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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 

propostas se puidese levar do mellor xeito posible dado que se estaban a 

ofrecer esforzos inimaxinables ata agora.  Se con este agradecemento públi-

co nos damos ese alento tan preciso para afrontar os novos desafíos xa te-

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

para amosar a nosa gratitude con todas aquelas persoas, colectivos, asocia-

cións 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! 



CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

6 

VII FESTA DAS PALABRA   

Concurso de  micropoemas e  microrrelatos 

Xa van alá sete anos nos que na programación de todos os centros  
educativos da Estrada se lle fai lugar importante ao concurso de micro-
poemas e microrrelatos para despois celebrar a Festa das Palabras no 
teatro Principal. Este ano como todo foi excepcional, a festa tivo que 
adiarse pero esperamos que no vindeiro setembro ou cando as condi-
cións así o permitan poidamos homenaxear como se merecen a estes 
xoves creadores e creadoras, sementadores do noso ben máis prezado, 

a nosa lingua.  Moitos parabéns a todos pero especialmente a Germán 
Cortizo Eiríz, Nerea Vázquez Soto e Germán Prado Cacheda 
polos seus poemas e a Gema Parada Ovelleiro, Jamila Mehjoub 
Picáns e Carla Prado Cacheda polos seus relatos. 
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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 do noso entorno 
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 activida-
de 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 guía para a colocación da árbore nó 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      

familias, máis proveitosa que outros anos, e ao de dous irmáns, Carla e     
Germán Prado Cacheda, pola súa fértil colleita e pola súa calidade.  
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SAÍDA Á FERVENZA DO TOXA 
Comezamos o curso cunha actividade que por mor do mal tempo tivemos 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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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 VAGALU-

Situamos a parroquia de Codese-

da no mapa do concello da Estra-

da 

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.  
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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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