
PINGUIÑAS

PINGUIÑAS
Revista Escolar do CEIP "Cabada Vázquez

Nº 45 / Codeseda - A Estrada 

2021/2022

A rapazada de infantil coas galiñas no seu patio. 
Este curso recordarase como aquel no que tres exemplares de galiñas de Mos,

chegaron ao noso centro e compartiron espazo e bos momentos con todos. 
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Editorial
Todos os anos supón un reto moi difícil tratar de cumprir con certa solvencia,
este apartado da nosa revista escolar. O curso pode pasar rápido ou de
vagariño, pero postos a facer resumo é sempre moi complexo escoller o
relevante, co risco que isto supón de poder deixar fóra algo moi especial para
alguén.
Ímolo intentar a ver que vos parce.
O curso comezou coa amoladura de saberque outro curso máis tiñamos que
convivir coa pandemia, mais coa esperanza de que fose o último, e a verdade
é que niso andamos. Seguimos moi convencidos do noso xeito de facer as
cousas, e a pesares do que podemos mellorar, cremos firmemente que non
hai mellor camiño que o que escollemos xa fai catro anos, cando apostamos
pola metodoloxía basada en proxectos.
Este curso, como gran titular, temos a palabra GALIÑAS. Si, desde xaneiro,
tres exemplares da raza galiña de Mos comparten patio co noso alumnado de
infantil, e o seu galiñeiro, os seus coidados diarios e a súa compañía, xa
forman parte da actividade diaria da nosa cativada e dos mestres desa etapa.
Unha aposta valente, fermosa e orixinal que merece os maiores dos
recoñecementos por todos os que formamos parte desta comunidade
educativa.



 

Xa máis andado o curso, despois do nadal, soubemos que ían comezar as
ambiciosas obras de arranxo dos teitos coa nova iluminación en case que
todas as dependencias do centro, o que era moi desexado tamén, o cambio
de todas as ventás do centro, por outras con maior eficiencia enerxética. 
Foi unha inversión moi importante e pola que levabamos varios anos
agardando, e por ser moi desexada esperemos poder desfrutala moitos
anos. Os invernos seguro pasarán a ser máis levadeiros.

Seguro que quedan moitas cousas pero ante a dificultade da escolla e a
limitación de espazo, imos a chegar aos agradecementos,, que deben
aparecer todos os anos.  Son case sempre os mesmos, pero non pode pasar
de moda recoñecer as aportacións das diferentes colectividades para que o
curso puidese rematar sen incidencias reseñables.  As familias e o
alumnado volveron a demostrar que as esixencias que as restricións pola
pandemia nos pedían, foron atendidas de xeito exemplar. 
As diferentes administracións e organizacións que participan ao longo do
curso tamén estiveron á altura e hai que recoñecelo, e a todos eles
seguímolos agardando para o vindeiro curso coas mesmas ou novas
necesidades de colaboración.
Xa por último, toca despedir á xente que xa non estará connosco no
vindeiro curso, empezando polo alumnado de 6º que se vai e continúa unha
nova etapa no ensino secundario. Moita sorte!
Tamén recordaremos a Olalla, mestra de educación infantil que recén
aprobada a oposición comezou a súa experiencia profesional no noso
colexio e a Marta, mestra de audición e linguaxe, que vindo de moi lonxe
(Sada), tamén levará recordos bonitos do seu paso por este centro.

Editorial



 E que dicir de MONCHI, é moi difícil poder recoller aquí todo o que
esta muller leva traballado neste colexio. Xa sabiamos desde
comezos de curso que este sería o último ano de Monchi no Cabada
Vázquez. Os que que a coñecen saben que non se pode dubidar do
seu compromiso, da súa vitalidade e da súa infinda humanidade.
Natural de Lamela, do veciño concello de Silleda, chegou ao noso
centro en setembro de 1999, xa vai para vinte e tres anos. Temos a
certeza de que ten un lugar especial para gardar a Codeseda e ao
noso colexio entre os seus amores especiais.
Os que tivemos a gran sorte de poder traballar con ela, sabemos que
agora  terá tempo para as súas afeccións, a natureza, viaxar, a
gastronomía,... e aqueles que a acompañen poderán desfrutar do
seu espectacular sentido do humor.   
Desexámoslle de corazón, que poida desfrutar esta nova etapa da
súa vida con todas as forzas, ilusións e rodeada dos seus.
A aula de 5º e 6º organizoulle unha despedida inesperada na última
semana coincidindo cunha entrega de premios e unha
representación teatral. Compartimos un enlace a un vídeo onde se 
 recollen moitos dos momentos de Monchi no noso colexio e cunha
fermosa canción de fondo, para que o resto da comunidade poida
comprobar  o moito que a queremos.                     

