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Este ano temos que despedir a Ana ,Isabel ,Cruz e Óscar que nos  

acompañaron durante o curso. 

Moita sorte para tod@s nos próximos proxectos. 

AULA DE 1º E 2º DE E.P. 

AULA DE 3 E 4 ANOS 

AULA DE 3º DE E.P. 

AULA DE 4º DE E.P. AULA DE 5º E 6º DE E.P. 

AULA DE 4 E 5 ANOS 
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Disfrutaches das nosas actuacións, cantaches,Disfrutaches das nosas actuacións, cantaches,Disfrutaches das nosas actuacións, cantaches,Disfrutaches das nosas actuacións, cantaches,    

axudachesnos a plantar, axudachesnos a plantar, axudachesnos a plantar, axudachesnos a plantar,     

arbitraches, apagaches lumes ,disfrazacheste...arbitraches, apagaches lumes ,disfrazacheste...arbitraches, apagaches lumes ,disfrazacheste...arbitraches, apagaches lumes ,disfrazacheste...    

E tantas cousas máis...E tantas cousas máis...E tantas cousas máis...E tantas cousas máis...    

Compartimos contigo choros, risas e agarimo.Compartimos contigo choros, risas e agarimo.Compartimos contigo choros, risas e agarimo.Compartimos contigo choros, risas e agarimo.    

Vichesnos medrar e tamén irnos.Vichesnos medrar e tamén irnos.Vichesnos medrar e tamén irnos.Vichesnos medrar e tamén irnos.    

E agora Tocache a ti.E agora Tocache a ti.E agora Tocache a ti.E agora Tocache a ti.    

MOITA SORTE NO TEU PRÓXIMO MOITA SORTE NO TEU PRÓXIMO MOITA SORTE NO TEU PRÓXIMO MOITA SORTE NO TEU PRÓXIMO 

DESTINO.DESTINO.DESTINO.DESTINO.    
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 “Os mestres e ensinantes de hoxe comenzan a ser fieles na súa maioría á clase e o pue-

blo do que saíron. E abrirán a mente dos seus alumnos ao coñecemento dese pobo ou 

pueblo, da súa peculariedade,dos seus dereitos como tal pueblo peculiar,das súas necesi-

dades e posibilidades. 

 Saber quen somos i o que podemos ser. Arrincar dunha vez o alleamento das mentes, o 

alleamento imposto polo terror ou polo simple medo i a decadencia moral,a indecible de-

cadencia moral en que foron sumindo a Galicia pra que tan doadamente se caia como se 

cai do lado do poder. 

Os insinantes teñen  na súa mao a recuperación da dinidade nacional galega, a formación 

da conciencia moral, da conciencia social, pra que os novos galegos deprendan ben esto 

que dixo un filósofo poeta no siglo pasado: 

“NON BUSQUEIS O APOIO DOS GRANDES 

O SEU ABRAZO ESMAGA” 

Os grandes,  os poderosos saben do gran valor do medo i a falla de conciencia profun-

da .Por eso un labor de concienciación e tan eficaz de cara á conquista da dinidade e a 

liberdade dos individuos e das nacións oprimidas como é o caso de Galicia. 

Non cremos en utopías,pero sabemos que hai unha liberdade posible xunto a unha xusticia 

posible. Atestíguamolo, contra do tamén espricable desmaio, a sempre renovada espran-

za i ese brillo dos ollos da xente a pesar da historia.” 

O home, o neno ten dereito a unha formación amplia. E solo despois de conseguida ésta 

darase paso á especialización. Dirixir ós nenos mui axiña cara a especialización é facer 

monstros. Liberdade e amplitude. No mundo e no home caben muitas cousas e, inda que 

difícil tamén é posible unha educación da sensibilidade. 

Si, tamén é precisa a educación da sensibilidade pra que seña posible todo o posible. Non 

xa pra conseguir senón pra poder catar o que xa temos. O que está ahí ou está  en nós 

acubilado. 

Máis non o esquezamos , eiquí o realmente importante é escapar do medo herdado e do 

sometimento interesado. Ámbalas dúas cousas fixeron do noso pobo sometido. E ben ve-

mos o beneficio que eso lle trougo: ser carne pra caciques e ter como horizonte a emigra-

ción. 

Nista laboura de recuperación nacional de Galicia que terá ós homes do ensino como  

EDITORIAL 
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COPLAS A UNHA MARCHA ANUNCIADACOPLAS A UNHA MARCHA ANUNCIADACOPLAS A UNHA MARCHA ANUNCIADACOPLAS A UNHA MARCHA ANUNCIADA    

Como conserxe chegaches, 

un ano que non recordamos, 

porque eramos moi pequenos 

ou aìnda non naceramos. 

 

Como eramos tan cativos 

e sempre dabamos a lata, 

quixéchesnos sorprender 

co xogo do tres en raia. 

 

De paso que iamos medrando 

fómonos dando de conta 

que es ti quen o arranxa todo 

e máis quen abre e pecha a porta. 

 

Ti grávasnos nas actuacións, 

nos entroidos e nos festivais, 

dasnos moita informática, 

e…que fan os demais? 

 

Agora xa somos grandes, 

para compoñer estes poemas, 

queremos que nos recordes 

coma os mellores de Codeseda. 

 

O teu traballo e os teus chistes 

botarémolos de menos, 

seguramente os nosos profes 

pero máis, máis, os nenos....                                                                   
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A comunidade educativa do CEIP 
Cabada Vázquez quere agraderche 
todo o que  fixeches por todos nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avanza será básico o usar e insinar progresivamente na lingua galega, porque sin lingua pro-

pia non hai pensamento propio pois éste tece dende a memoria . I a gran memoria útil dun 

pueblo está na súa lingua. 

¡ Non perdamos a memoria de Galicia , non perdamos a nosa lingua ! Pois si agora non 

podemos , ó conservar a lingua ,outros poden un día volver empezar” 

Febreiro de 1980, hai 30 anos ,transcricción do discurso manuscrito (respectando a  súa escrita de entón) de ina-

guración do Colexio Luis Pimentel en Lugo. 

Dende a miña posición de Coordinadora do Equipo de Normalización e Di-

namización Lingüística quero agradecer ás familias a súa colaboración por 

estes tres anos de percorrido. 

Tamén agradecer ao claustro de mestras o seu apoio e axuda. 

Estes son os meus derradeiros días como mestra no CEIP Cabada Vázquez 

asi que  só me queda darvos as GRAZAS  por estes tres anos. 

