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Agarimoso saúdo, 

Afrontar esta situación de ter que dirixirse a toda a comunidade educativa a 

través desta bonita plataforma, resulta cando menos unha mestura de sensa-

cións. Por unha banda aparece a necesidade da gratitude a todos aqueles que 

dalgunha maneira contribúen a que todas as iniciativas saian adiante. Por outro 

lado aparece a incerteza e as dúbidas de se o que se cita recolle o máis impor-

tante do curso e non deixamos a ninguén sen o seu recoñecemento. Xa o fixe-

mos o ano pasado, porque “de ben nacidos é ser agradecidos”, e se hai cousas 

que non deberían perder a súa vixencia, o de agradecer sería unha delas.  Este 

ano temos a humilde convicción de que foi un ano importante, un curso con      

bagaxe significativa e que seguro marcará un antes e un despois na vida do noso 

centro. O ambicioso cambio metodolóxico que como claustro asumimos poñer en 

marcha no curso pasado, comezou a andar no presente, e se ben con diferente 

intensidade nos distintos niveis, o traballo desenvolto polas mestras implicadas 

nos niveis de primeiro e segundo de primaria foi o que maior relevancia acadou e 

que abriu un ilusionante camiño  para o resto. Coñecer o seu concello, as plantas 

e animais dos nosos bosques, as curiosidades do universo, dos cogumelos, dos 

museos, das cidades,… A lista sería moi longa pero o énfase debe poñerse en 

que estas novas propostas de traballo, sen a rixidez dos libros de texto supón 

que a aprendizaxe baseada en proxectos conleva da mestría, nunca mellor dito, 

das persoas encargadas do deseño de actividades para cada recanto, co fin de 

que sexan eles, o noso alumnado, os que  CREEN e CONSTRÚAN a súa aprendi-

zaxe, descubríndoa dun xeito  diferente, moito máis dinámico e parti-

cipativo. 
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Antonio Barros Araújo 

 Coordinador  do EDLG do CEIP Cabada Vázquez 

 Como podedes imaxinar, non esaxeramos se decimos que este foi un 

curso, o 2018-19, que esperamos quede no recordo como aquel primeiro in-

tento de facer unha escola diferente, adaptada aos novos tempos e que espe-

ramos sexa recordado como aquel primeiro paso dun novo CEIP Cabada Váz-

quez. Este foi o primeiro paso do que esperamos se consolide xa desde o pró-

ximo curso como unha escola onde todas as aulas do centro sigan esa única e 

irrenunciable liña de traballo.  Sempre hai cousas que mellorar, moito traballo 

compartido por diante, moitas dúbidas, pero sobre todo temos a seguridade 

de contar cunha poderosa arma, a ilusión por construír un proxecto novo.  

 Coma sempre, aprovéitase tamén esta xanela para agradecer a toda a 

xente de ben que colaborou co profesorado para o bo desenvolvemento do 

curso, de xeito especial ás familias e representantes das diferentes adminis-

tracións.  Quixeramos tamén despedir co maior e máis sinceiro dos nosos 

agarimos a aqueles que xa non formarán parte da nosa comunidade educativa 

no vindeiro curso, sexa alumnado ou profesorado, pois de todos eles e elas 

gardamos fermosos recordos que ogallá volva o destino a crear situacións  

para poder compartilos.      
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O CORRELINGUA  2019 

 Quizais para moitos esta cita anual poida parecer de pouco proveito ou 
cando menos que podería ter máis. O que non debería ter dúbidas é que 
o maior dos patrimonios que nos deixaron os nosos pais perde usuarios 
dun xeito preocupante. Algo teriamos que facer! Pois imos todos xuntos 
a dicir pola Estrada adiante que non nos avergoñamos de usar o galego. 

Arriba, Rodri e Pablo coa nosa xa tradiconal pancarta. Mirade que dous! 
A pancarta non hai quen nola quite! Non ho! Abaixo todos xuntos partici-
pando na xornada do Correlingua celebrada o martes 21 de maio, logo 

de aprazarse pola chuvia e co slogan deste ano. 
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O noso proxecto, o noso bosque. 
 