Moita sorte,
Monchi!

III
https://youtu.be/JZjZW366cvA

https://youtu.be/JZjZW366cvA
https://youtu.be/JZjZW366cvA


O SAÍDA A PONTEVEASAÍDA A PONTEVEA
Cando comezamos o curso sentiamos que tiñamos unha débeda
pendente, e de feito algún rapaz e rapaza así nolo recordou.
Quedara pendente unha saída que tivera que aprazarse a finais do
curso pasado por culpa do mal tempo, e que consistía en visitar
unha área recreativa  chamada a Praíña, e que aínda que pertence
a Couso, no concello da Estrada, moitos a coñecen como ir a
Pontevea (Teo). Co entorno da ponte medieval de fondo,
desfrutamos dunha mañá moi chula, con sendeirismo e visita á
Burga, ruta en káyak e xantar campestre con xogos na herba.
Pasámolo xenial e se queredes ver máis, aí vos queda un enlace
para ver imaxes dese día.

 https://youtu.be/2263ipEfvak  

https://youtu.be/2263ipEfvak
https://youtu.be/2263ipEfvak
https://youtu.be/2263ipEfvak


O MAGOSTO
 
 

O 9 de novembro celebramos o magosto no
colexio. Coma sempre, desfrutamos dos xogos
tradicionais  como: a petanca, os birlos, os zancos...  
Os xogos estaban en tres zonas diferenciadas. Cada
grupo burbulla ocupaba un espazo polos que iamos
rotando. Enrique, o noso conserxe, asou unhas
castañas e comémolas pola tarde. 
Estaban boísimas!!!!  



O día 11 de novembro, despois dun parón, os nenos e
nenas do Ceip Cabada Vázquez, dende 2º ata 6º,  por fin
fomos ao cross. Pasámolo xenial!, pero houbo un
pequeno incidente, pois unha compañeira  estivo un
anaco na ambulancia por atoparse indisposta.  Menudo
susto levamos!!!! 
Se queredes ver imaxes dese día clicade no seguinte
enlace:

 

O CROSS 

https://youtu.be/6kitYJwHzLY

https://youtu.be/6kitYJwHzLY


Ao igual ca no curso pasado, tampouco puidemos
celebrar o nadal cun festival para as familias de xeito
presencial como era costume en moitos centros e no
noso por suposto. A pesares das dificultades que a
pandemia nos ofrece, 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 volveu a  faltar 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,e contamos
coa presentación do alumnado de  6º. Se oo ano pasado
era a nosa foto preferida, neste ano, pedimos a nosa foto
da infancia para todos os adultos do centro  Xa sabemos
que moitos xa o vistes,  pero se queredes recordalo aí vos
deixamos un enlace que podedes usar para desfrutar do
noso esforzo por celebrar un nadal distinto.

https://youtu.be/sZ94zMm4O2U

https://youtu.be/sZ94zMm4O2U


O día daO día da    pazpaz

https://youtu.be/spLa99HVWqQ

   Esta xornada todos os anos nos ofrece algo especial,
sobre todo para reflexionar sobre moitos dos valores que
están un pouco esquecidos na nosa sociedade.
Dentro da área de valores, aproveitouse a ocasión para
representar unha pequena obra de teatro titulada "Os
cinco dedos". É moi sinxela pero quedou moi ben, ten
moita carga emocional e de traballo das emocións, a
autoestima,... 
No enlace pódese ver a representación dese día.                       

