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Ola! Chámome  

“LIATANTOSCONTOS”. 

Se queres saber máis de 

min, so tes que abrir as 

páxinas e empezar a 

ler “PINGUIÑAS” 
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Queridas lector@s: 

Remata o curso e, coma tódolos anos chega “Pinguiñas”, escolma de traballos das nenas e nenos do noso Cole. 

É só unha pequena mostra de todo o que fixemos ao longo do curso, o resto, que foi moito, está dentro das 

aulas, no patio, no comedor, nos corredores, na aula de informática, na de inglés, na de música, no pavillón,... 

na nosa memoria e fóra do cole. 

Os EDLG é un órgano dinamizador dos centros de ensino para lingua e cultura galega. Forma parte da 

estrutura administrativa, docente e didáctica dos centros e, no noso centro, está integrada por mestres e 

mestras dos distintos niveis. Un membro do profesorado actúa de coordinador/a. 

A súa función primordial é conseguir que os alumnos e alumnas poidan chegar a ser competentes na lingua 

galega e usala digna e normalmente. 

A drástica redución das subvencións concedidas pola Consellería de Educación ós EDLG (o noso centro pasou 

de recibir 880 euros o curso pasado a 285 este curso) fai perigar a nosa Revista e moitas das actividades 

que se levan a cabo dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Os mestres e mestras do CEIP Cabada 

Vázquez estamos encontra dos recortes no Ensino Público e “esperamos” e “desexamos” que a Consellería de 

Educación dea marcha atrás nas medidas que está a tomar, ou cando menos, que non vaian a máis. 
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EDITORIAL 

Irene Fuentes Castiñeira 

 Coordinadora do ENDL do CEIP Cabada Vázquez 



 

 

MANIFESTO 2012 

Buscamos, buscamos, buscamos cousas que nos traian a felicidade: coches, pisos, prazas de garaxe, negocios... 

enchen os anuncios por palabras dos xornais. 

Pero nós buscamos persoas que estean orgullosas do idioma da súa terra, que non teñan medo a falalo. Buscamos que 

as fronteiras de Galiza as poña o galego. Preferimos unha persoa do Bierzo que fale o idioma a unha de aquí que non o 

fale. Non se é máis galego por vivir na Coruña se logo se fala o idioma de Castela. Deixade de presumir de algo que nin 

vós respectades. Todos vós, os que subides fotos reivindicativas ao tuenti, nin vos decatastes cando pechou Galicia 

Hoxe. Ser galego non é ler La Voz de Galicia nin ver a TVG. Ser galego significa que buscaches e atopaches a túa 

identidade. Galiza non é representada por unha catedral, unha muralla ou torre. A Galiza represéntaa un idioma co que 

escribiron ensaios, poemas, artigos e ata incluso anuncios por palabras. Desexamos abrir un día o xornal e atopar 

anuncios coma estes: 

SERVIZOS 

A mellor vidente de tarot de Galiza.Máis de doce séculos de experiencia. Especialista en: fonética, morfoloxía e léxico. 

Visítanos en R/ Percebe, nº 24. 

COMPARTO PISO 

Búscase univeritari@ que se queira aloxar nun piso de galego-falantes. Aviso: somos de moitas partes de Galiza e 

falamos diariamente galego. 

FINANZAS 

 Arréndase idioma. Prezo razoable e negociable, usable en todas as formas e ámbitos. Con garantía ilimitada.  

Precisas un idioma? Nós temos o que buscas. Está en boas condicións, sinxelo de adquirir e comprender en toda a 

nación. Resposta en 24 horas. 

OCIO 

Divírtete  co galego provocador do manifesto “Máis Alá”. Mergúllate nun mar de gozo. 

SEGUNDA MAN 

Véndese equipo de música Vacaloura, perfecto para escoitar Heredeiros da Crus, moi ben coidado. Prezo razoable 

dependendo do galego que saibas falar. 

DETECTIVES 

Perdinme. Búscame. Chámome galego. Encóntrame, fálame e gózame. 

POLO TANTO, 

Entra en Jujel, vaite a PISOS VENDA, merca Galiza. 

Vaite a PISOS ALUGUER, aluga Galiza. 

Vaite a NEGOCIOS, negocia Galiza. 

Vaite a MOTOR, compra un Galicoche. 

Vaite a OCIO, goza Galiza. 

Vaite a NÁUTICA, padexa Galiza. 

Vaite a Galiza, adora galego 

Adórate, adóranos. 

Se feliz: GALEGO,  TODO O QUE BUSCAS 

  

   OS MUXES RADIOACTIVOS 
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Como ben sabedes, este ano o Correlingua celebrouse en Silleda. Tódolos nen@s do cole 

acompañamos a outros nen@s das comarcas de Deza, Tabeiros e Terra de Montes, na 

popular “Carreira en prol da Lingua Galega”. Despois de facer o percorrido polas rúas de 

Silleda, desfrutamos da actuación de “Chupa de Skay” e da tradicional solta de globos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamentamos que o Concello da Estrada, tal e 

como viña facendo os anos anteriores, non co-

laborase coa celebración do Correlingua polas 

rúas do pobo, por non estar de acordo co 

“manifesto”. Persoalmente, lin unha chea de ve-

ces o mesmo e non é máis que un “apoio a nosa 

lingua, a LINGUA GALEGA”.  
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Durante unha semana tivemos 

no colexio un taller itinerante de xogos e deportes 

populares e tradicionais, onde puidemos disfrutar dos 

xogos aos que xogaban os nosos 

avós e avoas. Estes son algúns 

deles: tiro de corda, aro guía, 

goma, mariola, as chapas, a chave. 

 

DEPORTE NA ESCOLA 

BADMINTON NA ESCOLA        

Estiveron con nos xogadores do Centro de 

Tecnificación Deportiva de A Estrada e realizamos 

xogos e actividades de iniciación ao badminton. 