Un bico enorme.  

Selma Rodríguez Teijeiro   

 Coordinadora do ENDL do CEIP Cabada Vázquez 
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Este ano no CEIP Cabada Vázquez 

fixemos un horto ecolóxico: 

O horto escolar é un excelente recurso 

para converter os centros educativos 

en lugares que posibiliten a un alumna-

do múltiples experiencias acerca do 

seu ámbito natural e rural, entender as 

relacións e dependencias que temos 

con el, e poñer en práctica actitudes e 

hábitos de coidado e responsabilidade 

ambiental en fin experiencias interesantes para o desenvolvemento das capacida-

des fundamentais en Educación Ambiental. 

Terreo antes de plantar 

• Unha vez o terreo listo, comezamos o cultivo das plantas. 

• Os nenos e nenas instruídos polas mestras foron prantando :  

• leitugas 

• tomates 

• coliflor 

• repolo 

• amorodos  

• cebolas 

• brócoli…  

todos eles son alimentos que comemos no comedor escolar e por iso os 

eliximos para a súa plantación porque dese xeito os coñecemos dende o 

seu nacemento ata o momento de poder chegar á mesa e da mesma ma-

neira apreciamos o inmenso traballo que consiste coidar unha plantación . 

Plantando os repolos Plantando amorodos 
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A SELMA 
 

Querida profesora : 

 

Xa fai tres anos que chegaches á “NOSA ESCOLA”. Pensabamos 
que quedabas para sempre .Onte enterámonos que marchas para 
outro colexio e nós preguntámonos: 

 

¿Quen vai poñer o horto? 

 

¿Quen vai plantar o xardín? 

 

¿Quen vai mirar polos máis cativos? 

 

¿Quen se vai ocupar desta revista?... 

 

Aínda que nunca nos deches clase, botarémoste moito de menos 
no comedor, nas excursións , no patio… 

 

Os alumnos de 5º e 6º desexámosche  que no teu novo destino te 
queiran tanto como te queremos nós. 

 

Un bico e ata o infinito. 

 

 

                                                     Os alumnos/as de 5º e 6º. 

PINGUIÑAS  2010 
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Neste proxecto tamén fixemos a plantación de varias sementes como a de : 

perexil,cabazas,fabas,chícharos, nas seguintes fotos vamos ver un exemplo de 

como fixemos a plantación. 

 

1º. Poñemos vaias sementes nun mesmo burato. 

2º. Recubrimos o burato de terra. 
3º. Aplastamos un pouco coa man para 
xuntar a terra. 

4º. Regamos suavemente . 

Descanso do grupo Rematando a plantación 
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Comenzando a plantar Traballando en grupo 

Axudados pola mestra Que ricas van a estar 
 

Plantando  Que leitugas tan bonitas 

“Produce unha inmensa tristeza pensar que a natureza fala mentres que o 

xénero humán non a escoita” Víctor Hugo 

PINGUIÑAS  2010  

Pola mañá, almorzamos e logo empezamos o día camiñando 4 Km ata as Médulas. 

Cando chegamos ao pobo descansamos, come-

mos e bebemos algo e vimos un vídeo sobre a 

formación das Medulas.  

Son os restos dunha antiga montaña que entre os 

s. II e IV, os romanos deixaron como consecuen-

cia da extracción do ouro.  

Logo subimos ata as montañas das Médulas. A 

guía foinos explicando todo.  

 

 

 

 Visitamos dúas covas: ”LA CUEVONA” e  “LA 

ENCANTADA”. La Cuevona era impresionante!! Da 

Encantada din que cada noite de lúa chea se vas  den-

tro dela óense voces dos escravos romanos que perderon a vida traballando nela. 

Ás 13:30 baixamos ó pobo e compramos recordos.De seguido, comemos ao lado dun lavadoi-

ro. Despois de comer fomos ao Lago Somido. Anque nos contaron a lenda que daría lugar á 

súa formación, nós sabemos que este se formou cando os romanos facían explosionar a 

montaña coa auga que traían do río a máis de 100 Km. 

Para finalizar a visita fomos a un mirador. 

Ás seis voltamos  ao campamento e de aquí 

ao tren. Todos cansados xogamos ás pala-

bras encadeadas. 

Ao regreso ao colexio abrazamos aos nosos 

pais e marchamos para as nosas casas de-

sexando descansar e durmir despois de tan 

intensa xornada.                                                                                        

Nenos e nenas de 5º e 6º 
57 
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 Os alumnos de 4º,5º e 6º fomos de excursión á provincia de León os días 27 e 28 de 

maio. 

O día 27, despois de comer, montamos no autobús “A Estradense” e partimos cara a Santiago 

de Compostela (capital de Galicia). Alí montamos  en tren e fomos ata Ourense. Polo camiño 

fixemos grupos de catro e divertímonos  falando e xogando. En Ourense cambiamos de tren e 

collemos rumbo a O Barco de Valdeorras. Atrave-

samos o río Miño, o Sil e pasamos polo Encoro de 

Belesar.  

Algúns ían falando cos amigos ou coas profesoras. 

Dende o Barco de Valdeorras ata Carucedo fomos 

en autobús.  

 Ao chega, Sofía, a monitora, distribuiunos nas 

cabañas, que eran de madeira. 

Fomos ao Lago de Carucedo e tamén ao Lago Secreto. Ambos os dous teñen as súas lendas. 

Ceamos ensaladiña rusa, albóndegas con ensalada e cereixas. Despois, a monitora sorpren-

deunos cun xogo.  FOI MOI DIVERTIDO !. 

Todos/as en roda e ao son da música, iámonos   pasando un bote cheo de probas sorpresa. A 

quen lle tocaba o bote cando a música se paraba escollía unha proba ó chou. 

Gastáronlle unha broma a Iria Señoráns.  

Ao final tamén bailamos. 

Ás doce fomos para a cama e... 
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O mércores 24 de marzo de 2010 os nenos e nenas do 2º e 3º ciclo fomos ao Tea-

tro Principal de A Estrada a ver unha obra de teatro sobre a reciclaxe. Non soa-

mentes aprendemos a reciclar, senón que tamén o pasamos moi ben.  

A obra foi representada por tres actores que facían de Alcaldesa, Varredor e 

Dióxenes. Cada un deles tiña unha preocupación: á alcaldesa so lle preocupaba 

gañar as eleccións; ao varredor, non perder o seu traballo; e a Dióxenes que a 

xente non soubese tirar o lixo no contedor correspondente.  