https://youtu.be/spLa99HVWqQ


DÍA DE ROSALÍADÍA DE ROSALÍADÍA DE ROSALÍA
Neste curso, para celebrar por primeira vez o
día de Rosalía o 23 de febreiro, participaron
representando ao noso centro, Gema e Gorka
nun acto moi fermoso na Teatro Principal. 
 Levaron un poema de Cantares Gallegos e
fixérono tan ben que o queremos compartir con
toda a comunidade educativa.
Se queres desfrutar co recitado, fai clic no
seguinte enlace:

https://youtu.be/KdOH_f2RsPI

https://youtu.be/KdOH_f2RsPI


  Este ano, e colaborando cunha iniciativa da concellería de cultura e
educación do concello da Estrada, participamos ao igual ca os
demais centros educativos, na posta en marcha de Dinamiza TV.
O proxecto consistía na elaboración dun noticieiro con contido
relacionado coas diferentes actividades ou iniciativas que cada
centro educativo quixera aportar a ese noticieiro.
Cada centro debería realizar as gravacións que estimase para
elaborar o seu noticieiro con aquelas novas que lle gustase cmpartir
co resto da comunidade educativa.
Supón un bonito traballo de reporteiros nas diferentes noticias, con
entrevistas aos protagonistas, e onde a oralidade e a posta en
escena recobran n gran protagonismo.
Sabedores dos erros que cometemos, esperamos o ano que vén
retomar esta fermosa iniciativa e animámosvos a que desfrutedes
co noticieiro deste ano, presentado por Jamila e Saínza e que se
pubicou nunha canle de you tube o venres 10 de xuño.
Da montaxe, gravación da presentación e edición encargouse Lucas
Terceiro, coñecido polos seus traballos neste eido.
Consulta no enlace a experiencia deste ano.

DINAMIZADINAMIZA    TVTV

https://youtu.be/mNcJ4cnHMx8

https://youtu.be/mNcJ4cnHMx8
































O TRABALLO POR PROXECTOS
1º E 2º DE PRIMARIA 

Énos imposible reflexar todo o traballo realizado polo
alumnado de 1º e 2º ao longo do curso. Traballo

realizado tanto nos proxectos como nas sesións de
psicomotricidade, no proxecto curricular específico, nas

especialidades de inglés, música, plástica, ..
 

O que aquí podedes ver é só unha pequena mostra.
Picando na imaxe poderedes ver un vídeo cos traballos. 

A ARTE NA NATUREZA OS MEDIOS DE TRANSPORTE

REANIMACIÓN

https://youtu.be/2O2GMhfkKVQ
https://youtu.be/4_14t3M0RUA
https://youtu.be/zIvpeqxCWlY


COÑECEMOS O NOSO COLE

AUGA + AIRE = VIDA
DÍA MUNDIA DA AUGA

AS PAISAXES

ONDE VIVO?

PROXECTO RÍOS

LETRAS GALEGAS 2022

https://youtu.be/aPLaYrw_hJw
https://youtu.be/KveBcbwQnZE
https://youtu.be/FDTcTqVD9pE
https://youtu.be/M_ci_Twu1n0
https://youtu.be/pxySw5UrDbo
https://youtu.be/cWiTycC0cIY


CODESEDA ARTS 2022
Este ano traballamos moitas cousas entre as que podemos destacar Samaín,
Nadal, o día da Paz, St Patrick, Rosalía de Castro, mosaicos e moito máis ...

Aquí temos uns exemplos do noso traballo este curso:

Traballamos a Natureza Silvestre

Tamén traballamos a Paz

O día de St Patrick



Mosaicos

O día de Rosalía, todo o colexio participou na elaboraión dun mural. Os
nenos e nenas de 5º e 6º fixeron caligramas con poesías da autora.



VIAXEVIAXE    ÁÁ  
PREHISTORIAPREHISTORIA

O primeiro de abril, o alumnado de terceiro a sexto de
primaria, tiveron a sorte de aprender moitas
curiosidades, costumes e modos de vivir da xente da
prehistoria. Foi unha mañá fría pero puidemos debuxar
en paredes simulando aerógrafos, coñecer a súa
arquitectura, traballar a pedra, os petróglifos e a súa
simboloxía, coñecemos unha técnica para facer lume e
mesmo lanzamos lanzas en simulacións de caza.
Foi moi completa a mañá e no seguinte enlace podedes
ver algunhas imaxes dese día.