Participamos ao igual ca nos últimos anos no programa de educa-
ción ambiental de La Voz de Galicia desenvolvido pola Fundación 
Santiago Rey Fernández-Latorre desde o curso 1997/1998.     
O seu obxectivo é concienciar e implicar á comunidade escolar de 
Galicia na recuperación e defensa da natureza. Neste curso   
seguimos traballando no noso horto, nos nosos bancais, coidamos 
a nosa zona de plantación coas nosas árbores autóctonas    
plantadas no curso pasado e coñecemos o bosque da ribeira do 
Umia. 

Uns con máis gañas e xeito ca outros, pero o certo é que nos     

traballos de limpeza tamén hai quen se pelexa pola ferramenta,       

e aínda que a gasolina ás veces dúralle pouco, o traballo fano eles.  

Aí os tedes!  
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A profe Monchi cos pequenos do cole visitando  
a sobreira plantada no curso pasado. 

O axente    
forestal       

Félix nunha 
charla sobre 
fauna e flora 

dos bosques da 
ribeira. Coa 
información 
traballarían 

nas diferentes 
aulas do noso 

centro. 

Graciñas, 
Félix! 
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A “Festa das palabras” non é a única actividade que realizan conxuntamente os     
Equipos de Dinamización da Lingua Galega dos centros educativos da Estrada. 

Este ano, xunto coa colaboración co EDLG do Conservatorio Superior de Música da 
Coruña, realizamos unha actividade moi enriquecedora, un paseo polos instrumentos do 

Pórtico da Gloria das mans do gran músico “Pancho” Álvarez. 

Tivemos a sorte de contar nese día co coordinador do EDLG do CSMC, Abraham    
Cupeiro, quen nos introducíu no concerto de Pancho coa demostración de que con pouca 

cousa, unha simple palliña, podemos construír un instrumento de música. 

Non somentes actuaron Pancho e Abraham, senón que todos os nenos e nenas dos  
centros educativos participantes, cantamos unhas cantigas feitas por nós e na que 

tamén colaboraron os profes de música de Oca e do noso cole. 

Seguro que para o ano repetimos!!!! 

CONCERTO DIDÁCTICO 
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VI FESTA DAS PALABRAS   

Na edición deste ano as palabras escollidas eran serán e lenda,e que 

gardan relación con moitos dos traballos de investigación e divulgación 

que o gran Antonio Fraguas publicou ao longo da súa dilatada carreira 

profesional e de amor a Galicia e a súa historia. O que non cambiou foi a 

frescura, sinxeleza e fermosura coa que cada ano se organiza a festa 

das palabras. Este ano a madriña foi Ledicia Costas, prestixiosa escrito-

ra galega gañadora de relevantes premios literarios e que nos animou a 

seguir vivindo e pensando na nosa lingua. A música púxoa o estradense 

grupo de música tradicional Decotío gaiteiros que amenizou e dignificou 

coas súas pezas esta xornada tan bonita para toda a comunidade.  Ponse 

fin a un traballo de creación que vai collendo pouso nas programacións de 

todos os centros educativos da Estrada. Por mil primaveras máis!!!!! 

OS GAÑADORES  

DO NOSO COLE!! 

CARTEL ANUNCIADOR  

DA FESTA 

Concurso de micropoemas e microrrelatos 
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Parabéns aos gañadores!!!  

Polos poemas de  

Lara Pena, Germán e Carla Prado   

e polos relatos de  

Mateo Troitiño, Samuel García e Marco Vázquez  
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EDUCACIÓN FÍSICA: 

PROXECTO DE INTEGRACIÓN DA PSICOMOTRICIDADE 

Este foi o primeiro curso escolar no que o CEIP Cabada Vázquez se embarcou 

nun novo proxecto educativo comezando pola etapa de Educación Infantil e os 

dous primeiros cursos da Educación Primaria. Neste proxecto dáselle unha 

gran importancia ao desenvolvemento psicomotor do alumnado como paso pri-

mordial para outros contidos educativos. Búscase prever, detectar e atender 

de forma temperá calquera tipo de necesidade educativa que se poida descu-

brir ao observar un mal funcionamento a nivel motriz. É un proxecto que aínda 

está a nacer pero do que nos sentimos moi orgullosas e que nos permite ir un 

paso máis alá na nosa aprendizaxe como educadores. 