Logo de moito discutir, Dióxenes fixo entender ao Varredor e á Alcaldesa o impor-

tante que é coidar o Medio Ambiente e prometeron que tódolos cidadáns da vila 

ían ser respetuosos ca natureza e empregar cada contador para o lixo que lle co-

rresponda. 

A cada un de nós gustounos un personaxe distinto pero o que máis nos gustou foi 

cando subiron ao escenario algúns nenos e unha profe para demostrar que sabían 

tirar o lixo no contedor correspondente. Pero o mellor de todo é que nós tamén po-

demos representar a obra no colexio porque ao finalizar a representación déron-

nos un libriño para traballar na aula ou na casa cos diálogos. 

Coa obra de teatro todos nós, ademais de aprender a reciclar, disfrutamos moito 

cos divertidos personaxes. Esperamos que volvan a repetir obras de teatro como 

esta, “EDUCATIVAS E DIVERTIDAS” 
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     O mércores 9 de xuño os nenos e nenas de Infantil, 1º ciclo de Primaria 

e 3º fomos de excursión a “ O enredo do abelleiro” ou tamén coñecido como Museo do mel. 

Facía un día horrible, desos que é mellor quedarse na casa. Pero quen ía pensalo no mes de 

xuño. 

Todos/as entusiasmados/as montamos no autobús sabendo que nos quedaba unha longa viaxe. 

Sobre as 11 xa estabamos no recinto e logo de tomar a nosa merenda da mañá fixemos 2 grupos: 

un para infantil e outro para primaria. 

Ensináronnos como era unha colmea, quen a formaba e dende 

unha enxame pechado por cristais vimos como traballan as abe-

llas para fabricar o mel e a cera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As monitoras mostráronnos como poñen os ovos as abellas e co-

mo medran dentro do panal. 

Estivemos moi atentos/as as explicacións para aprender moito. 

Para obter o mel primeiro debese extraer os cadros que hai na colmea e logo vai a unhas máqui-

nas que nos ensinou Marta que separan a cera do mel. 

 A mel pode ser de mil cores eso depende das flores que esteñan preto da colmea. 
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Panal de cera 

Marta explicándonos a forma de vida das 

abellas. 

Observando o enxame 

. 

Xa te vexo cara de conexo 

                           

Un pe aquí e outro alá. 

 

Non peguei ollo. 

 

Non rascas bola. 

 

Ovella que verra bocado que perde. 

 

Do prato a boca perdese a sopa. 

 

Polo San Martiño mata o teu porquiño. 

 

Veras Xaneiro xeado se decembro foi mollado. 

 

Marzo marzán pola maña cara de risa e pola noite cara de can. 

 Chamáchesme pera podre                          

 

Esta lenda contouma meu avó .Unha vez nas montañas vivía o ieti.O día 

Vintecatro de abril ,catro homes chegaron as montañas montañas  un chamábase 

Xonás outro Manolo, Xaimito e Daniel. 

 

 

- Vixía  o coche Xaimito 

 

- Vale Daniel 

Que e iso? Pensou… 

 

¡AAAAAAAA! Gluglugluglu 

 

-Grrrrrrrrrr gruñía o ieti 

 

¿EE....? 

 

- ¡correde e o ieti! 

 

- ¡Arrg a miña perna! glugluglugluglu 

 

- ¡corramos! 

 

- Volvamos o coche 

 

- Daniel vámonos 

 

- E así viviron os dous homes 
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 Miguel 4º de E.P. 



 

Chámome Pepiño, 

 

Cando os nenos se aburren 

 

Veñen ver os meus osiños 

 

¿Que son? 

 

 

Chámome Manoliño 

 

Cando os nenos se aburren 

 

Veñen ver os meus 

 musculiños 

 

¿Que son? 

Tea digo tea digo tea volvo a repetir tea digo 20 
veces e non ma sabes dicir. 

 

Primeiro cega logo pincha e todo une mentres 
camiña. 

Teño moitos sabores 

 

Os meus colores chamati-
vos 

 

Vou acompañada de pepitas 

 

¿Que son? 

Nace no monte 

bebe na fonte 

e baila na casa 

coma unha rapaza 

 

  Predica meu cura  Chamáchesme pera podre                         

  predica meu fraile                 eu a ti mazá podrida     

 por oido me entra                   a pera podre se come 

 por outro me saile e a mazá se tira 
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Inés e Miguel 4º de E.P. 

Inés 4º de E.P. 

PINGUIÑAS  2010  
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Vestímonos con roupa axeitada para envasar  un tarriño de mel, porque non podemos pasar vi-

rus nin deixar pelos nesa sala porque despois irían nos botes de mel que tomariamos na casa .Os 

gorros, os mandiles e a mascarilla foi moi divertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestimonos de apicultores para poder saír  e ver as abellas. 

Os traxes eran axeitados pero os guantes eran enormes, o máis importante era que levabamos 

todo tapadiño para non deixar oco as abellas. 

Participamos nun obradoiro de cera. Cada un de nós fixo tres veliñas: grande ,mediana e peque-

na con cera natural.  

 

 

 

 

 

 

 

Como chovía non puidemos ver as abellas porque non se poden mollar ,aínda así o pasamos moi 

ben  e aprendimos moito . 

Para rematar comimos o xartar que nos preparou xenerosamente Elena e volta para  

Codeseda  a descansar deste día tan longo. 



12 

A QUE PLANTAS IMOS 
COMPAÑEIRAS? 

QUE É O MEL, 

 MESTRA? 

O MEL É UN TESOURO, 
MOI RICO, AGOCHADO NAS FLORES DAS PLANTAS 

PODEMOS IR AOS  

PIÑEIROS, CASTIÑEIROS, 

AS SILVAS…. 

TEM
OS T

ANT
O PA

RA 

ELIX
IR EN

 GAL
ICIA

,POR
 

ISO A
 MEL

 É TA
N BO

A 
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Unha vez a profesora mandoulle a Jaimito traer un peixiño ao día se-
guinte a profesora dixo: 

-Jaimito o peixiño . 

Jaimito foi a donda profesora baixou os pantalóns e dixo: 

Aquí esta o peixiño. 

 

Un home chega borracho a casa e dille a muller: feo,peludo,asqueroso. 

E dille o home:se e unha adiviña teu cu. 

 

Capitán capitán acércanse 10 barcos inimigos e unha flota. 

Unha flota? 

Non non flotan todas. 