https://youtu.be/sSo9U_m0OMw 

https://youtu.be/sSo9U_m0OMw
https://youtu.be/sSo9U_m0OMw


Ao igual ca outros anos, a aula de 5º e 6º participou
nunha actividade organizada polo concello da Estrada,
para promover o consumo de produtos de proximidade.
Este ano a iniciativa xirou arredor do mel e da
importancia das abellas nas nosas vidas. Primeiro
tivemos charlas formativas no centro e elaboramos o
noso propio terrario con cadanseu refuxio para as
abellas. Ademais tivemos que inxeniar unha receita con
mel como ingrediente para poder elaborala e degustala
como a elexida polo centro. Participaron os cociñeiros
Tere Rico e Iván Méndez coa elaboración tamén de pratos
doces e salgados para a rapazada que asistiu a eses actos
do xoves 26 e venres 27 de maio

https://youtu.be/k2PzZF8qSQs

SABOREA A ESTRADASABOREA A ESTRADA

https://youtu.be/k2PzZF8qSQs


Recobrando a ilusión coa que comezamos un curso que semella será o do regreso
a tan ansiada normalidade, mantemos unha liña de continuidade coas propostas
xa contempladas en anos anteriores, e que a continuación se sinalan:
- en primeiro lugar, o acondicionamento e limpeza dos bancais do horto para a
posterior plantación foron o primeiro centro de actuación do curso.
- na mesma liña, a limpeza e plantación nas xardineiras do noso centro tamén é
un tempo moi agardado pola cativada, sobre todo á hora de plantar e regar.
- a nosa zona de plantación de árbores autóctonas, tamén tivo unha importante
intervención neste curso pois á parte de volver a repoboar a zona con máis
árbores que secaran de cursos pasados, fíxose unha sinalización co nome das
diferentes árbores.
- a plantación de millo, fabas e cabazas tamén supuxo un esforzo importante
agora a finais case de curso, e a pesares de contar con algún contratempo
esperemos poder recompensar tanto esforzo cunha boa colleita.
- a visita de técnicos de ADEGA, supuxo unha gran oportunidade de coñecer a
calidade das nosas augas e a incrible fauna que o noso regato do patio posúe.
- por último, a organización dunha saída de limpeza pola marxe do regato de
Campos, preto do noso colexio e afluente do Umia dounos a posibilidade de
desfrutar dunha paisaxe fermosísima e de atopar máis lixo do que contabamos.

A rapazada de 1º e 2º preparada para facer
a plantación de millo, fabas e cabazas.



 

 
DESENVOLVEMENTO DE ACTIVIDADES E PERCORRIDO FOTOGRÁFICO

 
Para non caer en reincidentes erros de cursos anteriores, decidiuse no
presente curso incentivar as actividades ao aire libre polo que xa no primeiro
trimestre decidiuse empezar polos traballos de limpeza e acondicionamento
dos bancais do noso horto escolar. Ao igual que en anos anteriores tamén, o
comezo de curso non semella a mellor época para acoller os traballos de
intervención ao aire libre, pois o comezo do mal tempo tampouco axuda a esta
iniciativa. Con todo, e sendo xustos, tampouco debemos escusarnos
unicamente na climatoloxía para xustificar a non realización das intervencións
citadas, mais si que parece xusto sinalar que o centro ao seguir unha nova
metodoloxía de traballo baseada en proxectos, o profesorado implicado
dedica moitas horas fóra do horario lectivo para preparar e levar o seguimento
das súas tarefas. Como é doado de entender, son tantas as demandas que hai
iniciativas que se van pospoñendo ata buscar mellor oportunidade e neste
curso, ao igual que en anteriores, deixouse o groso das intervencións para o
segundo trimestre e boa parte do terceiro cos riscos que novamente isto
supón para poder entregar esta memoria nos prazos esixidos.
O curso comezou con algo novidoso pois fomos a recoller as pipas que os
xirasois que o ano pasado, a finais de curso, se prantaran. Foi algo que
chamou a atención as pipas que puidemos degustar.
Máis adiante xa, e referente á plantación nos bancais pódese concluír que
realmente é unha proposta que moitos esforzos nos pide pero ao mesmo
tempo tamén nos dá grandes momentos. Aos iniciais traballos de limpeza e
acondicionamento dos mesmos séguelle o traballo de plantación. Este ano
como novidade, á parte dos amorodos que se conservaron do ano pasado,
plantáronse leitugas de varias castes, chícharos, tirabeques, allos, ceboliños,...
e todo coa xenerosa colaboración de Carmen Freire, traballadora de Mans
Unidas e da súa iniciativa “Arredor dun horto” Cómpre sinalar tamén que
paralelamente a ese momento desexado por eles, tamén se tiveron que
realizar os traballos de limpeza e arrombe das zonas próximas aos bancais e
que ocasionou o arrinque de malas herbas e restos de follas que bordean as
framboeseiros e herbas aromáticas que xa foran plantadas en edicións
anteriores nun bancal de pedras para plantas aromáticas.  Ao igual que o
curso pasado, tratamos que participara a maioría do alumnado distribuíndo
ao mesmo nas diferentes liñas do bancal, e escollendo de novo o mes de
febreiro para realizar a nosa plantación.