Como resultado do traballo colaborativo das docentes de Infantil, 1º, 2º e Edu-

cación Física creáronse clases de psicomotricidade e Educación Física asocia-

das, na medida do posible, aos proxectos de aula. Poden ver algúns dos resulta-

dos nos seguintes enlaces: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/567 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/567 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/567
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/node/567
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PROXECTO DEPORTIVO DE CENTRO (PDC): “VIDA ACTIVA” 

Un ano máis o CEIP Cabada Vázquez, participa no “Plan PROXECTA” bus-

cando fomentar no alumnado un estilo de vida saudable, fomentando a 

práctica deportiva. 

Durante este curso escolar realizamos actividades físico-deportivas se-

guindo dúas modalidades: 

XOGADE. Ao igual que en cursos pasados participamos en diferentes 

xornadas deportivas no propio colexio ou de convivencia con colexios 

da zona. 

MÓVETE +. Introducindo o baile nos tempos de lecer (recreos dos mar-

tes) e en algunha conmemoracións. 

As actividades que levamos a cabo foron as seguintes: 

DÍA EUROPEO DO DEPORTE ESCOLAR  (28 de setembro) 

O 28 de setembro en conmemoración do Día Europeo do Deporte Escolar 

realizamos as seguintes actividades: Coreografía Móvete+, Actividades de 

atletismo e Debuxo sobre as actividades realizadas. 

 

 

SAMAÍN E MAGOSTO (31 de outubro) 

O 31 de outubro realizamos un Baile para celebrar o Samaín e o alumnado de 

5º e 6º dirixiu unha actividade de Xogos Tradicionais para celebrar o Magosto. 
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CAMPIONATO ZONAL DE CROSS  

  

 

TENIS DE MESA  

O 19 de decembro contamos coa visita de Ramón do Club Deportivo de Tenis 

de Mesa da Estrada, acompañado por Julio do Club de Tenis de Mesa Lalín. 

 

 

 

 

 

 

NADAL (20 e 21  de decembro)  

 O 20 de decembro realizamos un obradoiro de baile e o 21 unha exhibición de 

baile practicado na clase de psicomotricidade. 

 

  

 

O mércores 5 de 

decembro o     

alumnado dende 2º 

ata 6º compite no   

campionato zonal 

de campo a través. 

Foi un éxito total e  

mirade que ben o       

pasaron. 
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DÍA DA PAZ (30 de xaneiro) 

Dende EF colaboramos coa mestra Irene na aprendizaxe dun baile como colofón da 
representación músico-teatral do día da Paz centrado en África. 

 

 

 

 

 

 

ENTROIDO (1 de marzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATLETISMO EN PISTA EN CUNTIS (1 4 de febreiro) 

Alumnado de 4º, 5º e 6º participou no campionato zonal de atletismo en pista que se 

celebrou nas pistas de atletismo de Cuntis . 

 

 

 

En colaboración co proxecto de  biblioteca: “A flora e fauna da nosa contorna: 

Terra de Montes”, co alumnado de Educación Infantil creamos unha coreogra-

fía relacionadas cos mouchos. 



CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

BÁDMINTON (30 de abril,  2 e 6 de maio) 

O Alumnado de 3º a 6º participou no campionato zonal de bádminton da Estrada. 

 

 

 

 

MÓVETE + _ LETRAS GALEGAS (1 6 de maio) 

Dende o Móvete +, preparamos dúas coreografías para conmemorar                                         

o Día das Letras Galegas. 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO EN PISTA (28 de maio) 

 

 

 

 

 

Poden observar máis fotografías e vídeos nos seguintes enlaces: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/taxonomy/term/17 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/edfisica 
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http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/taxonomy/term/17
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/edfisica
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ENTROIDO 2019 

Este ano o proxecto do centro xirou arredor dos nosos montes e os animais da 

nosa contorna, así que os disfraces de entroido tamén estiveron relacionados 

con esa temática. 

 

 
Os alumnos e 
alumnas de   
infantil e os 
seu mestres       

disfrazáronse 
de mouchos. 

 
Os cursos de 1º e 
2º puideron elixir 
entre animais da 
beira dos  ríos:  

cabalos do demo, 
píntegas, troitas  

e ras. 
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Os cursos de 3º e 4º 
foron de animais do 
monte coma lobos, 
raposos e coellos. 

 
Os cursos de 5º e 6º 

de dúas das nosas     
árbores mais típicas 
dos montes galegos:  

carballos e castiñeiros. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 

Os/as nenos/as de Educación Infantil, no segundo trimestre,                  
profundizamos no coñecemento do Polo Norte . 