 

XOGOS POPULARES 
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Que ben o 

pasamos!!!!!! 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_2fqU7Cu5rxQ/S9_WWdE99LI/AAAAAAAAABQ/s002UuDGCYw/s1600/sacos1.jpg&imgrefurl=http://hablemosdeef.blogspot.com/2010/05/trabajo-juegos-populares-3-eso.html&h=461&w=576&sz=37&tbnid=17kX5T8TopBc3M:&tbnh=9


CAMPO A TRAVÉS          

No mes de xaneiro participamos na fase zonal dunha competición de campo a través que se celebrou 

en Portas. Había diferentes categorías desde benxamín (2º curso) ata infantil (6º curso). 

Todos conseguimos rematar a carreira pero, María Iglesias (3º curso, categoría benxamín feminino) 

que chegou en primeiro lugar; Abdú (3º curso, alevín masculino), en cuarto lugar; e Sheila (5ºcurso, 

alevín feminino), en octavo lugar, chegaron en menos tempo e por iso se clasificaron para a fase 

provincial. 

Os demais esperaremos ao próximo ano para mellorar os nosos resultados, aínda que o pasamos moi 

ben, que é o que importa! 

 

 

CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

Nerea de 2º e Eva de 3º 

estaban “felices”. 

As rapazas de Co-

deseda empezaron 

algo tímidas poñén-

dose en segunda 

fila antes de co-

menzar a carreira. 
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Téñoche 

algo de 

MEDO!!! 

Estela leunos un con-

to de medo! 

Este ano non tivemos concurso de Cabazas (que alivio para algúns país/nais) 
pero celebramos un “Samaín” máis pintoresco e literario que nunca. 

Os nenos e nenas de Educación Infantil e 1º Ciclo de Primaria tiñan que de-
mostrar as súas cualidades artísticas facendo un debuxo e os nenos e nenas do 
2º e 3º ciclo tiñan que escribir un relato curto. 

PINGUIÑAS  2012 
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Cantamos cancións do samaín en galego, castelán e in-

glés e para o final o máis importante,  

A ENTREGA DE PREMIOS PARA  

OS MELLORES DEBUXOS E OS MELLORES RELATOS. 

Estes foron os gañadores do concurso de “Debuxo” e “Relatos curtos”. 



PINGUIÑAS  2012  
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GAÑADORES “RELATOS CURTOS” 

María   

3º  Primaria 
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Marta 4º 

Primaria 
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 AIRAM 5º PRIMARIA 



14 

CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

PAULA 6º PRIMARIA 
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DEBUXOS 

PREMIADOS 

 DO  

SAMAÍN 

Carmen  

2º  Primaria 

 

Sara 

1º Primaria 

Rosalía 

E. Infantil 
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VISITA      AO     MOSTEIRO   DE   CARBOEIRO 

 
 

  Este mosteiro está situado no veciño concello de Silleda nas orillas do río Deza, importante afluentedo Ulla, e pre-

to das fermosas cataratas do Toxa, á súa vez afluente do Deza. 

 Os alumnos do noso centro fómolo visitar. Foi unha experiencia moi bonita. No                                                            

mosteiro explicáronnos que era da Idade Media. 

  As paredes interiores aínda conservan restos de antigas pinturas da igrexa románica.As súas maxestuosas colum-

nas, cada unha de diferente forma, grosor e figuras son diferentes entre si. O guía explicounos que foron feitas por 

diferentes canteiros e todos se esmeraron no seu labor. O altar maior está delimitado por varias columnas colocadas 

en forma semicircular donde  rezaban e donde lle pedían favores a Deus os monxes que alí viviron. 

  Había unhas estreitas e escuras escaleiras de pedra en forma de caracol que levaban á parte baixa do mosteiro que 

por un lado estaba soterrada aproveitando a pendente do terreo. Fóra había un patio ondevivían os monxes.Estaba 

vixiada por tres guardians invertebrados pequenos e verdes, anqueforon os máis grandes que vin da súa especie:os 

lagartos. 

  Como está en período de restauración vimos que había restos de pedras que eran partes que utilizaban na casa co-

mo bañeiras, lavalouzas, unha lareira... 

   Por unhas escaleiras ascendemos ás antigas habitacións, agora utilizadas como museo. Das súas paredes colgan 

hoxe fotos,debuxos e gravados do mosteiro e das súas reliquias. 

 

   Fomos comer á parte de atrás do mosteiro. Os maiores de 5º e 6º carrexamos a comida para todos. Comemos em-

panada de carne e de atún, bocadillos de queixo e chourizo, e de postre tomamos plátano e mazás. 

  Dende alí comprobamos que o entorno natural que rodeaba ó mosteiro é moi frondoso e que hai moitas especies 

distintas de plantas. Non é de estrañar o nome de "carboeiro", que provén de “carbón”, pois estes monxes hai oito-

centos anos dedicábanse entre outras actividades como podía ser o cultivo da vide, á produción de carbón vexetal, 

aproveitando a madeira de tantas árbores que neste paraxe deberon encontrar. 

 

   Pasámolo moi, moi ben, divertímonos moito xogando cos compañeiros e aprendemos moito. 

 

                                                                 

                                                                                                       Mariña,  Sheila e Nerea (5º curso) 

Almudena 5º 
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LENDA DO 
 MOSTEIRO DE CARBOEIRO 

 
No concello de Silleda, na parroquia de Carboeiro, atópase un dos mosteiros de máis sona de Galicia. Foi fundado no ano 936 -
nun precioso contorno xunto ó río Deza e preto da fervenza do Toxa- polos condes de Deza e arrasado por Almanzor no 997. 
Dous anos despois comezou a súa reconstrucción por orde de San Pedro de Mezonzo, arcebispo de Compostela.  
 