 

    Ao igual tamén que en outros anos, tanto nos traballos de limpeza como
sobre todo nos de plantación, o alumnado participa dun xeito intenso, e
onde temos que facer os grupos de traballo guiados sempre por un
mestre responsable pois as dificultades para esperar a súa quenda e
repartir as ferramentas son moi importantes en moitos momentos do
traballo. 

A aula de 3º e 4º participando na
plantación dos bancais



A aula de infantil escoitando
a Carmen antes de plantar

A aula de 1º e 2º moi atentos
para saber o que ían a facer.



A aula de 5º e 6º
facendo as súas

plantacións

Recollendo as pipas do xirasol
que se prantara no curso pasado.
Aínda se xuntaron moitas pipas!



A segunda actuación que afrontamos tamén con importante éxito
foi a limpeza e plantación das xardineiras da fachada principal do
centro. Tratamos de facer un reparto das mesmas para posibilitar
que cada aula tivese a súa xardineira e se encargase da limpeza e
plantación das plantas ornamentais que con colorida fermosura
reciben e despiden a cada visitante ao noso colexio. Este ano como
importante novidade, e grazas ao asesoramento da auxiliar técnico
educativo do centro (coidadora), introducimos algún dos principios
da permacultura na plantación nas xardineiras. O aproveitamento
dos recursos naturais e hídricos, a sostenibilidade do medio e a
convivencia co resto de fauna e flora do entorno favoreceron a súa
posta en marcha con resultados máis ca satisfactorios na
actualidade. Iniciouse coa limpeza de grandes herbas na zona pero
deixando a capa superficial sen alterar para colocar por enriba dela
unha capa de papel de xornal que servirá para que o resto de herbas
non poidan agromar. A continuación humedécese con auga e
colócase por enriba outra capa de palla ou restos agrícolas, follaxe....
No noso caso aproveitamos a acumulación de follas dos castiñeiros
que enchen no outono o noso patio de infantil e que se acumularon
nun recuncho a modo de composteiro e que aproveitamos para esta
ocasión. Só quedaba facer os buratos nas zonas elexidas para as
plantacións e adiante! As surfinias, clavelinas, margaridas e azaleas
volveron a inundar de colorido a fachada principal do noso centro. A
actividade que baixo esas capas se xenera, facilitará que a terra
acolla un gran movemento e vitalidade sen necesidade de
tratamentos mecánicos de fresado ou similares.                         



A limpeza das xardineiras e estado case inicial das
mesmas momentos antes de comezar cos traballos de

colocación de papel, rego e esparcemento de restos
agrícolas do entorno, no noso caso, folla de castiñeiro e 

 restos pequenos de podas.

                                                             



 Limpeza,
colocación
do papel e
rego desa

capa. Andar
coa

mangueira
eso si que
lles gusta.

Haiche
traballos

peores e a
rapazada
tamén o

sabe.
             



Regar a capa de
papel e carrexar

folla para as
xardineiras.

Dous traballos
novidosos este 

 ano. 

                           



Carrexar folla para a plantación necesitou de
encargados de cargar e carrexar a folla ata o lugar de

plantación para que outros extendesen a folla 

                                          



Dous momentos da plantación, antes de botar a folla
preferentemente, para poder despois arrimala ben á nova

planta.  

                                                         

Este foi o resultado final, e aínda que
nestas imaxes non se aprecie, nunha das

xardineiras tivemos un contratempo
inesperado. Os coellos que daquela

abundaban nos arredores do colexio,
roeron as plantas totalmente. Por sorte
están volvendo a brotar e a recuperar o

seu estado.  