Vimos varios vídeos de auroras boreais, e como podedes ver nas imaxes, con 
acuarelas, cada un de nós, pintou unha aurora boreal nun debuxo no que se 

podía ver a silueta dun oso polar coa súa cría. 
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Traballo de pintura con 
acuarelas onde cada 

grupo usou as cores que 
escollera para o traballo 

do Polo Norte,             
os osiños ,... 

Mirade con que gañas 
fan os seus traballos! 
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VIAXE FIN DE CURSO 5º E 6º 

 
 
Os días 17, 18 e 19 de xuño fomos de excursión a Ortigueira. Alí visitamos un montón de cou-
sas como, San Andrés de Teixido, Fragas do Eume, fixemos kayak, paddle surf... 
 
Pasámolo moi ben; en San Andrés de Teixido, vimos un montón de cousas, como por exemplo o 
santuario, que é un templo gótica, onde o elemento máis antigo que se conserva é o arco 
triunfal do século XV. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nas Fragas do Eume fixemos unha gran camiñata. Era todo moi bonito, e cando 
rematamos... a Ortigueira! 
 
Por certo, sabiades por que se chaman Fragas do Eume? 
Porque por alí pasa o río Eume! 
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Despois, o seguinte día fomos a Cedeira, a Estaca de Bares e Cabo Ortegal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cando fomos a Ortigueira fixemos moitas cousas e tamén soubemos algo da súa historia 
por exemplo... que en Ortigueira consérvanse restos do megalítico. Segundo o historiador 
romano Plinio o Vello, no século I, nesta zona habitaban os “arroni”. 

O concello de Ortigueira ten 214,9 km cadrados, estando a súa densidade preto dos 40 
habitantes por quilómetros cadrados, ademais conta con 22 parroquias. Ortigueira sitúase 
entre a serra da Faladoira e a de Capelada. 

Ah,! xa nos esqueciamos.! Ortigueira é moi bonito, pero a casa rural é moito máis. 
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PROMOCIÓN     2010/2019 

O meu paso polo cole foi fantástico. Cando entrei en infantil tocou-

me Ana de profesora e os meus compañeiros acollerónme moi ben. 

En primeiro doume clase Mavi e fixen máis asignaturas. A que máis 

me gustaba era naturais. En terceiro comecei a xogar ao fútbol no 

recreo e  ademais fixemos un proxecto moi chulo sobre teatro. 

Agora en sexto tócame despedirme deste cole con maravillosos 

profesores e compañeiros. 

Gracias a todos, botareivos moito de menos. Ata pronto! 

Aarón  Basteiro Mancini 
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1º E 2º DE PRIMARIA 

PROFES:  IRENE, MONCHI E ANXOS 

INFANTIL 3, 4 E 5  ANOS 

PROFES: AGUSTÍN E MARÍA 
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5º E 6º DE PRIMARIA 

PROFE: MAVI 

3º E 4º PRIMARIA 

PROFE:  BEA 
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Raja  Oubelkhir 

A FAMILIA NON SÓ ESTÁ 
NA CASA, TAMÉN ESTÁ NO 

MEU COLEXIO,                
O CABADA VÁZQUEZ        

DE CODESEDA!! 
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O FOTÓGRAFO ANTONIO NODAR 

VISITA O CEIP CABADA VÁZQUEZ 

En xaneiro visitounos o prestixioso fotógrafo galego Antonio Nodar, natural de Baíñas 

(Vimianzo) e con raíces na Estrada.  

Antonio é un artista de recoñecida traxec-

toria internacional que o levou froito da súa 

inquedanza e curiosidade a viaxar por moi-

tos e moi distintos lugares do mundo. O Sal-

vador, Nepal, Londres, París,… son algúns 

dos lugares. 

A xornada comezou  

cunha charla ao       

alumnado de primaria 

sobre o seu traballo,  

vivenzas e respondeu a 

todas preguntas que lle 

fixeron. 

A continuación, traballou 

con eles facendo retratos 

(con axudantes incluidos) 

para logo traballar con esas 

fotos igual que no seu 

proxecto, “From portrait to 

self-portrait”. 

