo 

se o que perseguíamos todos era que o desenvolvemento das actividades pro-

postas se puidese levar do mellor xeito posible dado que se estaban a ofre-

cer esforzos inimaxinables ata agora.  Se con este agradecemento público 

nos damos ese alento tan preciso para afrontar os novos desafíos xa temos 

un bo camiño andado, e ao igual que todos os anos tamén aproveitamos para 

amosar a nosa gratitude con todas aquelas persoas, colectivos, asociacións ou 

institucións que colaboraron connosco ao longo deste curso seguro que moi 

recordado. 

Por último toca nesta plataforma, alén dos agradecementos, despedir cun ata 

sempre moi forte á mestra de infantil María Furelos e á mestra de educación 

física Carmen Lojo que o curso que vén non estarán no noso centro. Levade o 

noso recordo e sentide as gañas de volver á vosa casa cando así estimedes. 

Mención especial merece o caso da profe Bea, que despois de máis de 10 anos 

en Codeseda decide afrontar unha nova etapa.  

Seguro que para ela este tamén foi un ano que non 

esquecerá, por moitas razóns, pero deixa atrás un 

legado cheo de humanidade e que nos deixou com-

partir con todos, como os seus tesouros máis valio-

sos, Bruno, Ana e Sara, ían medrando e axudando a 

que os demais tamén o fixeran, sempre cun sorriso 

na boca. Que vos botaremos de menos, seguro, e que 

volvades pronto a visitarnos, desexámolo.  SORTE! 
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Xa van alá sete anos nos que na programación de todos os centros educati-
vos da Estrada se lle fai lugar importante ao concurso de micropoemas e 
microrrelatos para despois celebrar a Festa das Palabras no teatro Princi-
pal. Este ano como todo foi excepcional, a festa tivo que adiarse pero espe-
ramos que no vindeiro setembro ou cando as condicións así o permitan poida-
mos homenaxear como se merecen a estes xoves creadores e creadoras, se-
mentadores do noso ben máis prezado, a nosa lingua.  Moitos parabéns a to-
dos pero especialmente a Germán Cortizo Eiríz, Nerea Vázquez So-
to e Germán Prado Cacheda polos seus poemas e a Gema Para-
da Ovelleiro, Jamila Mehjoub Picáns e Carla Prado Cacheda po-
los seus relatos. 

 

VII FESTA DAS PALABRA   
Concurso de  micropoemas e  microrrelatos 



7 

O noso proxecto, un mundo sen plástico 
 

Como nestes últimos anos seguimos participando nesta bonita iniciativa que 
ten a educación e coidado medioambiental como fío condutor. Por suposto se-
gue habendo espazo para a intervención directa en elementos da nosa contor-
na e que redundarán nun beneficio colectivo.  O noso horto cos seus bancais  e 
a nosa zona de plantación volveron a ser os principais lugares de traballo, pois 
o resto de actuacións tiveron que aprazarse tamén pola suspensión da activi-
dade lectiva presencial. Queda para o seguinte curso o ambicioso proxecto de 
construír unha senda peonil e unha lagoa artificial na fermasa carballeira que 
hai ao final do noso patio e a carón da zona de plantación. 
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O persoal do Distrito Forestal Deza—Tabeirós, un ano máis colaborou co noso 
centro na plantación de 42 árbores autóctonas. En pequenos grupos cada mem-

bro da brigada axuda e guía para a colocación da árbore no lugar escollido.  

Carballos, castiñeiros, capudres, freixos e bidueiros teñen nova vida. 
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Na presente edición, non só pola excepcionalidade da edición, senón pola 
cantidade e calidade das producións, sen que sirva de precedente, publí-

canse todas as creacións que cremos reúnen as condicións para seren 
compartidas e desfrutadas.  Faise mención especial ao traballo das fami-
lias, máis proveitosa que outros anos, e ao de dous irmáns, Carla e Ger-

mán Prado Cacheda, pola súa fértil colleita e pola súa calidade. 
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O cativo Brais 
vive na casa de cristais 

rodeado de xornais 
e arranxos florais. 

 
Brais Brea Martínez 

(2º de educ. Primaria) 

Xogando no mar 

Na area e con sol 

xogando á pelota 

cando se mete gol 

ata se asusta a gaivota. 

 

A pelota vai ao mar, 

 alá imos todos a xogar 

na area e na auga 

o importante é desfrutar. 

 

Germán Ciortizo Eiríz 

(2º de educ. primaria) 

Amizade 

Amigo, amigo da alma 

sempre en ti confiarei 

porque ti me das calma 

por eso nunca che fallarei. 

 

Cando xogamos xuntos 

contigo sempre ao meu lado 

escondidos entre os xuncos 

ou comendo un xeado. 

 

Compartimos moitos momentos 

uns bos e outros malos. 

Os dous xuntos non nos rendiremos 

alá a onde vaiamos. 

 

As gracias che dou meu amigo 

porque de ti xamais me esquecerei. 

Sempre poderás contar comigo 

E ao teu lado sempre estarei. 

 

Carlos Rodríguez Silva 

(2º de educ. primaria) 

A liberdade 

Adeus amigos, 

adeus colexio, 

adeus familia 

adeus liberdade. 
 

Todos xuntos, 

venceremos! 

Pronto nos veremos 

e nos abrazaremos. 
 

Lara Pena Gálvez 

(2º de educ. primaria) 

Paxaros en liberdade 

Voando sen parar 

Polos ceos sucar 

E os mares atravesar.  
 

Nicolás García Sanmartín 

(1º de educ. primaria) 
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GRAZAS 
 

No CEIP Cabada Vázquez 
Eu fixen bos amigos 

desde os de sexto curso 
ata os máis cativos. 

 
Coñecín nenos fracos, 

nenos gordos, 
nenos baixos 
e nenos altos. 

 
Todos os meus amigos. 

 
Douvos as grazas ós mestres 
por ensinarme e educarme 

a cambio vos regalo: 
o meu sorriso, 
a miña alegría 

e o meu corazón. 
 

Para min, o Cabada Vázquez, 
e sinónimo de amizade, 

ledicia e igualdade. 
 

Douvos, a todos, as grazas: 
amigos, mestres, cociñeiras, 

limpadoras e conserxe. 
 