 

Dille un home a outro:o meu gato pódelle ao teu can. Iso e imposible o meu can e un 
buldog,si pois o meu gato e magnético 

 

Un raposo ía competir cunha ra. Puxéronse na saída ,o raposo dixo: 

_Un,dous,tres ,xa. 

Mentres a ra   colgouse no rabo do raposo .Cando estaba chegando a meta  o ra-
poso  berrou, deuse a volta e dixo: 

_Onde estas? 

A ra  saltou e dixo: 

 

_Non berres tanto que estou detrás túa. 

O raposo quedou tan burlado que marchou co rabo entre as pernas. 
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C V L P L O F R C 

A B E M B R A G A 

L Y I S N D L W M 

Z Ñ O E T Ñ D X I 

O F N A C I A N S 

N M B E I S D P A 

W P A N T A L O N 

CALZON 

BRAGA 

VESTIDO 

PANTALON 

FALDA 

CAMISA 

                                                                                                       

            Busca nesta sopa de letras 6 pezas  de roupa 

C S P R B N C N S Ñ D R 

W L C B H T L Z A R O E 

R W A F B C A V T H L Y 

O S B R P Q W I I M O I 

S G H R I P D M C Z R J 

A L Y X O S E L I L E B 

N A I S A L A V L W S G 

A. N O M A R W D E R V P 

A I S N E T R O F G P C 

N O I C A C I F I R U P 

Busca nesta sopa de letras 8 nomes propios de mulleres. 

 En horizontal ,vertical e diagonal. 

P
a
u
la
 e
 R
e
b
e
c
a
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º
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e
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UNHA VEZ QUE O MEL 
ESTÁ MADURO? 

TES Q
UE  TR

AELO
 E DEI

XALO
 

NO PA
NAL D

A COL
MEA.

 

ENTR
E TOD

AS FA
REMO

S  

O DOC
E MEL

. 

O API
CULT

OR RE
TIRAO

 

PARA
 ENVA

SALO
 

TEN QUE FACELO CON MOITO XEITO. 

PERO LEVA 
TODO O MEL? 

NOOON,TEN QUE 

DEIXARNOS O QUE 

PRECISAMOS . 

E CO
MO F

AGO
  

DES
POIS

? 



 

Como todos os anos as familias participaron coa 

escola para traer dende as casas as cabazas e así 

celebrar o Samaín. 

As nosas familias están feitas unhas profesio-

nais, os deseños son obras de arte. A pena é que 

sexa material orgánico e non se poda conservar. 

Grazas !!! 

No corredor principal fixemos durante toda a 

semana unha exposición por ciclos para que o 

alumnado puidera mirar nelas. 

O certo é que eses días hai que empurrar neles 

porque non queren saír ao recreo do que lles 

gosta ver as curiosas cabazas que trouxo cada 

familia. 

Aínda que non pode haber agasallos para 

tod@sdende o colexio queremos felicitar aos 

participantes por igual porque todos son gaña-

dores.   
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Campo Lameiro é un concello que está moi preto do noso, pola entrada que vai a Montillón. 

Os nenos de 5º e 6º visitámolo o día 27 de outubro do  2009, aceptando a invitación que nos 

fixeron para ir ver a súa maior atracción turística: os petroglifos. 

Os petroglifos son debuxos feitos en pedra que os homes prehistóricos facían no lugar onde se 

asentaban. 

 

No parque que vistamos, case todas as pedras en penedos teñen gravados algún tipo de de-

buxo,anque non todos están a vista. 

Esa é a labor dos traballadores do parque , ir recuperándoos pouco a pouco, limpándolle o 

musgo ás pedras con delicadeza para non estropealos . Alí aprendemos que podían ter forma 

de animais ou composicións abstractas    , que aínda hoxe en día non se sabe ben o seu signi-

ficado. 

 

Os que máis abundan son os de cervos e persoas cazando ... 

É moi interesante a visita a todo o parque que está moi ben acondicionado , pois sacáronlle as 

árbores foráneas e deixaron as que habería na realidade na época . Durante todo o recorrido 

estiveron acompañados de guías que nos ían explicando e respondendo as nosas preguntas . 

 

Tamén elaboramos,participamos nun taller de elaboración do petroglifo,con cartón e area que 

trouxemos de recordo.  

Animádevos a visitalo!  Merece a pena! 
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 A nai de Chocoloco chamouno para que fora levar o gando á beiga. 

En canto se levantou vestiuse, tomou un pouco de leite e foi levar o gando 

pastar e cando volveu  para a casa  tivo que ir co seu pai cazar.Levaban unha 

lanza cada un. A caza foi bastante boa.  

Cando chegaron á casa Chocoloco e o seu pai puxéronse a limpar os animais 

que cazaran para darllos á súa muller e que os cociñara.Comían sentados nu-

nhas pedras fóra da porta, e a comida estaba nunha ola de barro.Despois de  

comer, Chocoloco foi polo gando ó monte para levalo de volta.Cando o deixou 

dentro da casa, colleu as redes para o seu pai e para el . 

Fóronse  pescar ao río.Pescaron bastantes troitas e salmóns.Leváronos á ca-

sa.A nai de Chocoloco foi preparar a cea mentres o pai e  Chocoloco se ían  

bañar ao río para estar limpos para a cea do poboado. Cando chegaron á casa 

vestíronse coa roupa da cea que eran saias curtas, as deles, e a da súa nai, 

saia longa. Todos se prepararon con bonitas  xoias :torques , fibelas, pulseiras, 

pendentes etc . A cea é no centro do poboado, ao redor dunha fogueira, senta-

dos no chan e contando cousas do día.Despois da cea volveron ó seu fogar, 

onde se quitaron a roupa e as xoias e se puxeron a durmir nas súas camas de 

palla ao calorciño das vacas, dos porcos, das galiñas e das ovellas. 

Iria Señoráns Constenla 

PINGUIÑAS  2010 
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Os nenos e nenas de 2º ciclo cantaron 

unha canción que lles ensinou a mestra 

de Música “Irene”que falaba  do SAMA-

ÍN e os pequenos disfrutaron vendo a ac-

tuación. 

Os gañadores do agasallo as cabazas. 

Os alumn@s votaron as que máis lles gostaron. 
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En novembro o día 11 celebramos o magosto. Os de 6º prepararon as castañas , e algùns de 

5º repartironas . 

Xogamos a carreira de sacos , o esquio vai deixar a castaña , a castaña na fronte que non podia 

caer,que se non volbiamos ò principio, a castaña e o ourizo, a castaña na culler... Ao terminar os 

xogos, os de 5º e 6º fomos repartir castañas. Primeiro os nenos e nenas de pandereta cantaron 

unha canción e despois comemos as castañas. 