Voltará ao noso centro para completar a actividade cunha                    

exposición con este traballo. 
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CEIP CABADA VÁZQUEZ 

 
SAÍDA A PONTEVEDRA 

 
Este ano,a finais do segundo trimestre, todos os nenos e nenas do cole fixemos unha 
saída a Pontevedra. A experiencia foi fantástica. Visitamos o museo e, cada un dos 

cursos, realizou unha actividade diferente dentro del. 

Os nenos de Ed. Infantil 
   coñecemos de preto como 

  era a vida dos homes da covas 
 e puidemos probar algunhas 
 das xoias que utilizaban en 

 aquela época. 

Os de primeiro e segundo fixemos 
un pequeno percorrido polo museo 
observando diferentes estancias 

xa que, durante este curso,         
estudamos que é un museo. 

Os de 3º e 4º         
visitamos as salas 

do paleolítico e      
neolítico observando      
ferramentas, xoias, 
armas e ata algún      

esquelete. 

Os rapaces de  5º e 
6º fixemos un       

pequeno  percorrido 
polo museo          

rematando na      
fermosa sala       

Castelao. 
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Foi xenial compartir, 
cos compañeiros, un 
xantar e tempo de     

lecer na illa das         
esculturas. 

Puidemos desfrutar de xogos 
nun parque con estruturas e 

bambáns de madeira. 

Pola tarde visitamos o 
fermoso edificio do    

café moderno. 
Realizamos uns talleres 
de actividades que nos 
achegaron a historia do 
famoso loro Ravachol 
que tan unido está ó   

entroido pontevedrés. 
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DÍA DA PAZ 

A última semana de xaneiro os rapaces do colexio preparamos un 
baile para celebrar o Día da Paz. 

A actuación  representaba un ataque dunha milicia, a un poboado   
africano e a indefensión deste. A danza final simulaba a solicitude de 

paz ante situacións de tanta violencia e desamparo. 

Pasámolo xenial durante os ensaios e fixemos un            
achegamento á realidade actual dalgúns pobos.  
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ARRANCOU  RADIO  CODESEDA 

Fíxonos bastante 
ilusión a todos, a 
posta en marcha  

da nosa radio     
escolar.             

Comezamos con pe-
quenos  traballos 

como o das imaxes 
para celebrar o día 
da poesía.  Mesmo 
nos atrevemos coa  
música en directo!! 
A maxia da radio 
hai que vivila, non 
vale con que cho 
conten! Probade! 

Como vedes tivemos 
que facer as nosas 

gravacións nun        
recuncho da bibliote-
ca, pero conseguimos 
comezar as obras do 
novo estudio na anti-
ga aula de informáti-
ca, polo que no curso 
que vén xa non será 
excusa o ter un local 
insonorizado e libre 

de interrupcións para  
gravar. A cara de 

moitos deles cando se 
escoitan por primeira 

vez... Un goce!!! 
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BIBLIOTECA 

INICIO DE CURSO 

Comezamos coa inestimable colaboración de Paco Nogueiras co seu espectáculo  

BRINCA VAI! 

Logo xogamos no    

patio todos xuntos. 

No mes de outubro tivemos a sorte de ter na escola a presentanción do MÉTODO 

BARRUMAT,  moitas grazas a Mari Carmen Matalobos e Carlos Barruso.  
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Celebramos o DÍA DA BIBLIOTECA elaborando entre todo o alumnado un tendal de 

poemas. 

O Día da Poesía comezamos unha nova experiencia, a RADIO ESCOLAR. Un      

recurso moi importante para o noso centro do que seguro sacaremos bo proveito 

toda a comunidade educativa. 

DÍA MUNDIAL DO AUTISMO  
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DÍA DO LIBRO. 23 de abril.  

Para celebrar o DÍA DO LIBRO, nos días previos, voluntariamente, escollemos libros e 
un lugar do centro para facernos unhas fotos. 

O día 23, o alumnado de 5º e 6º de Primaria foi ás aulas de Infantil, 1º, 2º e 3º - 4º a 
ler contos:  

 Cantas pingas na cidade.              Andrés cabeza abaixo. 

 Cando no encontras a túa casa.    Lucas e oso. 

Fíxose un mural en cada aula e ao ir rematando expuxéronse na entrada da escola . 
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NÓS TAMÉN CREAMOS 

Concurso promovido pola Consellería Educación, Universidade e Formación 

Profesional, no que participamos co conto “A VELLA LULULA”. 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/categoria-1-ceip-cabada-vazquez 

Podedes ver máis fotografías e vídeos no blog da biblioteca. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/biblioteca 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/categoria-1-ceip-cabada-vazquez
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TRABALLAMOS POR PROXECTOS!!! 