                                     



                Unha terceira intervención foi, ao igual ca en anos
anteriores a repoboación con árbores autóctonas dunha zona
degradada do noso patio, logo da súa ampliación. Nesta ocasión e
tamén coa xenerosa e inestimable colaboración do persoal do
distrito forestal Deza Tabeirós, decidiron usar pradairos,
capudres e castiñeiros nunha zona, mentres que noutra zona de
maior pendente e difícil acceso, plantaron bidueiros.
Este ano puxemos tamén unha etiqueta identificativa a cada árbore
prantada e ao final da xornada tiveron o detallazo de agasallarnos a
todos cun fermoso exemplar de sobreira. Sempre estamos
fondamente agradecidos pola súa colaboración.
Esta actividade, con todo precisa dunha continuidade que
dificilmente somos capaces de afrontar sen a súa colaboración, pois
non só nos axudan coa plantación senón que tamén nos regaron
coa súa motobomba para garantir que a plantación fose un éxito.
De cara a vindeiros anos temos que conseguir unha limpeza desa
zona con persoal e maquinaria axeitada para que se asegure que
non van a ser danados nin cortados por engano as novas árbores
de pequeno tamaño. É por iso polo que este ano decidiuse colocar
unha etiqueta de sinalización que axude á súa conservación.                    





 Nesa mesma zona, este ano tivemos a sorte de contar coa visita
de ADEGA, para dentro dun proxecto de traballo no centro sobre
a auga, poder facer unha análise básica da calidade da auga dun
regato que pasa polo patio do noso centro. A imaxe da portada
desta memoria recolle o seu estado, que logo das análises de
temperatura, pH e presenza de nitratos puidemos concluír que o
seu estado actual é bastante bo, grazas en boa medida á
ausencia de actividade agrícola nas proximidades. O que si nos
resultou sorprendente foi observar a cantidade de fauna
atopada no regato que foi extraída en pequenas mostras, para
que despois o alumnado en pequenos grupos fosen
identificando cada unha desas especies comparándoas coas dun
catálogo que se lles facilitou.
A experiencia foi moi proveitosa e tamén conseguimos unha
orientación para a ubicación da nosa pequena lagoa, que temos
pendente aínda de construír nesa zona, pero marchamos coa
tranquilidade de saber que de pequenas dimensións poderiase
facer e que a calidade desas augas é bastante boa por non dicir
que moi boa en comparación con outos regatos e ríos próximos
de maior caudal.                                



 

Imaxe superior coa subida do alumnado desde a zona do
regato para poder visualizar as mostras de auga

recollidas e fascinarnos coa cantidade de vida que
atesouran as nosas augas.      

                                                        



 

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

A cuarta intervención deste curso foi a plantación de millo
fabas e cabazas nunha zona próxima ao patio e que agora
tamén pertence ao centro. Tivemos que facelo en dúas
ocasións, pois da primeira vez, paxaros da zona, corvos
probablemente, escarvaron nos buratos onde se fixeran as
cavadas e arrincaron e comeron as sementes que alí foran
deixadas polo noso alumnado.
 Da segunda ocasión tivemos que inxeniar unha estrutura
de cordeis entrelazados en zigzag para evitar que esas
aves volvesen a estropearnos o traballo, e de momento
parece que dou resultado pois a xerminación do plantado
vai por bo camiño.
 Primeiro tivemos que limpar a leira do lixo existente
antes que o tractor dunha familia do centro nos viñese a
preparar a terra. Foi incrible a cantidade de plásticos e
restos de envalaxes atopamos nese pequeno anao de
terra pegado ao peche do noso colexio. A imaxe fala por
si soa.

  
                                             

 
 
 
 
 

                 



 Debullando
no millo para

plantar na
imaxe

superior e
sementando
xa no covo
feito para

cada presada
de millo,
fabas e
cabazas

                              



 

Os traballos de Juan
González, o pai de

Paula e Fátima,
fixeron posible

acondicionar a zona
de plantación de

millo e fabas.

A última intervención foi unha saída polo entorno para recoller o
lixo que atopasemos polo entorno do regato de Campos, que así
se chama, e que se atopa moi próximo ao centro. Polas marxes do
regato a verdade é que non atopamos practicamente lixo, pero nos
tramos que discorren por estradas convencionais á ida e volta ao
colexio, foi sorprendente o que as cunetas poden chegar a agochar.         

Foto tomada antes da saída de limpeza polo entorno do regato de
Campos, na fachada principal do noso colexio. 

(venres 29 de abril de 2022)

 



  Foto final de saída co
lixo recollido.
Incrible, pero

tristemente certo!