GRAZAS, GRAZAS, GRAZAS. 
 

Ana Docampo Constenla 
(4º de educ. primaria) 

O MAR 
 

O mar cantaba, 
as ondas bailaban 

e o caranguexo saudaba 
desde a súa cuncha. 

 
Sofía Núñez Flores 

(3º de educ. primaria) 

A PARELLA 
 

Paca é a miña ovella 
pero as veces  

parece... 
a miña parella 

 
 Oriol Castro Otero 

(3º de educ. Primaria) 

MAR 

 
Mar onde antes xogaban  

nenos grandes e pequenos 

agora soamente hai pescadores e mariñeiros. 

Dentro dun pouco volveremos 

 xuntos defenderemos a nosa felicidade 

e xogaremos tanto coma antes. 

                                                                                                     
Danna Rivas Gulías 

(3º de educ. Primaria) 

A LÚA E O SOL 
 

Tan fermosa é a lúa 
Tan fermoso é o sol 

Vou camiñando  
mentres vexo  

o solpor. 
                                              

  Fátima Oubelkhir 
(3º de educ. Primaria) 

AS ROCHAS 
 

O vento sopraba  
nas ondas do mar 

 e as ondas choraban  
nas rochas do fermoso lugar. 

                                                                                                                  
Alexandre Núñez Flores 
 (4º de educ. primaria) 
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O CONFINAMENTO 
 

Durante o confinamento 
tivemos que quedar na casa 

pero non todo foi aburrimento 
pois fixemos churrasco á brasa. 

 
Tempo para lecer e xogar 
Para facer deporte e ler, 
para escribir e cociñar, 

para facerme maior e aprender. 
 

Non se podía ir ó colexio 
nin ós amigos ver 

pero estaba no meu refuxio 
a salvo do que estaba a acontecer. 

 
Agora xa falta pouco 

para vernos e abrazarnos. 
 

Andrés Salgado Rey 
(4º educ. primaria) 

A MIÑA AVOA 
 

A miña avoa 
chámase Pilar 
e quéroa tanto 
por me coidar. 

 
Cóntame contos 

dos nenos do lugar 
e xoga comigo 

a pillar e brincar. 
 

A miña avoa 
sabe cantar 

pero o que lle gusta 
é cociñar. 

 
Paula Brea Rey 

(3º de educ. primaria) 

O ESPERTAR 
 

Cando espertei, vinte. 
Cando espertei, escoiteite. 

Cando espertei, ulinte. 
Cando espertei, descubrina. 

Canto te botei de menos, 
praia de Traba! 

 
Saínza Viduieros Fuentes  
(4º de educ. primaria) 

SOÑAR 
 

O meniño durme entre nubes,  
bicos e apertas. 

Un ceo de mil cores 
 cun vento quente, 

 follas verdes. 
Durme meu neno 

 e non deixes nunca de soñar  
que a lúa sempre vai a estar. 

 
Jamila Mehjoub Picáns 
(3º de educ. primaria) 

O CAMPO 
 

A min gústame o campo  
polo seu encanto 

 e  gústame xogar  
nos seus prados. 

 
Ver paxariños voar, 

 ver os agricultores traballar 
 e ver os animais brincar. 

 
Eu amo o campo. 

 
Sara Mato López 

(3º de educ. primaria) Xa chega o verán 
cargado de luz 

cun fermoso serán 
para o final comezar. 

 
Cabaliños de mar 
as cunchas e olas, 
nadan coa costa, 
cabaliños de mar 
veñen a amosar. 

 
Nerea Vázquez Soto 

(3º de educ. primaria) 
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A LÚA E O SOL 
 
 

Alá ao fondo vese a posta do noso Sol 
está de laranxa e pouco a pouco desapa-

rece. 
É impresionante, e ao día seguinte apa-

rece polo outro lado. 
Polo día o Sol non lle deixa lucir ás es-

trelas o seu brillo 
e fano pola noite cando o Sol desapare-

ce. 
A Lúa segue aí, pero ninguén se dá conta 

dela, 
o Sol non lle deixa lucirse . 

Ti que amosas máis? 
O sol, ou as estrelas e a lúa? 

Eu amoso mais a Lúa! 
 

Anxo Barbosa Miranda 
(6º de educ. primaria) 

EU SEI DUN SITIO 
 

Eu sei dun sitio 
onde a familia se xunta, 

eu sei dun sitio 
onde hai alegrías e balbordo, 

ese sitio tan harmonioso 
ás veces pode ser perigoso. 

Eu sei dun sitio 
chamado sofá 

que nos xunta a todos 
por ben ou por mal. 

 
Martiño Santomé Lis  

(6º de educ. primaria) 

 

 

Todo comeza todo remata 
Todo o que sube baixa 

como todo o que comeza remata. 
Eu aquí un día cheguei e como outro me irei 

non será fácil non será sinxelo 
pero todo temos que aprendelo. 

Non será o máis fermoso, 
nin o máis triste, 

pero se crece 
e eso non se detén, 
custará dicir adeus 

máis outra opción o mundo non me deu. 
Por moita tristeza que abarque 

o tempo non me deterá 
só espero con paciencia 

que a vida non se deteña. 
 

Marco Vázquez Soto 
(6º de educ. Primaria) 

Amizade 
 

Meses enteiros na casa 
sen gozar da vosa amizade 

meses enteiros na casa 
sen gozar das nosas charlas de calida-

de. 
 

No colexio coñecémonos, 
desde primeiro inseparables 

todos nos unimos 
ata facernos responsables. 

 
Agora marchamos xuntiños 

sen poder despedirnos de todos, 
aquí quedas Cabada Vázquez 

con moitos recordos. 
 

Xiana Folgar Abelleiro 
(6º de educ. primaria) Eu ando co meu can 

branco, negro e brutallán 
de nome Perillán 

e gústalle comer pan. 
 

Non hai mellor reloxo 
que o meu can o Perillán 
cando é hora de xantar 
xa está na casa o can. 

 
Rodrigo Folgar Pereiras 
(6º de educ. Primaria) 

Co verde da vexetación, 
o azul do ceo dulzón 

e co vento tan xoguetón 
Galiza, estás no meu corazón. 