O mais divertido foi cando nos pintamos as caras. 

¡Que pena que chovera! 

16 

Brais  5º de E.P. 

2º de E . Primaria 

2º de E . Primaria 

49 

PINGUIÑAS  2010 



CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

48 

PINGUIÑAS  2010 

17 

NO OUTONO, PROBAMOS OS FROITOS 
SECOS 
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Celebramos o DÍA DA PAZ E DA NON VIOLEN-

CIA ESCOLAR. 

Cantamos cancións a prol dunha mellor conviven-

cia. 

Fixemos carteis coa palabra “PAZ” en moitos idio-

mas e fomos pegándoos nun mural cunha Pomba . 

No corredor pegamos unha árbore xigante na que 

as follas eran pombas que pintaron cada neno/a. 

47 
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Din que fai moitos anos, chegou a un pobo costeiro un barco Pantasma, posto 

que non atoparon no seu interior a ningún tripulante. Tiña unha bandeira cunha 

caveira seguramente dun barco pirata. 

Os habitantes do pobo tamén viron un xigantesco burato na proa do barco e de-

ntro dese burato atoparon dentes. Ah, eran dentes de quenlla! 

A quenlla afundira o barco. 

Un día un neno entrou polo burato. Enriba dun baúl había unha nota que dicía: 

-O que queira abrir este baúl terá que facerse vello para abrilo. Ja, ja ja! O 

rapaz non quería esperar tanto e con toda clase de ferramentas, martelos, pas, 

serras,…intentou abrilo. Pasaron moitos anos, e cando xa era un velliño, volveu a 

intentalo, pero esta vez doulle co seu bastón.  

A pechadura do baúl soamentes se abría tocándoo coa punta do bastón. E cal 

era o gran tesouro? Unha morea de bastóns. 

 

Daniel  3ºE.P. 
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ENTRE TODOS FIXEMOS  

SILUETAS DO CORPO 

 HUMANO 

E ESTE FOI O 

 RESULTADO : 
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O martes 11 de maio fomos ao Teatro Principal da Estrada para ver a actuación do 
grupo musical e de teatro “MIGALLAS”. 

Esta actuación estaba programada pola Coordinadora de Equipos de Norma-
lización e Dinamización Lingüística de Tabeirós -Terra de Montes onde 
o noso ENDL  está integrado e serve pare facer actividades conxuntas  das que 
doutro xeito non sería posible polo elevado custo económico. 

Os centros da Estrada: CEIP Pérez Viondi, CEIP de Figueiroa , CEIP do Foxo e 
CEIP Manuel Villar Paramá tamén difrutaron da actuación. 

A actuación foi moi divertida e participativa para tod@s os nen@s. 
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Que necesitamos? 

Primeiro levamos á clase as fabas e un unha botella transparente 

cortada pola metade. 

Puxémoslle dentro terra e tres fabas. 

Os poucos días pasanron polos pasos seguintes:        

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti-

vemos que regalas dous días a semana e poñelas na parte da 

clase onde a claridade do sol as axudaba a medrar. 

A xerminación produciuse da seguinte maneira: 

 

Semente      Xerminación 

 Primeiras follas     Planta adul-
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EMPREGANDO A TÚA MAN PODES FACER UN CAN: 

TAMÉN UN GATO: 
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A PARTIR DOS NÚMEROS FACEMOS, POR EXEMPLO, CO 1 UN OURIZO: 

 

CO NÚMERO 3 PODES FACER UN RATO: 

21 
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O embrión comezou a crecer. Para isto, utilizou as substan-

cias nutritivas que contiña a semente. 

Ao pouco tempo, saíu a radícula, abríronse as dúas partes 

dos cotiledóns,  desenvolveu unha raíz, que se internou por baixo 

do solo, e un pequeno talo con follas, que saíu á superficie. 

AS PLANTAS DO CONTORNO 
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O MARABILLOSO MUNDO DA NOSA NESPEREIRA 

A nosa nespereira encóntrase dentro do patio interior protexida das grandes diferenzas de  

temperaturas . Forma parte do centro desde que este se inaugurou. Hoxe o entrar póla porta 

principal sorprende con  unha altura de 6 metros, copa redondeada, e ramas lanosas. 

As follas, moi longas e grandes e extremadamente pilosas, con marxe serrado. 

 

FLORES E FROITOS da NESPEREIRA 

A floración  

prodúcese a finais de  

outono ou en inverno. 

Ofrécenos cada ano  as súas flo-

res brancas que se agrupan en-

forma de racimo.  

 

 

Os seus froitos chamados néspe-

ros chegan a ter unha cor ana-

ranxada cando os podemos co-

mer. 

Cada froito  ten un número  

  variable (2-4) de sementes de  

 gran tamaño 

22 
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A PARTIR DUN CÍRCULO FACEMOS UN CANCIÑO: 

43 

 

TAMÉN PODEMOS FACER UN MORCEGO: 
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ALUMN@S DE 5 ANOS 
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COMO FACER UN ROBOT A PARTIR DUN CADRADO: 

23 
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Cantamos a nosa  

nespereira 
 

Has de cantar  

que chei hei de dar froitos, 

hás de cantar. 

Hás de cantar  

que Che hei de dar moitos, 

hás de cantar. 

Nesperiños, nesperiños, 

nesperiños de Codeseda, 

gracias os nesperiños 

dariache a grande  

aperta . 

Dame un níspero neniña 

níspero da túa nespereira.  

Non cho darei meu neno 

por ser aínda  

neniño. 



Co-

mentamos estes ditos: 

 

Cando nos poñemos a xogar,  

tanto se pode perder  

como gañar 

Gañando e perdendo, apréndese. 
 

 

 

 

Poemas: 

- Dime, ¿a que queres xogar? 

Dime, neno, o teu anceio. 

-¡Quero ter um avión  

Para percorrer todo o ceo! 

A miña rúa ten ollos 

E soños multicolores. 

¿Os ollos son os semáforos, 

Os soños a miñas cores  
      ManuelMaría 

CEIP CABADA  VÁZQUEZ 
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Paula  4º  de E.P. 
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Había unha  vez  un castelo  tenebroso, toda a vila lle tiña medo. 

Ninguén se atrevía a entrar, por iso non se sabía quen vivía nel. 