UNHA IMAXE VALE MÁIS QUE MIL PALABRAS!! 

NORABOA POLO TRABALLO REALIZADO!! 

COÑECEMOS             
A ESCOLA! 

TEMOS UN CORPO              
VALIOSO!! 

TERRA DE MONTES 
“OUTONO NA         

RIBEIRA” 
 

CALENDARIO 



PINGUIÑAS  2019 

37 

COMO NACEN OS 
COGOMELOS 

 
LAPBOOK 

DOCU-UMIA 
Documental sobre o          
ecosistema de río. 

Podedes ver o vídeo completo 
na seguinte dirección de 

youtube. 
 

https://youtu.be/bY1jG_VKjcc 

VIAXE AO ESPAZO!! 
 

CAIXA ESPACIAL 
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VIAXE NO TEMPO! 

LIÑA DO TEMPO 

 
A ÁRBORE XENEALÓXICA 

TEMPO DE SEMENTEIRA 
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A TODA MÁQUINA!!! 

 
 

ONDE VIVIMOS??? 
 
 

OS TRANSPORTES 
 

ALIMÉNTATE BEN!! 
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IX  CONCURSO  DE  POESÍA  “CABADA  VÁZQUEZ” 

O Día das Letras Galegas é un día de 
exaltación da nosa lingua, o galego, a tra-
vés da súa manifestación literaria. Come-
zou a celebrarse o 17 de maio do 1963, 
coincidindo co centenario da primeira 

edición de Cantares gallegos, de Rosalía 
de Castro. Ata 2019, ano dedicado a An-
tón Fraguas, 59 autores (4 mulleres e 55 
homes) foron homenaxeados nas 57 edi-
cións 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 fa-
lecemento da persoa homenaxea-
da.  Oficialmente, trátase dun día 

de carácter festivo en toda      
Galicia desde 1991.  
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Jamila Mehjoub Picáns 2º PRIMARIA 

Un ano máis convócase este concurso de poesía. Xa ten un  
lugar na nosa axenda e este ano reproducimos o formato   

orixinal dos traballos gañadores.  Moitas grazas aos          
participantes! Esperamos de novo máis creadores para o ano 

que vén.  Desfrutade cos gañadores. 
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Germán  Prado Cacheda, alumno de 4º de educ. primaria. 
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Aarón Zamar Magariños alumno de 5º de primaria 
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María Rivas Couceiro, na categoría de comunidade educativa como 
nai do alumno Xico Rivas, de educación infantil. 
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ARQUEOCAMPO 

 
No primeiro trimestre deste curso os rapaces de 3º, 4º, 5º e 6º acudimos 
ao pavillón   Coto Ferreiro a realizar un taller relacionado ca arqueoloxía. 
Foi xenial traballar con Xesús e Nuria, os nosos monitores da actividade. 

O máis divertido foi “ensuciar as mans” buscando restos nunhas     
reproducións de poboados celtas que alí había. Tamén tivemos 

que limpar e clasificar  os “tesouros” que atopamos  soterrados. 
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VISITA A FP INNOVA 

O mércores 8 de maio os alumnos e alumnas de 5º e 6º visitamos FP INNOVA, 
pasámolo realmente ben e experimentamos un montón de cousas, dende facer 
diferentes pans nun obradoiro de cociña, ata como montar algúns sinxelos cir-

cuítos en serie e en paralelo. 
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GUSTOUNOS MOITO... 

https://youtu.be/bY1jG_VKjcc 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/biblioteca 

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/categoria-1-ceip-cabada-vazquez 
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Visita a nosa páxina web:  

https://www.edu.xunta.es/centros/ceipcabadavazquez/ 

https://www.edu.xunta.es/centros/ceipcabadavazquez/normalizacion 

 

O alumnado de 5º e 6º na excursión de  fin de curso  onde desfrutaron das Fragas do 
Eume, de Ortigueira, de Mañón, dos cantís de Loiba, Estaca de Bares.. e de moitas cou-

sas máis. Na imaxe co mar ao fondo, en San Andrés de Teixido, e a fermosura. 