A igrexa, unha das mellores mostras do románico oxival galego, construíuse na segunda metade do século XII, e hai cinco capelas. 
A portada é de estilo compostelán. 
 
Na época da exclaustración foi abandonado polos monxes e co tempo foise quedando en ruínas. Recentemente foron concluídas 
as obras de restauración. 
 
Pero existe unha lenda en torno á construcción deste mosteiro. 
 
A lenda conta que o Mosteiro de Carboeiro, foi antigamente un dos máis ricos de Galicia, aínda que non sempre fora dese xeito. 
Cóntase que cando os monxes quixeron establecerse neste emprazamento, tiñan moitas dificultades para construír un edificio que 
fose digno de devir un gran lugar de oración e de meditación. 
Era moi dificil atopa-los obreiros que soubesen traballa-la pedra, e o outro problema era que faltaban os cartos. Por iso, os 
monxes tiñan que se conformar con vivir en cabanas de pólas e celebra-los oficios en minúsculas capelas que non chegaban para 
acoller a todos. 
 
Por máis que o abade pedía axuda ós habitantes do país, estes eran moi pobres e vivían mal. O bispo tampouco lles daba axuda e 
os monxes tiñan que pasa-los invernos nas súas cabanas, expostos ó frío e ós grandes temporais do mes de novembro. 
 
Un día, nunha das súas xuntanzas, o abade dirixiuse ós monxes nestes termos: 
 
-Irmáns, esta situación non pode continuar. Como non atopámo-los medios de construí-lo noso mosteiro, é preferible separarnos 
e irmos, un a un, integrarnos noutras abadías. Éche ben triste ter que chegar a iso, pero xa non hai outra solución. 
 
Entón, un dos monxes levantouse e solicitou humildemente a palabra. 
-Fala, irmán Ramón, dixo o abade. ¿Tes algo que nos propor? 
-Certamente, -dixo o irmán Ramón- pero teño moito medo de que vos pareza mal, e non me perdoaría ser obxecto de escándalo. 
-No punto no que estamos, -dixo o abade- podemos oír de todo sen quedar ofuscados. Fala pois sen medo. 
-Pois ben, velaí. Non somos ricos, pero posuímos algo que non ten prezo. É o salterio de san Cibrán. 
-Efectivamente, respondeu o abade, témo-lo salterio de san Cibrán. ¿Pero ónde queres chegar? ¿Desexarías vendelo? Non creo 
que atopemos un comprador suficientemente rico como para que nolo pague ben. 
-Non se trata de vendelo, -respondeu o irmán Ramón- Ese salterio ten unha grande virtude, sabédelo todos, porque quen o leva 
consigo está seguro de escorrenta-lo demo se este se presenta para atormentalo. 
-Exactamente, pero non vexo en que podería axudarnos ese salterio. A Deus gracias, o demo déixanos en paz e non ten que facer 
coa nosa pobreza. 
-Por iso -dixo o irmán Ramón- non está interesado en que continuemos a ser pobres. Preferiría que sexamos ricos e que descoi-
démo-los nosos deberes coa opulencia e a ociosidade. Entón, como o demo ten sona de ser un bo constructor, ¿por qué non pe-
dirlle que nos constrúa unha abadía de pedra sólida, coma as que hai por todo o país? Será tentado a facelo, e cando veña reclama
-lo debido, sempre poderemos facelo fuxir gracias ó salterio de San Cibrán. 
Houbo, entre os monxes, un grande murmurio.  
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-¡Silencio! - exclamou o abade- A proposta do irmán Ramón non é absurda, ben ó contrario, sería xusto que o inimigo de Deus 
contribuíse a face-la morada do Noso Señor. E xa que o demo é constructor, fagámoslle construí-lo noso mosteiro. Amañarémo-
nos para non pagarlle nada. Paréceme que ben debe iso ós pobres cristiáns. 
 
Despois de ter deliberado, os monxes puxéronse todos de acordo en dicir que era, nas presentes circunstancias, a única saída ós 
seus problemas. 
 
-¡Moi ben! - concluíu o abade- E posto que es ti, irmán Ramón, quen tivo a idea, encargámosche negocia-lo asunto. 
 
Naquel serán mesmo, cando escureceu, o irmán Ramón foi a un sitio onde sabía que podía acha-lo demo. Na súa xuventude, vira 
frecuentemente ás bruxas da súa aldea invoca-lo Inimigo para enfeitizar a aqueles a quen elas xuraran estragar. Sabía o que con-
viña facer. Foi pois directamente a un cruce de camiños pedregoso onde o Demo tiña por costume apostarse cando prevía que un 
home estaba disposto a concluír un pacto con el. Foi pois a ese cruce. Colleu unha póla de acebro e fixo unha cruz que plantou ó 
revés no chan. Non tivo que esperar moito, o Demo presentóuselle baixo a forma dun home fraco vestido de negro e de roxo. 
 
-¿Qué queres?, preguntou o Demo cunha voz fungona que se esforzaba en tornar amable. 
-Que nos constrúas un mosteiro digno de nós. No país non falta a pedra, e a túa habilidade é ben coñecida. Fáino-las obras que 
chas habemos pagar ben. 
-¡Ah!, ¡desde logo!, -exclamou o diabo escachando cunha risa que lle provocou un calafrío polo lombo ó bo do irmán Ramón. - 
¿E ti qué me darás a cambio? 
-Pon o prezo - respondeu o monxe. 
-¿Tómasme por parvo? -díxolle o demo- Seiche moi ben que vós, os monxes de Carboeiro, posuídes o salterio de san Cibrán. Se 
hai algo que aborrezo, é precisamente ese salterio. Imaxino que, se fago un trato contigo, vós todos trataredes de me escorrentar 
brandindo ese libro. Non me deixarei agarrar na trampa, asegúrocho. 
-Ponlle prezo - repetiu o irmán Ramón 
-Pois ben, acepto a túa proposta, pero coa condición de que xa non teña que volver a verte, nin a ti, nin a ningún dos teus, porque 
estou seguro de que me fariades fuxir con ese salterio que execro. Fagamos un arranxo, monxe, un arranxo que non se refira á 
vosa confraría. Hoxe é venres. Comprométome a construí-lo voso mosteiro de aquí a domingo pola mañá, palabra de demo, pero 
esixo en contrapartida tódalas almas dos que morran domingo, entre a misa maior e vésperas que non ides deixar de celebrar na 
vosa igrexa noviña. 
 