 
Aaron Zamar Magariños 
(6º de educ. primaria) 
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AIRE DE LIBERDADE !!! 
 

No campo hai aire pero non igual que na cidade 
por culpa dos coches, os motores e gasóleos. 
Axudemos ao planeta que nos acolleu a nós, 

démonos de conta, non pechemos a liberdade. 
No campo hai aire pero non igual que na cidade 

 
No campo hai aire pero non igual que na cidade, 

no campo hai liberdade para desfrutar 
cando na cidade non hai nada nin para xogar. 

Estes nenos que desfruten dunha vida saudable, 
no campo hai aire pero non igual que na cidade. 

 
No campo hai aire pero non igual que na cidade 

coller o tractor, poñer nas patacas aí si hai liberdade! 
Non na casa, todo o día xogando ao cachibache! 

Colle o sacho! pon a veiga! síntete realizado! 
ti e máis o teu orgullo, xa o tedes rematado! 

No campo hai aire pero non igual que na cidade. 
 

Pablo García Villamor 
(6º de educ. Primaria) 

NO FONDO DO MAR 
 

Cheo de lixo, 
Lixo, sen máis, 

Plásticos contaminando... 
Non sei que desfrute é ver así o mar. 

Sen vida, sen nada, 
Nada que desfrutar! 

Nada polo que gocemos, 
Así,... que poderemos apreciar? 

 
ELA 

 
Que ves? 

Vexo a unha muller, 
Unha muller loitadora, 

Unha muller triunfadora. 
Por que? 

Porque ela é ela, 
Diferente, coma todas, 
Coma todas as mulleres, 
Pero todas soñadoras. 

 
Carla Prado Cacheda 

(6º de educ. primaria) 
 

O ARTE 
 

O arte non son cores, 
é vida, é imaxinación, 

liberdade de expresións 
liberdade de pensamentos. 

Máis que nome, é un sentimento. 
Porque non é sentir o que fas, 

é facer o que sintes, 
facer o que pensas, 

o que ti pensas, 
porque ninguén fará nada igual ca ti, 

eres ti, o artista eres ti. 
 

ESES DÍAS 
 

Onde están eses días? 
Eses días, nos que podiamos ser nós 

Nos que podiamos vivir, 
vivir, como nós sabiamos, 

como nós queriamos. 
 

Carla Prado Cacheda 
(6º de educ. primaria) 

SENTIMENTOS 
 

Cando penso en sentimentos, 
Que penso? 
Non o sei. 

Que pensar? 
Pensar en sorrisos? 

Non, non sería un sentimento. 
Pensar en apertas? 

Non, iso non é un sentimento! 
Creo que xa o sei, 

A tristeza ou a alegría,... 
 serán os únicos sentimentos? 

Se iso é así... 
Prefiro pensar en alegría. 

 
Carla Prado Cacheda 

(6º de educ. primaria) 
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Un río de bágoas que eu só tiven que nadar. 
Sen ninguén ao meu lado nin apoio emocional. 

Saio e volvo a entrar. 
Sen resultado algún e sen resposta. 

Ti axúdasme pero no sei como agradecercho. 
Disme que o deixe pero a miña cabeza non o deixa. 

Es a miña mellor amiga. 
Sempre estás ao meu lado. 

E conta comigo.     
  

   Noemí Darriba Botana 
  (6º educ. primaria) 

VOLVER 
 

Foi emocionante 
volver a ver o noso mar, 

sentir a brisa, 
sentir o sol na pel, 

volver a ver a xente que queremos, 
volver a ser felices, 

que bonita é a liberdade! 
 

Estela Barbosa Miranda 
(5º de educ. primaria) 

A FONTE 
 

Nunha fonte estarei, 
nunha fonte beberei, 

aos pés da fonte 
eu estarei ... 

 
Nunha fonte apareceu 

unha nena branca como o ceo, 
vestida de branco faloume, 

estaba aí na fonte .... 
 

Antonio Simois Morais 
(5º de educ. Primaria) 

EU QUERO... 
 

Eu quero ver o mar, 
eu quero tocar o mar, 

pero con esta corentena, 
non me podo nin acercar. 

 
Eu quero ver o mar, 

eu quero tocar o mar, 
pero con este frío e choiva, 

non me podo ir bañar. 
Eu quero ver o mar, 

eu quero tocar o mar, 
pero miña nai non me deixa, 
porque ten que traballar. 

 
Eu quero ver o mar, 

eu quero mollarme no mar, 
pero polas estradas hai policías 

que nos poden multar. 
 

Bruno López Otero 
(5º de educ. primaria) 

COMO ES TI? 
 

Mar, ti es como o mar, 
cos seus berros bruadores, 
coas súas escumas de prata, 

cos peixes e pescadores. 
 

Vento, ti es como o vento, 
que sopra na tormenta, 

voan as árbores e as follas, 
voa o mundo enteiro! 

 
Sergio Valiña Loureiro 
(5º de educ. primaria) 

JARA 
Chegaches cando eu nacín. 
Todos desfrutamos de ti. 

Co teu pelo prateado 
e as túas patas lixeiras 

iamos paseando polas codeseiras. 
Dez anos estiveches con nós. 

Dez anos de aventuras, 
ata ese 19 de abril 

no que decidiches partir. 
 

Manuel Caramés Brey 
(5º de educ. Primaria) 
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PENSO EN TI 
 

Cando penso, 
penso en ti. 

Cando che falo, 
é un sen fin. 
Se ti estás, 

non penso en nada. 
Se te vas, 

só penso en ti. 
 
 

MEU FEITIÑO 
 

Que feitiño 
este meniño, 
que na noite, 

no luar, 
pensa na súa terra, 

que morriña daquel lugar! 
 
 
 

DÍA A DÍA 
 

Día a día, miro pola ventá 
fíxome no ceo, no chan e en todo o que me 

rodea 
da nosa gran terra, 

a terra importante, o lugar que habitamos, 
o lugar no que aprendemos, onde xogamos... 

 
Día a día, miro pola ventá. 

E penso...Por que? 
 

Un neno, 
na lareira, 
escoitando, 
pensando, 
soñando. 

UN DÍA 
 

No ceo, 
un lóstrego, 

o sol laranxa polo amencer, 
cunha tormenta comeza o día. 

