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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. 

O EDLG é un órgano dinamizador dos centros de ensino para a 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. Esta revista é un elemento máis para adquirir esa competencia!! 

 

4 

EDITORIAL 

Irene Fuentes Castiñeira 

 Coordinadora do ENDL do CEIP Cabada Vázquez 

DESTACAN NO CURSO 2013/2014 

 

 

HORTO ESCOLAR  

 

INTERPRETACIÓN DE ESMERALDA  

(Poema de Díaz Castro) 

 

 



 

 

“MANIFESTO 2014” 

GALEGO, O PASO ADIANTE 

E nunca máis un paso atrás, NUNCA MÁIS!!!! 
Trazamos un camiño 
que arranca esta mañá co Cola-Cao e os cereais. 
Bos días en galego, por que non? 
Espreguízome con Doraemon, que saca do seu peto máxico o Xabarín Club. 
Baixo os chanzos da escaleira, saio da casa co pé dereito, coa mochila e co noso galego. 
E xa estou no mundo, no meu  mundo, no teu mundo galego!! 
GALEGO,  O PASO ADIANTE 
Miraremos atrás só para disfrutar do moito que avanzamos. 
Os meus amigos espéranme na rúa, 
- EH! Viches que cambiei o meu perfil? 
Si, eu dei o paso adiante co galego. 
A que esperas ti? 
- Quen nos ía dicir que estaría ben  whassapear en galego!. Non si? 
- Abofé que si. 
GALEGO, O PASO ADIANTE 
- Pincha hoxe mesmo no “hashtags”do teu Twitter: 
                              # GALEGO 
e verás cantos estamos conectados no mundo. 
GALEGO, O PASO ADIANTE 
Esta nosa Penélope que  tece e tece no galego 
e NUNCA DESTECE. 
Paso a paso construímos un mundo novo, o noso mundo, o noso mundo futuro, co noso idioma galego. 
Somos NÓS os que decidimos onde empregalo,  alí onde vaiamos: no instituto, na vila ou  na cidade, 
tanto ten: virá con NÓS. 
GALEGO, O PASO ADIANTE 
Este fío invisible e forte que é a lingua vén ao noso carón alá onde vaiamos; ensinémoslla ao mundo en 
twiter, en facebook... 
poñamos o xermolo en cada faro,en cada deserto,en cada estrada,en cada boca que desperta ao mun-
do. 
GALEGO, O PASO ADIANTE 
o paso que damos nós cara ao futuro, 
nós, si 
nós decidimos  empregar a nosa lingua. 
GALEGO, O PASO ADIANTE 
Nos camiños do mundo enteiro, haberá un corazón galego que latexará co noso acento: sen pudor, sen 
vergoña , sen prexuízos que abafen a nosa valentía e a nosa responsabilidade de representar a Galicia. 
Porque nos une, porque nos fai máis fortes e porque nos identifica na “tea dos teus soños”  DÍAZ CAS-
TRO. 
 
 

Os Ameneiros  (3º  da ESO)  
 IES Isaac Díaz Pardo de Sada 
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 Este ano o Correlingua volveu á Estrada. Despois de dous anos celebrandoo 

en Silleda, as rúas do noso concello enchéronse de nenos e nenas para marchar en 

prol da nosa língua. Tódolos nen@s do cole acompañamos a outros nen@s das 

comarcas de Deza, Tabeiros e Terra de Montes. Logo de facer o percorrido polas 

rúas da Estrada, desfrutamos da actuación do grupo de música tradicional 

“Quempallou” e da tradicional solta de globos. 



PINGUIÑAS  2014 

DEPORTE NA ESCOLA 

O 30 de xaneiro achegámonos a Portas para participar un ano máis no Cross. 

Dos nosos participantes, Nagore e Álex, os dous de tercerio, clasificáronse 

para a fase provincial!! 

7 



 

UN DÍA NA CIDADE HERCULINA 

 

Este curso fixemos unha excursión á Coruña. Foi moi divertido e aprendemos 

moitas cousas. Visitamos o acuario, a Casa das Ciencias e o Domus. 

No planetario da casa das Ciencias recibimos a visita dun vampiro moi simpático 

que nos contou unha historia “vampiresca” sobre o sistema solar. Á saída 

fixemos moitos xogos. O que máis nos sorprendeu foi que unha bóla empuxara a 

outras e que só se movera unha; ou que se puidera facer un cadro da Mona Lisa 

con retratos de persoas; ou que un bambán movera a outro no sentido 

contrario, ou que catro sinxelos botóns pudieran mover un gran cilindro de 

ferro… en fin! Participamos en moitos xogos con trucos. 

No museo do home vimos un vídeo que explicaba como nacemos. Dounos un 

pouco de noxo, pero a vida é así. Tamén quedamos sorprendidos co home máis 

alto do mundo, pois medía case dous metros e medio!!! 

Pola tarde fomos á casa dos peixes e visitamos o Nautilus. Aquí descubrimos 

moitas especies de peixes diferentes. Ata había unha quenlla moi moi grande! 

Sorprendeunos que no mar da Coruña puidera haber quenllas, ou focas, ou 

peixiños de cores en perigo de extinción. 