O demo sabíache ben o que facía. Sabía ben que naquela estación eran moitos os que morrían de frío e de vellez o domingo, men-
tres os fillos estaban na igrexa a segui-los oficios. 
 
-Trato concluído - respondeu o monxe. 
-Non é suficiente - proseguiu o Demo. -Tes que asinar. 
Sacou un rolo de papel no que estaban escritas cousas terribles. O irmán Ramón leuno atentamente e asinou o documento co seu 
sangue. 
-Perfecto - dixo o demo, moi contento.- Desexo que todos vós esteades tan contentos de min coma o estarei eu de vós. 
E desapareceu na noite en medio dun remuíño de vento. 

O irmán Ramón regresou ó mosteiro, ou polo menos ó que facía as veces del. Foi onda o abade e mantivo con el unha conversa 
secreta. Despois marchou a durmir tranquilamente no seu xergón, nunha cabana na que entraban por todas partes as correntes 
de aire. 
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Na noite seguinte, produciuse unha grande axitación no país. As xentes dos arredores oíron uns ruídos que lles parecían estra-
ñísimos, pero non ousaron saír das casas de tan enxordecedor que era o alboroto. Éche ben certo que o Demo gastaba sen con-
ta. Fixera vir do inferno a toda unha lexión de demiños que se ocupaban en carrexar pedras e en labralas. Logo, baixo a direc-
ción do Demo en persoa, os demos máis experimentados puxéronse a ergue-los muros e as bóvedas da igrexa abacial e os edifi-
cios conventuais. Nunha palabra, traballaron todos tan ben que, a mañá do domingo, alí onde só había unha aldea de choupa-
nas, erguíase un mosteiro de pedra esculpida e de aspecto magnífico. 
 
Os monxes ficaron admirados ó ver tal esplendor e non podían crer en tanta felicidade. Pero cal non sería a sorpresa dos habi-
tantes do país cando viron levantarse así sobre o horizonte un santuario tan bonito e tan perfecto. Pois o demo traballa ben 
cando se empeña. Pero estaban lonxe de pensar que era obra do Demo, e todos pregoaban o milagre. Axiña precipitáronse na 
igrexa para asistir á misa maior que celebraba o padre abade. 
 
Nun recanto, nas pendentes da montaña, o demo moi contento, entusiasmado coa idea de que ía facer unha boa colleita de al-
mas. Aproveitaría para repoboa-lo inferno que, daquela, tiña a tendencia de quedar bastante deserto, por culpa dos predicado-
res que andaban a espalla-la boa palabra por toda a terra. 
 
Tan pronto como rematou a misa maior, despois de ter pronunciado o "ite missa est", o padre abade entoou con voz forte o can-
to das vésperas. Os fieis quedaron ben sorprendidos, pero seguíronas con tanto fervor como antes tiñan seguido a misa. E cando 
todo rematou, regresaron ás súas casas bendicindo ó Señor. En canto ós monxes, tiveron o privilexio dunha comida de festa 
onde o viño correu en abundancia, o que non era de desprezar. 
 
Nembargantes, había un que non andaba demasiado contento, era o Demo. Coa rabia, rompeu as zarpas na rocha na que se 
apoiaba, e aínda hoxe vémo-las súas marcas. Comprendeu que fora enganado e pasou o seu tempo a espreita-los monxes de 
Carboeiro. Encantaríalle destruí-lo mosteiro, pero, por unha parte, as obras do demo son difíciles de destruír polo sólidas que 
son, e, pola outra, tíñalle tanto medo ó salterio de san Cibrán que se mantiña prudentemente afastado, non querendo acometer 
nada que puidese prexudicalo máis. 
 
Pero cando, séculos máis tarde, o salterio de San Cibrán foi transferido a Toledo, o demo tomou a súa vinganza. Soprou unha 
pavorosa tempestade sobre o mosteiro de Carboeiro e quedou en ruínas. Hai pouco tempo foi restaurado. 
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DANI GRIFFIN EN CONCERTO!!!! 

 

 

Os rapaces de 5º  e 6º fomos ver un concerto de Dani Griffin , o día  17 de abril ao Palacio de 

Congresos (Santiago de Compostela). Dani é o autor da música e a letra das cancións dos nosos 

libros de inglés, é o autor de máis de 375 cancións para libros de texto e de 8 discos propios de 

música infantil en inglés. 

O concerto empezaba ás 12:00 do mediodía  pero nos fomos  sobre 1 hora antes e estivemos 

esperando a que dera comezo . Había máis colexios que nós, éramos sobre uns cincocentos 

rapaces e rapazas . A hora de entrar puxémonos nunha fila e  fomos pasando .  A profesora que 

nos acompañou foi Anxos ,a profesora de Inglés.  

Dani  cantou varios temas como : London Town , Travel With Us, Africa , Nobody  Is Listening , A 

Friend , Slide ,  I  Ride My Bike…… 

Mentres que el cantaba tiñámolo que acompañar cantando e bailando , e a algúns rapaces e 

rapazas doulle un micrófono para que cantaran con el …. Estivo moi ben porque  unicamente fixo 

aquí un concerto , o resto fainos por Madrid e por eses sitios todos….. 