 
O lago, a arrolar, 
as augas do río 

dende a montaña, ata o mar 
e os teus ollos 

contemplando o serán. 
 

IDEAS 
 

No inverno descenden ideas, 
na primavera éncheste delas, 

no verán refréscalas ben, 
e no outono pérdelas todas. 

Todos os anos igual, 
na miña cabeza, 

veñen e van, 
todas esas ideas. 

 
 

PENSAMENTOS 
 

Buscando, fochicando, 
por toda Galicia 

pensamentos positivos, 
sobre este tema. 

Non moito escoitei, 
pero si me fixei, 

en todo o importante, 
nesa positividade. 

Germán Prado Cacheda 
(5º de educ. Primaria) 
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HOXE 
 

Hoxe o mar está roxado 
porque un tontiño tirou viño 

pero hoxe o tontiño 
non pode beber viño. 

 
Un viño saíu azulado 

porque botaron colorante 
e cando iba probalo o alestrado 

saíu disparado. 
 

Un mexunxe empezou a ulir 
e cando se expandiu polo mundo 

todos pecharon a nariz 
pois senón todas as narices 

non ían volver a ulir. 
 

Álex Rey Ben 
(5º educ. primaria) 

O RÍO 
  

Por debaixo da ponte 
en verán, pasa amodiño. 

Fun a velo onte 
e non fai ruidiño. 

 
No inverno, choivas hai 

e das beiras sae, 
coa medra que fai 

o pequeno salgueiro cae. 
 

Na súa chegada ao mar 
un bo saúdo lle dá, 

anque haxa baixamar 
Igual que se hai “altamar”.  

 
Sara Cortizo Eiriz 
(5º educ. primaria) 
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A luz escura 
 

A sombra que a acompaña 
esa mesma que non estraña 

fera e mortal tal gadaña 
fetal soidade en compaña. 

 
Sorrí chea de tristura 
ó longo da noite escura, 
acouga coa luz que a guía 
na procura dun novo día. 

 
Conversas na incomodidade 

silencios de felicidade. 
Estraña realidade,  
vivida en soidade. 

 
Lucía Martínez 

 Soñar 
 

Soñei coas estrelas 
vin os oasis secar 

tiven o mundo nas mans, 
vin pasar o tempo… 

e as raíces das árbores repousar. 
 

Pensei nos soños, 
nos que quería colleitar, 
os que podían escapar. 

 
E agora  

todo volta a comezar. 
Volta a terra nai 
volta a verdade. 

Convirte os teus soños 
en realidade. 

 
Roberto Basteiro Pensado 

Confinarnos para confiarnos 
 

Tempos de recollemento,  
tempos de recordos, 

recordar do latín re-cordis,  
voltar a pasar polo corazón. 

 
Mirando hacia dentro 

encóntrome, encóntroche. 
Tempos de inflexión 

tempos para o corazón. 
 

Con valor e humildade 
busco en min, busco en ti, 

contas unha lenda 
para poder recordar. 

 
Semento saberes 

nos campos baldíos 
e así reverdecen en verso 

os mares e os ríos. 
 

María Rivas 
As Quintas, xuño 2020 

Vida 
 

Casas novas e casas vellas 
leiras grandes e pequenas 
tanto nenos como nenas 

tirando pedras ás botellas. 
 

Cada familia e cada casa 
todas elas con xentiña, 

que a veces tiveron morriña 
desta nosa terra bonitiña. 

 
Risas a moreas 

estando os amigos 
en todas as aldeas 

cos avós de `testigos´. 
 

Montse Eiríz 
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SAÍDA Á FERVENZA DO TOXA 
Comezamos o curso cunha ac�vidade que por mor do mal tempo �vemos que adiar no curso 

pasado; a saída á contorna do río Toxa, no veciño concello de Silleda. 

Puidemos desfrutar dunha paisaxe espectacular e invitámosvos  

a realizar esa fermosa andaina. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

Ao longo do primeiro trimestre, en Educación Infantil desenvolvemos o 
proxecto do millo. Entre outras actividades… 

Vimos o conto e a canción de “O Polo Pepe”. Fixemos o Polo Pepe en grande 
de cores para o noso corredor, enchéndoo, entre todos, de plumas de cores.  

Así nos quedou, que vos parece? 
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Fixemos unha espiga de millo con plas-
tilina e posteriormente botámoslle alkil 

para fixala. 

Indagamos de onde vén o millo. 
Sabedes de onde vén? Ollade! Vén 

de México! 
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Debullamos millo e moémolo para facernos unha idea 
de como se obtén a fariña. 
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Fixemos flocos de millo na clase e cada un de nós levámonos uns          
pouquiños para casa. 
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Enchemos os vasos que se poden 
ver nas fotos de tantos grans de 
millo como indicaba o número do 

pau de cada vaso. 
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Realizamos construccións 
con carozos, así como fi-
xemos unha maraca cun-
ha botella de plástico e 
grans de millo, a cal de-
coramos para que nos 

quedase bonita. 

Enchemos de grans de millo as letras para o noso mural                    
do proxecto do millo. 
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Aquí estamos de volta, no colexio, cos nosos panciños. 

Fomos á casa de María e 
Uxío, pais de Xico, a elaborar 

pan de millo coa axuda dun 
panadeiro e de María. 

Mirade como amasamos  
a fariña! 
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AULA 1º E 2º 

Comezamos o curso 2019/2020 co proxecto  

VOLTA AO COLE! 

Temos novos compañeiros e pretendemos que coñezan 

a nosa escola e así  todos poidamos aprender e recor-

dar cousas sobre ela.  

Xogamos ao TRIVIAL con preguntas sobre 

o noso cole; os espazos, o profesorado, ...  

Movémonos polos 

planos do colexio co 

BEEBOT e investi-

gamos sobre os tra-

balladores do colexio. 
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Investigamos sobre o nome do 

noso colexio e descubrimos que 

Xosé Manuel Cabada Vázquez foi 

un escritor e a súa obra titúlase 

VAGALUMES. 

Situamos a parroquia de 

Codeseda no mapa do   

concello da Estrada 

e decidimos cal era o espazo que 

máis nos gusta do colexio. 
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Unha das propostas elixidas polos alumnos e alumnas de 1º e 2º foi sobre os océanos. 