                           



Por último tiñamos pendente a renovación da madeira que pecha
o noso horto, pois estaba moi deteriorado, e foi na última semana
cando rematamos por fin, non sen tempo, de colocar a última
travesa e as dúas portas que dan acceso ao mesmo.
Feito con madeira de castaño, a verdade é que quedou moi
bonito e a ver se o podemos desfrutar uns anos.
No traballo de lixado participou alumnado e sobre todo o noso
conserxe Enrique, que coa súa lixadora avanzou moito esa tarefa,
ademais de participar na colocación.



Non me diredes que
non quedou bonito!



 

O Programa MUS-E é un programa a través da arte que aúna distintas
facetas de traballo: artística, social, cultural e educativa.
O MUS-E fai fincapé na importancia do diálogo e a interacción así
como o desenvolvemento da creatividade e a imaxinación na práctica
educativa para a mellora das aprendizaxes, da autoestima,....
O alumnado compartíu sesións que resultaron moi beneficiosas para
mellorar a súa comunicación, benestar e autocontrol, á vez que
desfrutaron das sesións e tiveron a oportunidade de coñecer a
alumnado doutro centro que compartiron as mesmas experiencias.
Para coñecer máis, clicade no seguinte enlace.

MUS-E

https://youtu.be/Ktpjz2NTWTM

https://youtu.be/Ktpjz2NTWTM


 

Este curso tivemos a sorte de contar co grupo de voluntarios
colaboradores de Biblioteca, formado por alumnado de 5º e 6º.
 O seu traballo foi fantástico, non só á hora de levar a cabo o
empréstito, se non á hora das lecturas compartidas. Aquí
podedes ver algúns deses momentos.

BIBLIOTECABIBLIOTECA
VoluntariadoVoluntariadoVoluntariado

https://youtu.be/rlidroVlhYs

https://youtu.be/rlidroVlhYs


CORRELINGUACORRELINGUA
Na edición deste ano, por fin puidemos retomar a saída polas rúas
da Estrada, para concienciar á cidadanía da importancia de poder
manter viva unha lingua que corre serio risco de esmorecer.
Participamos co resto dos centros da Estrada, e foi unha xornada na
que o pasamos moi ben, o tempo acompañou  e a música animou a
moita rapazada a bailar.  Non perdades a oportunidade de visualizar
no seguinte enlace unha videomontaxe dese día.

https://youtu.be/GJwH111kUWI                          

https://youtu.be/GJwH111kUWI
https://youtu.be/GJwH111kUWI


A festa das Palabras
 

 

Por fin este curso puidemos celebrar como se merece o acto final da
entrega de premios aos gañadores e gañadoras desta novena edición da
Festa das Palabras. O pasado 25 de maio, o Teatro Principal da Estrada
volveu acoller este fermoso acto que supón un digno remate a unha
serie de actividades que se levan a cabo ao longo do curso nos
diferentes centros. 
Coas palabras infinda e loita, os micropoemas e microrrelatos deste ano
homenaxeaban á figura de Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado
na presente edición das Letras Galegas. Os nosos parabéns para o noso
alumnado polos seus traballos e como podedes ver na foto, a nosa
especial felicitación a Melania, Lara e Fátima polos seus micropoemas e
Enzo, Gema e Jamila polos seus microrrelatos. 
Mirade que foto máis fermosa!!! Uns artistas!!! 
Clicade no enlace para ver a montaxe da entrega de premios:

 https://youtu.be/iZUEBPH7Yu0   

https://youtu.be/iZUEBPH7Yu0
https://youtu.be/iZUEBPH7Yu0
https://youtu.be/iZUEBPH7Yu0


A  imaxinación
 

A imaxinación é o mellor,
non chora, non ri, 
pero faite soñar e

cando te des conta
faite voar.

Aos nenos encántalles,
ata lle fan un baile.

A imaxinación é encantadora
porque cóntanos esta historia

 
África Nodar De La Cruz

(4º de primaria)
 

 XII Concurso de poesía
Cabada Vázquez

        Cibrán e a flor 
                        

Cibrán colle unha flor
unha flor amarela

para darlla a Leonor
porque está namorado dela.

 
            Phoenix Bara Quiveo

             (1º de primaria)

      A natureza
 

As rosas nas árbores
as margaridas no chan
o paxaro voa polo ceo,

que paisaxe tan natural!
 