Ademais ensinounos distintos aspectos da pronunciación, vocabulario e estruturas en inglés, e 

outros aspectos da cultura angloamericana. 

 Ao rematar o concerto subimos no autobús e fomos polos de 4º  que estaban de visita en 

Meteogalicia e en Área  Central e regresamos para o colexio á hora de comer. 

Gustaríanos repetir . 

SAÍDA A  

SANTIAGO DE COMPOSTELA 
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Os nenos e as nenas de 4º, mentres os de 5º e 6º cantaban e bailaban en inglés, fomos ver como 

traballan en Meteogalicia. Explicáronnos todo o procedemento para saber o tempo. Foi moi intere-

sante. O que máis me gustou foi o radar de nubes                                                                           

de chuvia. Tamén me gustou como funcionaban                                                                             

os aparellos. Pareceume interesante                                                                                                        

o pluviómetro porque é moi                                                                                                              

simple pero complicado ao mesmo                                                                                                  

tempo. 

PABLO 4º PRIMARIA 
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Despois fomos a Área Central a ver como é un Centro Comercial e as tendas que nel hai. Aproveitamos 

para merendar nunha fonte e, como non, para comprar algunhas cousas (unha excursión sin comprar algo 

non é unha excursión). 

Compramos larpeiradas, libros, gomas de borrar,... 

Logo recolleunos o autobús, xa cos nenos e nenas de 5º e 6º, e regresamos ao colexio para comer a comi-

da de “Elena”, a nosa “fantástica cociñeira”. (Grazas pola rica comida que nos preparas tódolos días Elena) 

 

 

GUSTOUNOS MOI-

TO A VISITA A ME-

TEOGALICIA E A 

ÁREA CENTRAL. 

PASÁMOLO MOI 

BEN! 

Laura e Marta  
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HABÍA UNHA VEZ , UNHA NENA QUE SE CHAMABA TINA, E VIVÍA NO BOSQUE CO LOBO. 

FOI Á CASA DO LOBO E FIXÉRONSE MOI AMIGOS. A AVOA DO LOBO FÍXOLLE UNHA 

CAMISETA A TINA. 

VIÑERON UNS PAXAROS E DIXÉRONLLE QUE ALGUÉN SE FIXERA DANO E LEVÁRONO AO 

MÉDICO. DÉRONLLE UN AGASALLO QUE ERA UN OSO DE PELUCHE, GUSTOULLE MOI-

TO, XOGOU CON ÉL E PUXOO A DURMIR NA SÚA CAMA E POLA MAÑÁN CANDO DES-

PERTOU... 

O OSO DESAPARECERA. TIRÁRANO NA PAPELEIRA E O CAMIÓN DO LIXO LEVOUNO AO 

VERTEDOIRO. 

TINA BUSCOUNO ATA QUE O ATOPOU E LEVOUNO PARA A SÚA CASA, TODA CONTEN-

TA. PERO, O OSO, VOLVEU A DESAPARECER E TINO COMEZOU A CHORAR. DE SÚPETO 

VIUNO TIRADO NO CHAN E COLLEUNO NO COLO E XOGOU CON EL. 

TINA DÍXOLLE AO OSO: 

-ERES O MEU MELLOR AMIGO, E VOUTE COIDAR SEN PERDERTE MÁIS DE VISTA. 

PERO TINA TIÑA UN ESQUÍO QUE SENTÍA ENVEXA DE QUE LLE QUIXERA TANTO AO 

OSO E QUITOULLO POLA NOITE, MENTRES QUE TINA DURMÍA. 

O ESQUÍO LEVOUNO Á CASA DUN AMIGO SEU, E DÍXOLLE: 

-NON LLE DES O OSIÑO A QUEN PREGUNTE POR EL. 
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Este ano, para celebrar o día da  

Paz, as nenas e nenos de Infan-

til e Primaria inventamos un 

conto. 

Desexamos que  

vos guste! 
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E O SEU AMIGO RESPONDEULLE: 

-ESTÁ BEN, PERO A CAMBIO QUERO 222 EURONOCES. E O ESQUÍO VOLVEU A 

SÚA XAULA. TINA, AO DESPERTAR NON ATOPABA AO OSIÑO E PÚXOSE MOI 

TRISTE. 

ENTÓN, CHAMOU AOS SEUS TRES AMIGOS: O LOBO MAPAMUNDI, A SÚA ME-

LLOR AMIGA DO COLE, DOSINDA, E AO RAPOSO PEDOGORDO. 

PERCORRERON A VILA ENTEIRA NA PROCURA DO OSIÑO QUE LLE PUXERA DE 

NOME TAMBOR, PERO NON O ATOPARON. TINA, PÚXOSE MOI ENFERMA. A SÚA 

CARA EMPEZABA A POÑERSE PÁLIDA. O ESQUÍO FOI XUNTO AO SEU AMIGO E 

DÍXOLLE: 

-TINA ESTÁ ENFERMA PORQUE PERDEU O SEU OSIÑO. DEBERIAMOS DEVOL-

VERLLO– DIXO O AMIGO DO ESQUÍO-. 

-TAL VEZ TEÑAS RAZÓN– DIXO O ESQUÍO-. 

ENTÓN O ESQUÍO FOI XUNTO A TINA E DÍXOLLE: 

-TINA, PERDÓAME POR COLLERCHE O TEU OSIÑO, PERO FÍXENO PORQUE LLE 

TIÑA UN POUCO DE ENVEXA. 

-PERDÓAME TI TAMÉN A MIN. FOI CULPA MIÑA POR NON XOGAR MÁIS CONTI-

GO. 

DENDE AQUELA, FORON TODOS OS MELLORES AMIGOS. 

 

E COLORÍN COLORADO, ESTE CONTO ESTÁ REMATADO. 