 

Realizamos un LAPBOOK dos océanos con todo o que investigamos  

e creamos unha maqueta dun ecosistema mariño. 
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Neste proxecto investigamos sobre o nome 

dos océanos, a súa situación e extensión e que 

seres vivos habitan nel. 

No recanto do xogo, descubrimos 

todos os perigos aos que se en-

frontan as tartarugas mariñas 

ata que chegan a ser adultas. 
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Recibimos a visita 

de Uxío Allo quen 

nos ensinou como 

funcionan as ba-

teas dos mexillóns. 

Sabiades que Gali-

cia é a segunda 

produtora de mexi-

llón DO MUNDO?  
Visitamos o MUSEO DO MAR DE VIGO para ver algúns dos se-

res vivos que habitan nos ecosistemas mariños.  



PINGUIÑAS  2020 

33 

AIRE, AUGA E ROCHAS! 

Neste proxecto dividimos o traballo en tres partes, na primeira traballamos 

sobre a auga, na segunda sobre as rochas e na terceira sobre o aire. O tempo 

atmosférico; o consumo de auga e a súa procedencia; a paisaxe, as rochas e os 

minerais; os estados da auga; o ciclo da auga.  

Realizamos moitas tarefas neste proxecto facendo especial fincapé no coidado 

da contorna que nos rodea, o coidado do medio e as medidas de consumo e afo-

rro da auga. 

Realizamos un LIM sobre as ROCHAS NA PAISAXE 

 

Clasificamos minerais 

Realizamos experiencias 

como esta na que cons-

truímos un purificador 

de auga. 
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Adquirimos unha estación mete-

reolóxica dado o interés amosado 

polo alumnado. 

Seguro que para o próximo curso 

lle sacamos máis proveito. 

Aprendemos a manexar programas informáticos para realizar un diagrama de barras 

cos datos do consumo de auga nos nosos fogares empregando os portátiles do centro. 

Con eses datos fixemos unha posta en común reflexionando sobre onde gastamos máis 

auga nos nosos fogares.. 

Construímos un instrumento musical 

que soa cando se move co vento em-

pregando materiais reciclados. 

Realizamos unha maqueta sobre o ciclo da 

auga e en grupos gravámonos explicando 

este proceso. 
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OS FÓSILES! 

Comezamos este proxecto no cole e rematámolo nas casas!! MOI BO TRABALLO RA-

PAZAS E RAPACES!!! Este proxecto foi un dos máis solicitados polos alumnos/as. Para 

introducirnos no proxecto, fixemos unha visita ao MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

DE SANTIAGO DE COMPOSTELA e a un obradoiro sobre fósiles. 
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Nas casas traballamos arreo respondendo cada un de nós a unha pregunta relacionada 

cos fósiles. Puidemos expoñer os nosos traballos mediante videoconferencias.  

TODA UNHA EXPERIENCIA!! 
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Estas fotografías son unha pequena mostra de todos os nosos traballos. 

Proximamente subiremos á web do centro un vídeo con todos os traballos que faltan. 

MOITOS PARABÉNS RAPACES E RAPAZAS! 
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ARREDOR DUNHA HORTA!! 

Este proxecto levouse a cabo en distintos momen-

tos do curso. Colaboramos con Mans Unidas e coa 

ONG Cooperación Galega. 

O NOSO HORTO ESCOLAR é unha ferramenta 

moi valiosa para aprender sobre a natureza, a 

agricultura, a nutrición e sobre todo para desfru-

tar e aprender facendo. 

A primeira parte do proxecto realizámolo no colexio, 

no mes de novembro. Comezamos coa plantación 

nos bancais do horto, coa axuda de Lucía e Menchu. 

Logo na aula investigamos 

sobre as partes das plantas 

e as plantas que hai no noso 

horto. Fixemos un debuxo 

dunha planta do horto con 

sementes,  completamos un 

rosco sobre o horto e medi-

mos os bancais. 
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Na segunda parte do proxecto traballamos dende a casa.  Repasamos as partes das 

plantas e investigamos sobre os animais que forman parte do ecosistema da horta. In-

vestigamos tamén sobre a xerminación das sementes, levando a cabo unha experiencia na 

que plantamos distintas sementes para observar como se desenvolve este proceso.  

E traballamos moitas cousas máis: receitas, profesións, máquinas e ferramentas, a nu-

trición, o tempo meteorolóxico , a auga e o coidado do medio. 
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O MUNDO 

AVANZA...

E A 

ESCOLA?

DESENCANTO
POR QUE... 

Aburrimento 
de 5 horas 

na aula

A monotonía 
dos 

libros de 
texto

Frustración do
alumnado

Moita inversión nos libros
para

 usalos, ou non, e logo tirar

QUE 
PRETENDEMOS?

- USAR OUTROS RECURSOS 
MELLORES QUE 

OS LIBROS DE TEXTO
- LIBROS MÁIS ATRACTIVOS
- MOITOS RECURSOS DIXITAIS
- VISITAS, CHARLAS...

ACERCAR A ESCOLA
 Á REALIDADE DA VIDA

ESTIMULAR, NON ABURRIR,
DÁNDOLLES A OPCIÓN A ELEXIR
O QUE QUEREN SABER

ESTREAMOS NOVA 

METODOLOXÍA:

PROXECTOS

3º 4º 5º 6º
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OS PROXECTOS, MÉTODO NOVO NO COLE 

Este curso estivemos a estudar dunha maneira diferente: Con proxectos! 
Están dirixidos por Monchi, Bea, Mavi e Toño. Cada un dirixe un contexto: 
Monchi o matemático, Mavi o científico, Bea o humanístico e Toño, o lingüís-
tico. 
 

Non necesitamos libros de texto nin tampouco facer exames.Traballamos 
máis ben en grupos de 3 ou 4 (3º e 4º por un lado e 5º e 6º por outro). Algo 
que lle dá un toque especial é que podemos escoller os temas sobre os que 
aprender. Usamos tantos recursos... falar pola radio, programar un robot, 
experimentar, medir, cociñar, interpretar e realizar mapas, saídas ao en-
torno... 

NÓS SOMOS OS
PROTAGONISTAS

E
DECIDIMOS

Vouche 
axudar...