Un día chegou un señor chamado Xoán.E ente rouse do que pasaba No caste-

lo.O valente Xoán decidiu entrar no castelo.Estaba moi escuro pero non tiña me-

do.Acendeu un foco que traía, Había un montón de habitacións e miraba en to-

das. 

Pero oíu un ruído nunha, e abriuna un nada e veu a un vampiro, pero non se 

asustou.  

Atreveuse a entrar, o vampiro do use a volta eeeeeeeeee… 

-Ola dixo o vampiro. 

Por fin alguén me ven a visitar. Todo o mundo pensa que   son malo pero en rea-

lidade son bo o máis bo  do mundo. 

-Xoán asombrado dixo: 

Vale, se eres tan bo mañá  fai un banquete para toda a vila. 

- Está ben fareino. 

-Xoán foino contando por toda a vila. Todos foron o banquete e pasárono tan ben 

que cada semana facíase un.E desde aquela os veciños xa non tiveron máis me-

do. 

 



CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

40 

O COLEXIO C.E.I.P. CABADA VÁZQUEZ HOMENAXEA O DÍA DAS  

LETRAS GALEGAS AO ESCRITOR UXÍO NOVONEYRA :  

No C.E.I.P. Cabada Vázquez celebramos o Día das 

Letras Galegas o venres 14 de maio . 

 Comezamos os actos no corredor principal do cole-

xio. 

• Os alumnos de 6º representaron a copla  a re-

dor do maio :”En homenaxe a lingua” e recitaron 

unha “regueifa”. 

NA AULA DE INFORMÁTICA: Proxección do 

vídeo: Os traballos e os días de Uxío 

Novoneyra. 

NO ESCENARIO: 

• Obra de teatro de 5º “A pastilla mila-

greira” 

• Infantil de 4 e 5 anos “ Canta o cuco” 

poesía de Uxío Novoneyra 

• 4º de E.P. falounos de Uxío Novoneyra e 

recitou unha poesía. 

• Infantil de 3 e 4 anos  canción “Cain as 

follas” e 4 poesías de Uxío Novoneyra. 

• Canción do grupo de pandeireta “ San 

Fins do castro”. 

• Acto final cantando o hino galego. 

Dende a revista Pinguiñas 

queremos agradecer a to-

dos nenos e nenas que par-

ticipan neste eventos xa 

que sen a súa desinteresa-

da colaboración non sería 

posible 

realizalos. 
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Unha vez era un saltón que vivía en Codeseda. Non ti-

ña amigos e pensou dar unha volta póla 

veiga.  

Cando chegou o lado do centeo atopou 

a      un grilo que parecía moi triste.  In-

vitouno a dar un paseo falaron e contá-

ronse moitas cousas hasta que se fixo de noite. Cando 

se separaron decidiron 

que se verían tódolos días 

para poder xogar, pasear e 

contarse os seus contos.  

Terminaron así sendo dous 

bos amigos. 
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 A festa de San Xorxe é  en  San Xorxe de Cereixo. 

• O día propio é o 23 de abril.   

• O domingo 25 celébrase o Día da Carne.  

• O seguinte domingo  é o día da Virxe das Angustias. 

• O seguinte domingo é o día de Santa Belén. 

 Todos estes días se celebran do mesmo xeito. Un día 
antes , á noite anúnciase a festa con fogos. O día da ce-
lebración pola mañá , hai misa. Á unha  é a misa canta-
da seguida dunha procesión ó redor da igrexa. Ao re-
mate, actúa unha banda de música ou un grupo de gai-
tas nun palco. Mentres , a xente baila, mira e come o 
polbo. 

Para os nenos hai tenderetes de xoguetes, larpeiradas e 
rosquillas. 

Ao remate da festa eu vou para a casa da miña tía de 
Cereixo, e alí comemos toda a familia unha comida moi 
rica. 

Ao acabar de comer, os maiores quedan tomando o ca-
fé e os nenos imos xogar fóra, co can, e ao escondite. 

Á noite non hai foliada. 

A festa de San Xorxe gústame porque estou coa familia 
e  pásoo moi ben. 
 

Iria Follente Vázquez 5º de E.P. 
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5Nesa capital traballa na radio e na televisión sempre en programas relacionados coa poesía 
galega, española ou universal. Nesta época nace o libro Elegías del Laurel y outros poemas 

(1966), en edición bilingüe. 

En 1966 retorna de novo ao Courel, debido á enfermidade dos seus proxenitores, e xa desde 

este momento quedará a vivir en Galicia. En 1968 coñece en Lugo a Elva Rei coa que casa-

rá en 1973. A parella terá logo tres fillos, Branca- Petra, Uxío e Arturo, e residirá ata 1983 

entre Lugo e O  Courel. Daquela recolle os poemas do ciclo courelán posteriores 

á publicación do primeiro libro, escritos entre 1954 e 1957,que, xunto con outros máis recen-

tes de marcado signo político, conforma a obra titulada Os eidos 2 (1974), ilustrada con 

debuxos de Laxeiro e dedicada á memoria dos seus pais e de María Mariño. Logo, as di-

mensións políticas e gráfico- visual aparecen conxugadas no seu seguinte libro, Poemas 

caligráficos (Brais Pinto, Madrid, 1979).  

En 1983 afíncase definitivamente en Compostela, desde onde exerceu a presidencia da 

Asociación de Escritores en Lingua Galega, a partir da súa primeira elección en 1982 ata a 

súa morte en 1999. 

Nos anos noventa publica tres contos , O cubil do xabarín, Gorgorín e Cabezón e Ilda, o lobo, o 

corzo e o xabarín, protagonizados por rapazas e rapaces, ambientados na xeografía do Cou-

rel e cunha rica linguaxe poética. 

Ademais, despois dun longo silencio, (Xerais, Vigo, 1991), publica Poemas da doada certeza i este 

brillo premido entre as pálpebras (1994). Esta reaparición poética complétase coa publicación do 

poemario de temática compostelá e autoría colectiva Camelio xaponés (1995). E neste último período 

o poeta segue sacando á luz diversas 6mostras creativas en distintos medios, como as “Lendas de a  

cavalo” (O Correo Galego 13-VII-1997), pertencentes á obra inédita a que o propio escritor se ten 

referido en distintas ocasións como Libro de Rotas/ Ameto Mítico ou simplemente Ameto Mítico., e 

que sairía á rúa uns días despois do seu pasamento, acaecido o 30 de outubro de 1999, baixo o título 

Arrodeos e desvíos do Camiño de Santiago outras rotas (Hércules Ediciones, A Coruña, 1999). 