Estes foron algúns 

dos debuxos que fixe-

mos do conto. 
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Lorenzo 2º Primaria 

Pablo 4º Primaria 

Miguel 6º Primaria 
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CONCERTOS DIDÁCTICOS D@S NOS@S 

ALUMN@S 

Este ano, a mestra de música, propúxolles aos nenos e nenas que saben tocar algún instrumento, que 

derán un pequeno concerto didáctico mostrándonos as súas cualidades. 

Foi unha idea estupenda e moi productiva, posto que tod@s os nen@s do cole estiveron moi atentos 

ás explicacións e as tocatas. Moitas grazas e parabéns para tod@s os músic@s de parte da profe Irene. 

Ibai ensinounos a gaita galega. 

Mostrounos as partes da mesma 

e deleitounos cunha fermosa pe-

za! 

Bravo, Gaiteiro!!!!!! 

Lucos interpretounos unhas pezas 

cun dos instrumentos de Vento-

Metal máis marchosos O TROM-

BÓN. 

Bravo, Mestre Lucas!!!! 

Aarón, que foi o primeiro en atreverse a mos-

trar as súas cualidades como músico, leva o 

ritmo nas veas. 

Foi a envexa de todol@s nen@s do cole. Tanto, 

que todos quixeron probar a tocar a BATE-

RÍA. 

Bravísimo, Aarón.!!!!!!!!!! 
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Tamén contamos cos concertos didácticos que nos viñeron a ofrecer ex-alumn@s do cole. 

Iria mostrounos o ben que se lle da o clarinete e Álex o “bonito” que toca o piano. 

Bravo, bravo e bravo! Para o ano máis, e mellor!!!! 

Marcos e Xesús tamén quixeron mostrarnos 

todo o que están aprendendo nas súas clases 

de piano e guitarra. 

Forman un dúo fantástico! 

Bravo, Xesús!!!! 

Bravo, Marcos!!!! 
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BIBLIOTECA 

Neste curso 2011 – 2012 tivemos cambios na nosa Biblioteca nos que colaboramos todo o 

alumnado e profesorado, fixemos un expurgo, Enrique pintouna dunha cor laranxa que nos en-

canta a todos/as e redistribuimos os estantes e os libros. 

Fixemos un concurso 

para escoller masco-

Quedounos chulísima e aquí tendes o 

resultado, por certo, o seu nome é  

“LIATANTOSCONTOS “ 

Foi realizada por Javier Louzao Búa (1º de 

Primaria) e o Día do Libro tivemos un aga-

sallo especial para el: 
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Celebramos o I Concurso de Postais de Nadal do Ceip 

Cabada Vázquez. Gustaron moito todas as postais, pe-

ro como só podiamos enviar unha… escollemos esta:  

Autora da imaxe: Soledad Zixia Chedas Ferrín  

(EI 5 anos). 

No Día do Libro visitounos o escritor Silvestre Gómez Xurxo, autor de “Ti 

non xogas” falounos dos seus libros e persoaxes, e adicounos os nosos libros!! 

No Semana do Libro tamén representamos uns contos e recitamos poe-

mas todos os nenos/as do Cole, dende Infantil ata 6º de Primaria. Aí vos 

vai unha pequena reportaxe  
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INFANTIL 
 

Neste curso 2011 – 2012 os nenos e nenas de Infantil, entre outras moooitas cousas 
traballamos nun proxecto sobre os CARBALLOS. 

E puxémonos a traballar no cole:  

Falamos, escribimos, pintamos, recortamos, 
picamos, debuxamos… 



Investigamos na casa coa nosa familia e trouxemos os traballos para que os visen os nosos compa-
ñeiros/as, os maiores, os mestres/as… e explicamoslle ós nosos compañeiros/as o que aprendemos 

na casa sobre os carballos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscamos landras no patio e plantámolas…  
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Temos un carballiño pequeno que imos plantar no patio do Cole antes de que remate o 
curso… 
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Gustounos moito participar no conto do día da Paz que fixemos todos os nenos/as do cole, 
mirade os nosos debuxos: 
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O PEQUENO AVIÓN 
 

Érase unha vez un avión pequeno que vivía no aeroporto de Hawai rodeado de moitos mais avións. 

 

 

 

Un día comunicáronlle que tiña que levar a moitos pasaxeiros desde Hawai a China. 

A viaxe era moi longa e, o pequeno avión, non tiña suficiente combustible para chegar ao seu destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os outros avións estaban preocupados porque era a primeira viaxe longa do pequeno avión. 
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Todos os avións do aeroporto decidiron axudar ao seu amigo regalándolle mais combustible para a viaxe. 

Ao final o pequeno avión puido facer a longa viaxe e chegar feliz a China. 

 

 

 

Cando regresou a Hawai deulles as grazas a todos os seus amigos e xuntos celebraron a primeira viaxe longa do pe-
queno avión. 

 

 

 

 

       Alumnos/as de 1º curso 
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Valentín Paz-Andrade naceu o 23 de abril de 

1898 no barrio do Socorro en Lérez 

(Pontevedra). Foi un home polifacético que 

amosou un grande interese e talento en dife-

rentes campos: avogado, empresario, político e 

escritor. Estudou en Pontevedra ata que ingre-

sou na Universidade de Santiago de Compostela 

para cursar a carreita de Dereito. Nese momen-

to, empezou a implicarse no galeguismo. 

Baixo diferentes pseudónimos, colaborou en distintas revistas e xornais (Gaceta de 

Galicia, El Pueblo Gallego, Outeiro, Grial, Faro de Vigo, Galicia, etc.) Amigo de 

Castelao desde mozo, sempre lle didicou unha especial atención nos seus escritos. De-

bido ao contido dos seus artigos e ás súas ideas políticas estivo no cárcere en dúas 

ocasións, no 1924 e no 1957. 