Voulle poñer 
o que aprendemos 

nos contextos!!
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Proxecto 
BENVIDOS 

Estreámonos con este proxecto sobre o 
noso centro: medimos e poñemos a escala 
do plano do cole, contamos o alumnado 
das diferentes clases e facemos gráfi-
cas, compoñemos un lapbook coa ubica-
ción, elaboramos unha cápsula do tempo 
na que metemos os nosos datos para abri-
la cando rematemos a primaria, colocá-
moslles códigos QR ás árbores do patio e 
comparamos a escola actual coa de hai 40 
anos, grazas á visita de doña Emérita, an-
tiga directora e ben querida por todos. Recorrido polas dependencias programando 

un robot 

ELEXIMOS SOBRE QUE 
QUEREMOS APRENDER

Proxecto 

MÁIS CLARO AUGA 

Adentrámonos en auga doce investigando os 
ríos de Galicia. Estudámolos de moitas formas 
distintas, tanto no cole como cando fomos de 

excursión ao río Ulla: 
recorremos virtualmente o Umia, programa-

mos un robot para recorrer os ríos, montamos 
un experinmento para recrear unha depurado-

ra, visitamos os ríos, contamos pola radio o 
que fixemos, calculamos o consumo diario de 

auga da vila da Estrada... 
Exposición oral sobre o funcionamento   

dunha depuradora 

Mirade! Por aquí

é por onde filtramos

a auga.
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Proxecto 

NON MÁIS PLÁSTICO 

Canto 
tardan!

Isto non pode
 seguir así!

Nenos aterrorizados vendo como lles sacan plásticos atrapados no 

nariz dunha tartaruga mariña 

Cando imos de ex-
cursión, gústanos 

que o noso ambiente 
estea limpo, non? 
Claro que si, pois 

neste proxecto in-
tentamos cambiar 

un pouco iso, porque 
segue habendo moi-
tas praias sucias, 

moitas augas conta-
minadas, moitos 
montes con lixo… 

Facemos un Dossier e un mural con todo o que aprendemos sobre o plástico no paso polos 4 
contextos, ao que tamén engadimos protestas en contra do plástico. 
E... que mellor que un poema para loitar contra o plástico? Pois iso, damos un recital de poe-
sía diante de todo o centro e agasallámolos cun marcapáxinas con frases orixinais animán-
doos a que reciclen. 
Asistimos a dúas charlas sobre consumo responsable e produtos ecolóxicos. Que interesan-
te! 
Por último, facemos uns divertidos xogos para aprender a reciclar. 
Descubrimos que moitas cousas que nos rodean están feitas de plástico, a nosa roupa, a as-
piradora, os ordenadores…Alguén sabe a onde vai parar cando se nos estropeen? 

 Sabedes que tipo 
de plástico

é o meu
pegamento?
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Non o tiredes 
no lixo!

Proxecto 

AMAR O MAR 

Coñecemos moito máis do mar en canto a biodiversi-
dade, ruinas e pecios escondidos, tipos de alturas 

baixo o mar, rutas importantes como a de Magalla-
nes e máis.. 

Cantos rapaces!!
Viñeron os do 

Cabada Vázquez
vernos!

Víctor Lomba veu de contacontos á nosa 
biblioteca. No seu conto sobre o mar, 
nós somos os protagonistas e cada un 
de nós ten unha profesión relacionada 

cos mariñeiros. Que forma máis diverti-
da de aprender os trabalolos do mar! 

Na nosa biblioteca temos moitísimos li-
bros sobre este tema. Son espectacula-
res! Con eles xogamos a encontrar as 

respostas ás preguntas que entre todos 
propuxemos ao inicio do proxecto. 

Para coñecer a anatomía dun peixe, di-
seccionamos un xurelo que Mavi trouxo 
da pescadería e comparámolo co do in-

terior dun coello. 
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Que se 
afundeee...!

Deseñamos os nosos disfraces de 
entroido con esta temática. 

 

Unha boa forma de quedarse con 
tanta información é preparar un 
Kahoot de preguntas e respos-

tas. E así rematamos este 
proxecto: 

DIVERTÍNDONOS A REO XOGANDO! 
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Proxecto 

A CÉLULA 

É difícil ver unha célula e, polo tanto, saber co-
mo é, pero se comezamos este proxecto reali-
zando unha maqueta a gran escala, podemos 

comprendelo mellor. 

Tamén usamos o microscopio para comparar cé-
lulas de cebola e de pelo humano, realizamos 
experimentos e visualizamos vídeos didácticos 
para explicarlles aos demais o que aprendemos. 

Papáronme 
Germán e Carla

a noite do sorteo!

Proxecto 
ECOSISTEMAS 

DIVERSOS 

Recreación plástica dunha célula animal 

Por grupos, saímos ao areeiro facer saltos de lonxitu-
de, medímolos para comparalos con gráficas. Xogamos 
coa ruleta a medir líquidos e pesar, gravamos coas 

tabletas vídeos titoriais para explicar ao alumnado de 
3º e 4º as figuras planas, aprendemos conceptos ma-

temáticos divertíndonos co TABÚ... 

Proxecto 

MEDIMOS 

Proxecto 
Cos envases de alimentos traídos das casas fa-
cemos clasificacións, estudamos etiquetas e 
confeccionamos o noso mural. 

SECTORES DE PRODUCIÓN 

Centrámonos no noso horto: 
limpamos, preparamos a terra, 
plantamos, sementamos e... 
recolectamos a coliflooor!!! 

No contexto lingüístico, facemos unha recompilación das fotos expostas doutros 
proxectos e clasificámolas a modo de álbum, engadindo comentarios. Outros, ao tem-
po, realizan roscos de palabras cos que nos divertimos ao remate. 

(SENTIMOS NON TER FOTOS DE TODOS OS PROXECTOS, PERO                 
COLLEUNOS O CONFINAMENTO...) 

ALBUM DE FOTOS DO COLE 

GRAZAS AO ALUMNADO DE 5º E 6º POR FACER DE REPORTEIROS 
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Proxecto 

AS PEGADAS DO TEMPO 

Na prehistoria 
aínda 

non inventaran
 a escritura!