39 
Murais sobre 3 libros de Uxío Novoneyra realizados pola profe “Carmen” 
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Uxío Novoneyra nace o 19 de Xaneiro de 1930, na aldea de Parada de Mo-

reda, en plena serra do Courel, dentro dunha familia labrega acomodada. 

En 1945 trasládase, durante o período escolar, a Lugo para estudar o bacha-

relato, que remata en 1948. Neste último ano coñece nesta cidade ó seu  

compañeiro de xeración, o escritor da Terra Cha Manuel María. 

De 1949 a 1951 está en Madrid. Esta xeira madrileña é unha etapa de formación cultural, en 

gran parte autodidacta, na que empezará a escribir en castelán.  

En 1952 Novoneyra volve a Galicia para facer o servizo militar, con estancias en Santiago de 

Compostela, A Coruña e Lugo, coincidindo outra vez con Manuel María. As experiencias com-

posteláns son fundamentais pois espertan no escritor unha nova conciencia galega que se vai 

forxando en contacto con figuras como o pintor Carlos Maside, o ensaista e ideólogo Ramón 

Piñeiro e a figura polifacética e patriarcal de Ramón Otero Pedrayo. 

É precisamente este contacto co galeguismo, xunto coa volta ao Courel durante unhas vaca-

cións no ano 1952, o que motiva o autor 

para escribir en galego. A continuación, 

de 1953 a 1962, permanece no seu lugar 

de nacemento tendo que gardar repouso 

a causa dunha pleuresía. Nesta situación 

de soidade nace o ciclo poético courelán, 

que se inicia co libro Os eidos (1955), 

escrito entre 1952 e 1954. 

No período que vai de 1962 a 1966 o es-

critor vive en Madrid. 

 

 

Mural realizado polos 
alumn@s de Educación 

Infantil coa axuda de “Pili”. 
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Había unha vez un home que era moi moi malo, vivía nun castelo grande e de co negro. As per-

soas daquela cidade tíñanlle moito medo, porque as mataba e logo bebíalles o sangue. 

Aquel home como era tan malo chamáronlle “DRÁCULA”.  Nas casas había teléfonos e un día 

unha muller chamou por teléfono a bruxa máis poderosa do país para que derrotara a Drácula. 

A bruxa foi ao castelo na súa vasoira máxica para matalo.  

Cando se ían enfrontar ¡pum! María a bruxa e Drácula entraron ao castelo para planear a súa 

voda. 

Entón a muller chamou ao rei Arturo para matalos, e tamén chamaron a Bafi caza vampiros pa-

ra que lles axudase. 

Na súa voda Bafi e Arturo estaban escondidos e cando mes o esperaban Bafi e Arturo saltaron 

e matáronos. Todos estaban moi contentos porque xa podían saír da súa casa. Bafi e Arturo 

namoráronse e casáronse, amañaron o castelo e quedáronse a vivir no castelo como reis. To-

dos os querían porque eran moi bos. Tiveron moitos fillos, construíron hospitais, escolas, etc. 

Ese pobo foi famoso porque sempre axudaban a todos os que pasaban por alí que o necesita-

ban, 
Inés 4º de E.P. 

 Era unha  vez  unha  bruxa que vivía no monte.Un  dia tres rapaces foron dar 

un paseo o río. O chegar a el aden trábanse na fraga alí pasaron a noite . O saír o sol eles des-

pertaron. Pero non estaban no mesmo sitio. Estaban na casa da bruxa. Eles tiñan medo pero 

non dicían nada. De alí a un pouco apareceu a bruxa e eles aínda se asustaron máis. Pero a 

bruxa  non falaba e un deles dixo: 

Esta bruxa debe ser muda. E contesta outro neno: 

Tes razón pero tamén pode ser xorda ,así se é xorda non pode falar porque non oe. Eles se-

guen asustados .Despois  de un tempo a bruxa tomou  unha  pastilla e quedouse  durmida .  Os 

nenos marcharon  voando  na vasoira  da bruxa  e cegaron a casa  e alí   

contáranlle toda a aventura a seus pais. 

27 
Sandra 4º de E.P. 
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Palabras no ar  
Kalandraka Editora, realizou a campaña denominada "Palabras no ar", 

que dispón dunha serie de obradoiros  para os nenos  e nenas. No noso co-

lexio realizaron unha sesión de contacontos con música (nos que se preten-

deu desenvolver estratexias lúdicas e creativas para fomentar o uso do galego 

como vehículo de comunicación). 

Alí chegaron Patricia e Pablo, convidados  por “Manchitas”, para contarlles 

e cantarlles aos nenos e nenas unha chea de divertidas historias… 

Despois emitiron as sesións en Radio Estrada e todos levamos un CD para a 

casa no que coñeceremos máis a nosa contorna. 
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GRAZAS!!!! 

A Pablo Carracedo Goldar  

polo seu traballo e esforzo. 

Cristina 3º de E.P. 
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Era unha vez un can  de Brasil e chegou a España. Estaba  famento e un rapaz  chamado Xoán  

colleuno. E doulle  moitísima comida. O can marchou para Francia e polo camiño atopouse  

con Chopel  que era  outro can e tamén  lle pasaba o mesmo. 

Chegaron  a Francia colleunos un home que non  tiña nome era misterioso e doulles  de comer . 

Foron para Roma e atopáronse con dúas cadelas nunha  estación  colleron, o avión a Ro-

ma .Atopáronse co papa ,e levounos para Galicia.Os cans foron a catedral marcharon  para 

Pontevedra . Alí había persoas malas que os querían secuestrar pero os cans mordéronos, esca-

paron e atoparon unha casa, o rapaz colleunos e doulle de comer moito.O rapaz púxolles os no-

mes:Xoán,Carlos,Lúa e Chenoa.                                 

Iria Señoráns 5º de E.P. 

María e  Xoán  ,dous científicos, van facer unha máquina do tempo e verán como é o futuro. 

A construción da máquina do tempo vai moi bem. Xoán sempre lle di a María que forman un 

gran equipo. 

D espois, cando teñen un ratiño libre van dar un paseo e ven todo contaminado!.....De pronto  

María dille a Xoán: 

-Xa sei que podemos facer coa máquina do tempo. 

-E que? 

-Revisar como será o pobo no futuro.  Ao  mellor ata nos temos que ir de aquí  de tan contami-

nado que está! 

Moi rápido, foron  á oficina, metéronse na máquina do tempo e alí viaxaron ao futuro.E efectiva-

mente , estaba todo contaminado. María, moi triste, dixo: 

-Tiña razón Xoán, esto está que dá pena velo. 