Licenciouse no 1921 e participou na “Causa dos tres rapaces”, pero ese mesmo ano tivo 

que marchar como soldado á fronte de África. 

Desde o 1922 ata o 1926 dirixiu o xornal Galicia, en que tomaron parte numerosas per-

sonalidades galegas, entre elas, Castelao. Nesta publicación xurdiu a escola de cari-

caturistas galegos. Foi pechada pola Ditadura de Primo de Rivera. A partir do 1926, 

Paz-Andrade dedícase á súa profesión de avogado en Vigo. Faise cargo do asesoramento 

xurídico da Sociedade de Armadores de Bouzas La Marítima. mediando cos mariñeiros en 

folga. En relación con este conflito sofre dous atentados, un en Vigo e outro en Ve-

rín. 

A comezos dos anos 30 participa na fundación do Grupo Autonomista Galego xunto con 

persoeiros como Cabanillas, Castelao, Otero Pedrayo, Vicente Risco, Alexandre Bóveda 

e Carballo Calero. Elaboraron o anteproxecto do Estatuto de Galicia. No 1934 propó-

ñeno como secretario do Partido Galeguista para substituír a Castelao, que fora des-

terrado, pero non acepta o cargo. 

Cando o 18 de xullo de 1936 estala a Guerra Civil, permanece no seu despacho de Vigo. 

Como avogado, defende a varios intelectuais e galeguistas das condenas que se lles 

impuxeran, entre elas, a Xosé Núñez Búa e a Alexandre Bóveda. A outros axudounos a 

fuxir ao exilio, como foi o caso de Ramón Martínez López. 
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En setembro foi desterrado a Verín e, posteriormente, a Requiexo de Queixa, Cas-

tro Caldelas e A Pobra de Trives. En Trives coñece a Pilar, coa que casaría no 

1939 xe en Vigo. Froito do matrimonio nacerá Alfonso. Ese foi o ano do seu derra-

deiro desterro, nesta ocasión a Villanueva de la Serena (Badajoz). A pesar de que 

regresou a Vigo, nunca recibiu notificación oficial en que se dese por rematado 

este desterro. 

A partir de 1940, trala morte de Castelao ( 7 de xaneiro de 1950 ), mantén con-

tacto cos republicanos, cos galegos emigrados e exiliados e colabora dunha forma 

máis activa no mundo da pesca e na FAO. Despois de morrer Franco, representa a 

Galicia na “Comisión dos Dez”, que negociou a transición co Goberno español pre-

sidido por Adolfo Suárez. No 1977 foi elixido senador por Pontevedra e no 1978 

pronunciou o discurso de ingreso na Real Academia Galega. 

Foi impulsor e vicepresidente de Pescanova. Moi implicado con Galicia e coa pes-

ca, dirixiu a revista de economía e tecnoloxía Industrias Pesqueras, participou 

como relator en congresos da ONU con temas vinculados coa alimentación e a agri-

cultura e escribiu o tratado Principios de economía pesquera. 

Como poeta pertence á Xeración do 25. Escribe poesías que serán publicadas en 

Pranto Matricial (1955), en que evoca a morte de Castelao; Sementeira do  vento 

(1968), en que canta á xente galega, aos exiliados, á paisaxe e aos poetas gale-

gos; as súas derradeiras obras poéticas son Cartafol de homenaxe a Ramón Otero 

Pedrayo galecidade na obra de Guimaraes Rosa (1978) e Castelao na luz e na sombra 

(1982), unha das máis completas biografías sobre o autor rianxeiro. 

Unha traxectoria tan produtiva levou a que se recoñecese a Paz-Andrade con nume-

rosos premios: Pedrón de Ouro (1975), Cruz de San Raimundo de Peñafort (1978), 

Medalla Cidade de Pontevedra (1979), Medalla ao Mérito Social Marítimo e Medalla 

Castelao (1984), Medalla de Ouro da Cidade de Vigo 

(1986), Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo 

(1986). Morreu en Vigo, o 19 de maio de 1987. 
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“Caricatura de Paz-Andrade” 

Ibai, seguro que Valentín es-

taría encantado! 
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Como todos sabedes, 

este ano non houbo 

festival das Letras 

Galegas como protes-

ta dos profesores e 

profesoras aos re-

cortes no ENSINO 

PÚBLICO, pero non 

deixamos de realizar 

actividades no día 

da nosa lingua. 
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Cantamos cancións! 

Representamos obras 

de Teatro! 

Recitamos poesías! 

E para rematar, os 

de 4º cantaron o 

“Himno Galego”! 

CELEBRAMOS O DÍA DAS 

LETRAS GALEGAS UN DÍA 

AO ANO, PERO O IMPOR-

TANTE É FALALO E RES-

PETALO TÓDOLOS DÍAS 

DO ANO! 
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Traballo realizado 

polos alumn@s  

de 

 2º e 3º 

 de 

 Primaria. 
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1º ciclo 

Nagore Fernández 

2º ciclo 

Laura Silva 
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3º ciclo 

Rebeca Mata 
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LEMBRANDO A UN AMIGO 

 

UN BO AMIGO EU TIVEN,  

ERA UN PERSOAXE TROULEIRO, 

DOS QUE PRA MÚSICA VIVEN, 

FALAMOS DUN GRAN GAITEIRO. 

 

ERA UN HOME MOI QUERIDO 

POR TODOS OS SEUS VECIÑOS, 

O SON DA SÚA GAITA, TEMOS OIDO, 

CANDO ANDABAMOS POLOS CAMIÑOS. 

 

PERSOA DE GRAN CORAZÓN, 

TIVO SEMPRE UNHA ILUSIÓN, 

TIVO SEMPRE SOUPERA A RAZÓN, 

DE POR QUE TOCABA CON ESA PAIXÓN. 