Buscando información na web, en equipo 

Proxecto 

ORTOGRAFÍATE 

Que ben o pasamos elaborando un kahoot para logo divertirnos ao tempo que aprendemos. 

Proxecto 

MATES APLICADAS 

Aplicamos os contidos que aprendemos: medi-
mos masas, lonxitudes, capacidades, ángulos, 

figuras planas...a través do xogo da ruleta. Fi-
xemos circuítos correndo e cronometrámonos 
uns a outros.. comparamos os tempos, cons-
truímos gráficas comparativas por grupos e 

elaboramos un Manual básico de termos xeo-
métricos. 

Perfeccionando a técnica do compás 
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INVESTIGACIÓN DUN ANIMAL
AMAR O MAR

Un peixe!

Que é isto?

AMAR O MAR 

FORMAMOS EQUIPOS.
COOPERAMOS

E
AXUDÁMONOS

EXPOSICIÓN DUN VERTEBRADO 
E UN INVERTEBRADO

AMAR O MAR

47 

ELABORACIÓN DUN MANUAL 
BÁSICO DE
XEOMETRÍA

MATES APLICADAS

Grazas por estar atentos 
e apreciar o noso

esforzo. 

Somos 
moi estudiosos
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Grazas a este método traballamos por grupos, cooperando, 
e é mais fácil sacar boas notas, xa que se un non o entende, 

sempre terá  un compañeiro ao lado para que lle axude. (Opina o alumnado)

48 
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INVESTIGACIÓN DUN 
VERTEBRADO

 E UN INVERTEBRADO
AMAR O MAR

MURAL 
MÁIS CLARO, AUGA

 CREAMOS
CONFECCIONAMOS

CONSTRUÍMOS

RECREANDO O CURSO DUN RÍO
MÁIS CLARO, AUGA

TALLER DE CONSUMO RESPONSABLE
NON MÁIS PLÁSTICOS

MONTANDO
UN 

POLÍMERO
NON MÁIS 
PLÁSTICO
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DISECCIONANDO UN PEIXE
AMAR O MAR

E un pouquiño
 máis 

por aquiií..
Bótalle 
menos!

CONSTRUÍNDO UNHA DEPURADORA
MÁIS CLARO, AUGA

EXPERIMENTAMOS E DESCUBRIMOS

CANTO ALMIDÓN!
COMEMOS

Que descubrimento! 
Co iodo sabemos 
que o xamón doce 
ten máis almidón 

que o plátano!

Mira como lle saco a pel
 antes de cociñalos

COCIÑANDO NA PRAZA DE ABASTOS
COMEMOS

OS MATERIAIS 
NON MÁIS PLÁSTICO

OLLANDO POLO
MICROSCOPIO

A CÉLULA
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VISITA Á PRAZA
COMEMOS

Si, vouno pelar.

CONTACONTOS VÍCTOR LOMBA
AMAR O MAR

Mira que langostino, 
dos nosos

mares!

COÑECEMOS OUTRAS PERSOAS
E

APRENDEMOS DELAS

VISITA AO MUSEO
AMAR O MAR

53 

TALLER CONSUMO RESPONSABLE
NON MÁIS PLÁSTICO
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EMOCIONAL 

No noso colexio consideramos importante manter o corpo e a mente sans de 
aí que todos os cursos teñan clases de Educación Emocional. Ao longo do 
curso realizamos diferentes actividades e xogos para centrar a atención, 
coñecerse mellor e coñecer ás demais persoas, reflexionar sobre a violencia 
de xénero, escoita activa e ioga. 
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SAMAÍN – MAGOSTO 

O 30 de novembro celebramos o “Magosto” e o “Samaín”. Comezamos a xorna-
da con diferentes obradoiros de: 

Cociña 

Baile 
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Manualidades 

Maquillaxe 
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Enigmas 

Despois do recreo realizamos xogos! 
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Como sobremesa degustamos unhas deliciosas madalenas de cabaza deco-
radas con pantasmas que fixo o alumnado no obradoiro de cociña. 
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DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO 

É importante que toda a comunidade educativa estea concienciada sobre 
a prevención, detección e actuación en CONTRA DA VIOLENCIA DE 

XÉNERO. Algunhas das actividades programadas para este curso foron: 

Crear lemas  e colocalos  nos chanzos  da escaleira. 

Crear e cantar  unha 
canción  en contra da  

violencia de xénero. 
Desfrutar de Ula Lúa? 
contaconto ofrecido 
por Celtia Figueiras. 
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NADAL 

Este curso celebramos o final de ano realizando diferentes obradoiros: de baile, 
música, manualidades e cociña. 

Obradoiro de baile e música 
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Obradoiro de cociña 
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E rematamos o día cun festival organizado pola mestra de música Irene e 
protagonizado polo alumnado do cole que cantou, bailou e tocou. 

Actuación do alumnado de infantil 

Actuación do alumnado de 1º e 2º 
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Actuación do alumnado de 3º e 4º 

Actuación do alumnado de 5º 
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Actuación do alumnado de 6º 

Actuación do grupo 
dos recreos 
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Actuación do alumnado de diferentes aulas 

As familias estiveron connosco en todo momento e ata nos ofreceron a 
súa propia actuación. 

66 
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DÍA DA PAZ 

O 30 de xaneiro conmemoramos o Día da Paz da man de Anxo Fariña, escri-
tor, ilustrador e deseñador galego. Ao longo da mañá revelounos algúns se-
cretos que utiliza á hora de ilustrar as súas obras. Ademais deunos tres re-
gras para conseguir un obxectivo: 

• É necesario ter perseverancia. 

• Crer nun mesmo ou nunha mesma. 

• Non tirar a toalla. 
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ENTROIDO 

A temática do entroido foi o MAR, tendo como lema “Próxima Mi-
sión: Sen Plásticos”, polo que para crear os disfraces para o festi-
val utilizamos, maioritariamente, materiais que se puideran reciclar 

ou reutilizar. 