       Valentina López Otero
       (2º de primaria)

                         

 A Lúa
 

Redonda e plateada.
Un alien con cara de mono.

Buratos do nariz.
Eres como a prata.

Ti alborotas as nosas augas.
A miña Lúa, ti eres máxica.

 
Iván Basteiro Mancini

(4º de primaria)
                         



As cores do verán
 

Amenceres de xullo
para espertar e sorrir.

Azul cristalino
para imaxinar e vivir.

Solpores de xuño
de cor carmesí.
Ceo fermoso, 
infinito e sutil.

 
Nerea Vázquez Soto

             (5º de primaria)              

Axudade ao mundo
 

Eu fúndome no lixo,
tanto hai no mundo 

que un día vai morrer.
Quen o pode cambiar?

Un mundo sen lixo,
máis tempo para vivir,

e menos especies de animais
que nunca se extinguirán

 
Alexandre Núñez Flores

(6º de primaria)

 Quérote fillo
 

Escordouse unha estrela perdida 
no firmamento.

Aparecéndose ante min de súpeto
no meu camiño.

Para traerme unha mensaxe
dun acontecemento.

Eres ti meu neno, de quen
anhelo aluomiño.

 
           Joshua García  Silva   

     (Gañador categoría comunidade educativa)          

Clica no seguinte enlace para ver a entrega de premios

https://youtu.be/f7vOmRso4Nw

https://youtu.be/f7vOmRso4Nw


 Fernando González Graña visitounos ao centro no
pasado mes de marzo para falarlle á aula de 3º e 4º da
súa obra "Zapatos máxicos"  pois era un libro de lectura
da aula. Máis adiante convidounos a participar na
presentación do libro "A matanza clandestina" que fora
adiada no seu día pola pandemia e á cal, tamén a aula
de 3º e 4º participou coa representación da última
escena.
Foi un acto moi bonito e a representación gustoulles a
todos. No seguinte enlace podes ver a súa gravación.            

https://youtu.be/jQC1Cv40NRM

AA      matanzamatanza
clandestinaclandestina

https://youtu.be/jQC1Cv40NRM


As Illas Cíes son un paraíso natural na ría de Vigo que
forman un impresionante Parque Natural Mariño Terrestre.
Este arquipélago fórmano tres illas: Norte ou Monteagudo,
do Medio ou do Faro e Sur ou San Martiño. As dúas
primeiras están unidas por medio do areal da Praia de
Rodas. As Illas Cíes foron declaradas Parque Natural en
1980 e incluídas no Parque Natural das Illas Atlánticas de
Galicia creado no ano 2002.
Este ano, tivemos a sorte de poder desfrutar deste entorno
o pasado luns 20 de xuño, as aulas de primeiro a cuarto de
primaria. Pasámolo xenial, e se non nos credes, clicade no
seguinte enlace.

ILLAS CÍESILLAS CÍES

https://youtu.be/YloWgoEpkVo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_de_las_Islas_Atl%C3%A1nticas_de_Galicia
https://youtu.be/YloWgoEpkVo
https://youtu.be/YloWgoEpkVo


Aula de 1º e 2º

Aula de infantil 



                        Aula  3º  4º

Aula 5º  6º



Promoción 2013- 2022
Sempre é difícil facer unha reportaxe de despedida daquel
alumnado que o ano que vén xa non formará parte do noso
centro.
Nerea, Uxía, Andrés, Alexandre e Saínza son poucos pero
vanse a botar moito de menos. Algúns levan toda a súa
escolarización no noso colexio e outros algún ano menos,
pero seguro que recordarán o seu paso por Codeseda con
moi bos recordos.
Na seguinte videomontaxe déixannos os seus últimos
recordos e participa tamén Roman, rapaz ucraniano que
compartiu connosco os últimos tres meses.
Que teñades moita sorte, e que nunca vos falten as gañas
de aprender e alguén a quen querer!!

 https://youtu.be/RjAHRGJP5Ts                       

https://youtu.be/RjAHRGJP5Ts
https://youtu.be/RjAHRGJP5Ts
https://youtu.be/RjAHRGJP5Ts


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

A aula de 5º e 6º na excursión de fin de curso, nos xardíns
da casa de turismo rural Soutomoro onde se aloxaron en

Loiba, no concello de Mañón (Lugo) 