 

OS SEUS CONTOS EU LEMBRO 

EN TODAS AS NOSAS XUNTANZAS 

DE XANEIRO ATA DECEMBRO 

CONTANDONOS AS SÚAS ANDANZAS. 

 

HOME INTELIXENTE E ILUSTRADO 

O QUE A POESÍA LLE GOSTABA TANTO,  

QUE DEIXOUNOLO GRABADO, 

NUN LIBRO CON MOITO ENCANTO. 
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A SÚA VIDA FOI CURTA PERO INTENSA. 

¡ONDE A SÚA GAITA SOARÁ! 

DÍGOVOS O QUE UN AMIGO PENSA, 

SOE ONDE SOE A MÚSICA BOA SERÁ. 

 

DIRÉDESME DE QUEN FALO EU 

QUEN É ESE POETA E GRAN GAITEIRO, 

ESTE HOME, BO AMIGO MEU 

¡ERA XOSÉ COUCEIRO! 

 

Pais/Nais 

J. Manuel Porta 

 

II CONCURSO DE 

POESÍA  

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA DO CEIP CABADA 

VÁZQUEZ 
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MENSAXE CIFRADO 

Coloca a letra que corresponda e resolve a adiviña . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

A B C D E F G H I K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Z 

  _ _ _ _    _ _ _ _   _ _    _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _   _   _ _ _ _      
    2   5   14 15              13  15  12    5       4   5           1    13     9   12    1   11        3    1     13  4    15       1      18   15   4      1  

_ _     _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _  
19  5          16  9   13  3   8    1        20  5   19  12  5        17  21  5        21  20  9  11  9   25  1   18  

       _      _ _ _ _ 
       15          7    1   20  15 

 Rebeca  

REALIZADOS POLOS ALUMNOS DE INFORMÁTICA 

GRACIÑAS, HÉCTOR! 
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Sopa de Letras 
 

Busca 8 nomes de mulleres 

 

 

H C C A R M E N O P 

F P G H K S R T I I 

S I G I A O N G K L 

X Z N V N H Ñ T C A 

R U R E B E C A C R 

W A Q D S H D T C B 

H I B M K C C I S S 

C N V Q R E V A P G 

O O P B E S F N M M 

M A I B G Ñ G A F R 

Inés M. C. 
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Sopa Infantil 

CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

S V Ñ L E O N 

Ñ K C F R U I 

E S N A M D T 

R Q W E N D R 

G T U I O A S 

I C O E L L O 

T D F G A T O 

Inés M.C 
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NOTA 

 
 

XEROGRÍFICO 

Como era a amiga da túa curmá? 

SUMA DE LETRAS 

UNO 

+ 

UNO 

——————— 

DOS 

1 
 

2  

3  

4  

7  

Cambia as letras polos números e procura que a operación  

sexa a correcta. 
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A CARMEN 

Onte, hoxe, mañá, sempre... 

unidos por causas comúns, (O ENSINO) 

recordando momento, 

emailando, enumerando, escribindo... 

lendo, aprendendo e disfrutando, 

ilusionándonos como o primeiro día... 

Que teñas moita sorte na túa nova aventura! 

ATA CANDO QUEIRAS! 
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ESTELA E JOSÉ MANUEL DE 4º EntrevistaN á profe Carmen! 

-Para que cole vas? 

-Para Pérez Viondi. 

-Cantos anos estiveches neste colexio? 

-Catro anos. 

-Gustouche darnos clase? 

-Moito, porque os profesores ensinamos, pero tamén aprendemos dos alumn@s na nosa práctica. 

-Estiveches a gusto neste colexio? 

-Si, igual que en todos polos que pasei. 

-Que é o que máis che gusta do túa profesión? 

-Ensinar aos nenos e nenas. 

-Cantos anos tes? 

-Corenta e cinco. 

-Donde vives? 

-En Bandeira. 

-Cantos vivides na túa casa? 

-Cinco persoas. 

-Cal é a túa cor favorita? 

-O amarelo. 

-E a túa comida favorita? 

-Ovos fritidos con pan. 

-Para rematar, unha frase de despedida. 

-Moitas grazas a todos os nenos e nenas, os compañeiros e compañeiras do CEIP Cabada Vázquez polos bos 

momentos vividos nestes anos. 
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INFANTIL 3 ANOS 

TITORA: ANA 

INFANTIL 4 E 5 ANOS 

TITOR: AGUSTÍN 

1º PRIMARIA 

TITORA: BEA 
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2º e 3º DE PRIMARIA 

Titora: MAVI 

PINGUIÑAS  2012 

4º PRIMARIA 

TITORA: IRENE 

5º e 6º DE PRIMARIA 

TITORA: MONCHI 



Sentinme leda e con moitas gañas de pasar de curso. Inés 
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PROMOCIÓN  

2003/2012 

@s alum@s de 6º de Primaria foron a 

visitar o que será o seu Centro Educati-

vo para o vindeiro curso, o I.E.S.  Nº 1. 

 Estas foron as súas impresións! 

 

OS MESTRES DE CODESEDA 

DESÉXANVOS 

MOITA SORTE!!!!! 

Sentín moita curiosidade e ao principio medo; agora xa non teño medo. Miguel 

Ir ao IES foi moi emocionante, pero cando esteamos alí vai haber que estudar moito. Sandra 
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Sentinme extraña. Pareceume todo moi diferente. Paula 

Teño moita ilusión por pasar ao IES pero estou algo preocupado polo 
traballo que nos espera. Manuel 

Sentín moitas gañas de marchar para el. Rebeca 
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Visita a nosa páxina web:  

 http://centros.edu.xunta.es/ceipcabadavazquez/ 

E OS NOSOS BLOGUES: 

http://www.blogoteca.com/orecunchodocabada/ 