70 
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INFANTIL 
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1º E 2º 



CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

73 

3º E 4º 
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5º e 6º 
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Como é habitual, nestas 
datas abrimos as portas 

a toda a comunidade 
educativa e as familias 

responderon acompañán-
donos durante o desfile, 

deleitándonos cunhas 
regueifas e sendo un pú-
blico xenial para as di-
ferentes actuacións do 

alumnado. 
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Aquí podemos ver algunhas fotos dos dían anteriores ao festival: 
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS 

O 17 de maio celebrámolo dende a casa, con diferentes propostas dende as 
diferentes áreas. Algúns dos resultados foron os seguintes (ver na web do 

colexio): 

Rosco das Letras Galegas 5º e 6º: 

Fálannos de Ricardo Carvalho Calero: Audio e fotografías feito polo alum-
nado de 5º e 6º. 
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Genially creado por Carla de 6º para o alumnado de 1º e 2º 

Palabras con vida 

Xogos tradicionais 
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Alumnado, profesorado e algunha familia creamos a nosa versión da muiñeira 
de Chantada con ritmo de hip hop. 

79 



PINGUIÑAS  2020 

80 

PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO: 
“VIDA ACTIVA” 

Este curso o CEIP Cabada Vázquez, participou no “Plan PROXECTA” 
desenvolvendo o PDC (Proxecto Deportivo de Centro) dende dúas 
modalidades: XOGADE e Móvete + 

 

A través do XOGADE partici-
pamos en xornadas deportivas 
xunto co alumnado doutros co-
lexios e practicamos xogos e 

deportes na escola. 

En canto ao Móvete + bailamos ou creamos 
coreografías durante algúns recreos para 
manternos en forma e representar en fes-

texos do colexio. 

En ambos casos realizáronse diversas actividades ao longo do curso 
como se pode ver a continuación: 
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PRIMEIRO DÍA DE CLASE 
Como punto de partida do Plan Proxecta demos a benvida ao novo curso con 

moita enerxía, realizando varios xogos. 
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DÍA EUROPEO DO DEPORTE ESCOLAR 

O 28 de setembro foi o “Día Europeo do Deporte Escolar” e celebrámolo 
bailando a canción “Sen o teu riso non me vou” do grupo galego “Monoulius 
Dop” e realizando xogos tradicionais como a mariola, o 3 en raia ou o pano. 



CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

83 

DANZA URBANA 

É importante darlle ferramentas ao alumnado para crear hábitos de vida sau-
dable e que poidan seguir practicando actividades físico-deportivas máis aló 

da escola. Por isto, a principios de outubro nos visitaron Sofía e Elia do 
“Ximnasio Absolute” da Estrada para ensinarnos danzas urbanas. 
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BAILE NOS RECREOS 

Por un lado, as docentes tiñamos un día para manternos en forma acompañadas 
polo alumnado que quixera vir. 

Por outra banda, o alumnado creaba as coreografías para os festivais. 
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SAMAÍN – MAGOSTO 

O 30 de novembro celebramos o “Magosto” e o “Samaín”. Pola mañá 
programamos varios obradoiros, un deles de danza. 

Despois do recreo realizamos varios xogos. 
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COMPETICIÓN DE CAMPO A TRAVÉS ZONAL 

O 5 de decembro o alumnado de 2º a 6º de primaria participou na competi-
ción zonal de campo a través, celebrada na praia fluvial de Liñares. A 

maioría correu pero tamén tivemos reporteir@s. 
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NADAL 
Rematamos o 2019 con moita marcha! Bailando, tocando e cantando, entre 

outros obradoiros. 

OBRADOIRO DE BAILE E MÚSICA 

FESTIVAL DE NADAL 

 

 

“I Want To Be An Elf” bailado polo alumnado de Infantil. 

“Nada Sale Mal” de Aitana, bailado polo grupo dos recreos. 
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CAMPO A TRAVÉS PROVINCIAL 

Catro alumn@s clasificáronse para a competición provincial de campo a 
través no parque de Castrelos de Vigo. Aquí están quecendo e tras a com-

petición acompañados da familia e a profe. 
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ENTROIDO 

No entroido tamén desenvolvemos o noso Proxecto Deportivo de Centro. Co-
mo todos os anos realizamos un desfile ata o pobo e alí fixemos varias re-

presentacións. Aquí podemos ver diferentes fotos de ensaios e do festival: 
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DÍA DAS LETRAS GALEGAS 

Dende o CEIP Cabada Vázquez, para celebrar o Día das Letras Galegas, 
practicamos xogos tradicionais e bailamos a nosa versión da muiñeira de 

Chantada. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

PROXECTO DE INTEGRACIÓN  

DA PSICOMOTRICIDADE 

Este ano continuamos desenvolvendo un proxecto educativo que lle da a im-

portancia que merece á intelixencia motriz. O desenvolvemento motor do 

neno e da nena segue unha secuencia evolutiva que vai dende os reflexos 

primitivos, dando paso aos reflexos posturais e ao control voluntario das 

habilidades motrices básicas e, despois coas habilidades motrices máis es-

pecíficas. Cando esta evolución non é a axeitada soe dar lugar a alteracións 

do desenvolvemento (habilidades motrices, percepción sensorial, cognición, 

atención, dificultades de aprendizaxe, ...). Para evitar ou, canto menos, mini-

mizar a aparición de ditas alteracións, levamos a cabo un traballo integral 

da motricidade que se desenvolve principalmente na etapa de infantil e nos 

primeiros cursos de primaria. 

Como xa saben as familias, todos os días temos clase de Educación Física. A 

sesión comeza con actividades de ritmo nas que introducimos movementos 

contralateriais e cruzados xa que favorecen a activación dos dous hemisfe-

rios cerebrais. Un exemplo é tocar coa man dereita o xeonllo esquerdo. Lo-

go traballamos habilidades motrices básicas (desprazamentos, saltos, xiros, 

lanzamentos e/ou recepcións), coordinación e equilibrio, a través de xogos 

ou circuítos. Por último, relaxámonos estirando os músculos, con actividades 

de respiración ou con masaxes. 
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Por outra parte, procuramos que as actividades de psicomotricidade 

garden relación cos proxectos que se realizan na aula, polo que cando é 

posible, adaptamos os exercicios á temática da aula. Por exemplo, aquí 

estamos facendo un percorrido no que introducimos deportes de auga, 

xa que se estaban a traballar os océanos. 
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A 1ª proposta do 
curso foi debuxar 

o noso cole.

O U R  

S C H O O L
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