-Tes razón _-dixo  Xoán con moita mágoa. 

Despois  volveron á maquina do tempo e foron ao pasado, que sería o presente. Cando volve-

ron á oficina decidiron inventar un plan para que ninguén contaminase no seu pobo nin en nin-

gún sitio .Puxeron  carteis e carteis por todo o pobo, que poñían : REDUCE, REUTILIZA E RE-

CICLA. 

A xente fixo un pouco de caso e ……….funcionou ! Sabedes por qué? Porque viaxa-

ron ao futuro e viron todo ben coma no presente. 
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2º de E . Primaria 



 OPINAMOS: 

 

” Concepción Arenal fixo moi ben ao falar das mulleres marxinadas que necesi-

tan moita axuda por culpa do machismo”. 

                                                                                       LORENA 5º 

“Tivo moitos traballos importantes como :visitadora de prisións de 

mulleres , inspectora de casas de corrección de mulleres , secretaria 

xeral da Cruz Vermella e foi membro da Xunta Directiva do Ateneo 

de señoras (Madrid)”. 

                                                                              IRIA SEÑORÁNS 5º 

     

 
Ferrol, 1820-Vigo,1893 

• Descendente dunha noble familia. 

• Queda orfa de pai e nai. 

• Vístese de home para poder facer Dereito na 

Universidade Complutense de Madrid. 

• Cásase con 28. 

• Ten varios fillos pero morren todos menos un. 

Aos 37 queda viúva e trasládase a vivir a Asturas, 

onde se dedica a escribir para reivindicar situa-

cións marxinadas da muller. 

CEIP CABADA  VÁZQUEZ 
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Había unha vez dous cans, 

  cincocentos anos haberá. 

 

Un can díxolle a outro alá: 

-Víchelo gato, Manolo Louza? 

 

-Non vin tal cousa, patinei coa lousa. 

 

Nese momento pasou o gato do pozo, 

e os dous saíron a lume de carozo. 

 

O gato correu ó río. 

Os cans perseguírono. 

 

O gato apartouse, 

un can mollouse. 

 

O outro quedou vivo; 

menudo destino! 

 

Non se sabe nin cómo nin por qué 

o gato tivo un bebé. 

 

O can non se atreveu a atacar, 

pois tivo que marchar. 
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O día oito de setembro é a festa do patrón de Tabeirós . 

Hai novenas todos os días ás  oito da noite.O día anterior botan 

bombas para avisar de que ao día seguinte hai festa. Esta día pola 

mañá estou  moi contenta aínda 

que me levanto cedo para prepararme e ir á misa .Despois  da misa 

todos imos  ver os grupos de música nos que hai pandereteiras , 

gaiteiros, tamboleiros,bailaríns..., que maiormente bailan a 

muiñeira.Tamén hai chiringuitos nos que beber e picar algo . 

A continuación  imos para a casa na que nos atopamos unha comida 

distinta e moi rica:ensaladilla , langostinos ou ameixas , cordeiro , 

polo, carne; de postre hai biscoito, flan , amorodos con na-

ta,tortas…Durante a tarde falamos, xogamos, damos paseos…Pola 

noite despois de cear estou moi emocionada porque imos  ir ao cam-

po da festa ,  ver aos grupos de música e estou pensando no ben 

que o vou pasar .Divertímonos moito bailando, cantando, xogan-

do...Pero o peor é cando me teño que ir e estou moi tristre porque 

se acaba, aínda que non dou mais. Cando chego á casa tírome na ca-

ma e durmo rapidamente. 

 

 

 IRIA SEÑORÁNS 5º 

 “Paréceme que ten razón en que os hospicios , os cárceres , etc son 

horrorosos”. 

IRIA FOLLENTE 5º           

  “Foi unha muller moi valente;despois de todas as desgrazas que lle suce-

deron, aínda foi capaz de botar unha man aos demais en situacións compli-

cadas”.                                                                 

                                                                                   BRAIS RIAL 5º 

 

 “Gústame porque loita moito pola defensa da muller; debeu de ser 

moi humana por atender ós enfermos , feridos , ver cárceres, miseria 

etc.”                                                        

                                                                   MARÍA CASTRO 6º   

  

 “Na súa vida realizou moitas cousas e demostrou que as mulleres tamén 

peden ir á Universidade”.                     ALEX REY 5º   

     

 “Tamén fixo todo o posible para defender os dereitos da muller”. 

                                                                                 ALEX FERRÍN 5º  

 “Grazas a ela , as mulleres poden facer o que non podían facer antes: 

ir á universidade”. 

                                                                   ADRIÁN ACEITUNO 6º 

 “Fixo ben disfrazándose de home para ir  a  Universidade, pois senón, 

tal vez nós hoxe en día tampouco poderiamos ir”. 

                                                                          ISABEL ZAMAR 5º                                                           
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OS NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (debuxos)  E OS NENOS/AS DE 1º CICLO (texto) QUEREN QUE COÑEZAMOS MÁIS SOBRE 

UNHA MULLER GALEGA QUE DESTACOU NO CAMPO CIENTÍFICO SENDO RECOLLECIDO O SEU LABOR EN TODO O MUNDO.

Traballo para o “Día da Muller traballadora”

• Ánxeles Alvariño naceu en Serrantes ( Ferrol ) en 1916. 

• Realizou estudos de Ciencias Naturais . Adicouse a estudar os mares.

• É a 1º Muller española na investigación e estudo dos mares e unha moi importante científica internacional. Descubríu 22 espe-

cies novas de organismos mariños. 

• Recibíu agasallos de varias universidades polas súas investigacións .

• Recollecida en todo o mundo polos seus estudos. 

• Medalla de prata de Galicia  no 1993. 

• Morreu en San Diego ( EEUU) no 2005. 

OS NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN INFANTIL (debuxos)  E OS NENOS/AS DE 1º CICLO (texto) QUEREN QUE COÑEZAMOS MÁIS SOBRE 

UNHA MULLER GALEGA QUE DESTACOU NO CAMPO CIENTÍFICO SENDO RECOLLECIDO O SEU LABOR EN TODO O MUNDO. 

Traballo para o “Día da Muller traballadora” 

Realizou estudos de Ciencias Naturais . Adicouse a estudar os mares. 

É a 1º Muller española na investigación e estudo dos mares e unha moi importante científica internacional. Descubríu 22 espe-

Recibíu agasallos de varias universidades polas súas investigacións . 