Á tarde aínda nos dou tempo de xogar un pouco e, ó final, chegamos á Estrada 

moi cansos, pero moi ledos. 

 

ENCANTOUNOS A VIAXE!!! 

                                                           Marcos, Nagore, María, Javi e Noa (3º)  

CEIP CABADA  VÁZQUEZ 
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1º FESTA DAS PALABRAS 

Os EDLG dos centros 

educativos do conce-

llo da Estrada orga-

nizaron a 1º FESTA 

DAS PALABRAS!, festa 

na que tamén colabo-

rou o concello da Es-

trada. 

No segundo trimestre 

convocouse o “1º con-

curso de Microrrela-

tos e Micropoemas” e 

o luns 9 de xuño 

fíxose entrega dos 

premios. 

 

Os alí asistentes 

desfrutaron das 

verbas de Xabier 

Docampo e da voz 

de Manuele de Fe-

lisa! 

Tere e Anxos entre-

garon os premios aos 

nosos premiados! 



PINGUIÑAS  2014  
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Noraboa a os gañadores  

do Ceip Cabada Vázquez!  

Rosalía, Sara e Brais polos seus Micropoemas  

e Ainara e María polos seus Microrrelatos!!!  

Con tódolos Micropoemas e Microrrela-

tos gañadores editarase un libro que 

será publicado a finais de ano!!! 
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O HORTO ESCOLAR 

Durante este curso escolar puxemos en funcionamento un horto na escola. 

O primeiro que fixemos foi elixir o terreo máis axeitado e decidímonos por dúas zonas: unha  

no patio de arriba e outra no patio de abaixo. 

Despois preparamos uns palets para plantar amorodos  

e colocámolos en vertical sobre o cerrado do colexio. 

Logo tocou limpar e preparar o terreo. Sacamos area, pedras e 

 moitos plásticos e axudounos a carrexar todo o tío de Noe, de  

Infantil, que é veciño do colexio. 

Despois veu o pai de Enrique, o noso conserxe, que nos axudou a  

labrar a terra e os pais de Viki trouxéronnos esterco e herba seca. 

 

 

 

 

 

 

    Abonamos a terra co esterco que trouxeron os pais de Viki, e  
     despois volveu o pai de Enrique para 

     fresar e  mesturar así o esterco 
 coa terra. 

 

        Moitas familias colaboraron tamén enviando sementes ou 
    plantas que tiñan nas súas casas, con 

    elas fixemos sementeiros que 
 colocamos dentro do colexio ata que se pudesen transplantar. 
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Moitas familias colaboraron tamén enviando sementes ou plantas que tiñan nas súas casas, con elas fixemos sementeiros que co-
locamos dentro do colexio ata que se pudesen transplantar. 
 
 
As primeiras plantas que colocamos foron amorodos e aromáticas nos palets, tanto por diante como por arriba. Entre os palets 
tamén plantamos: framboeseiros, raños, moreiras e unha arandeira e fixémoslle un decorado de pedras moi bonito. 
 
No patio de abaixo construímos catro bancais, para o cal, primeiro medimos o terreo e logo marcamos os catro bancais e pouco a 
pouco fomos construíndoos. 
Neses bancais plantamos todo o que tiñamos nos sementeiros e tamén sementamos directamente. 
Por último colocamos un depósito para a auga, para que se evapore o cloro que contén. Situámolo cerca do horto pero algo ele-
vado para así poder regar coa forza da gravidade. 
Fixemos quendas para regar e nos días máis calorosos ao chegar ao colexio pola mañá iamos regar. 
No horto que está no patio de arriba non fixemos bancais. Plantamos: patacas, coles, liño, cabazas, cabaciña e chícharos. Fixemos 
tamén un experimento plantando patacas sobre un cartón. 
Xa temos aquí os primeiros froitos do noso traballo. Agora só nos queda sacar conclusións destas experiencias. 
Para o vindeiro curso esperamos formar parte do Proxecto Voz Natura “ Sementa ideas, recolle futuro”que estará adicado aos hor-
tos ecolóxicos. Continuaremos coidando e aprendendo do noso horto con novas experiencias nas que tentaremos implicar a toda 
a comunidade educativa e coas que  
 
 
medraremos todos.  
MOITAS GRAZAS A TODOS OS QUE COLABORARON E NOS AXUDARON. 
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1º CICLO 
NO 1º CICLO DE PRIMARIA TRABALLAMOS UN POUQUIÑO AS AVES E AS FOLLAS DAS  

NOSAS ÁRBORES GALEGAS. 
COÑECEMOS ALGUNHAS DAS CARACTERÍSTICAS MÁIS SALIENTABLES DAS AVES 

 E APRENDEMOS COMO SON AS FOLLAS DAS ÁRBORES DA NOSA ZONA. 
COMO MOSTRA OS TRABALLOS DE DÚAS NENAS DO NOSO CICLO  
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 INFANTIL 3 – 4 ANOS 

Este curso estamos na mesma aula os nenos e nenas de 3 e 4 anos. Os nenos/as de 4 démoslle a benvida ao cole ás no-
sas novas compañeiras de 3 anos: Nerea, Ana e Saínza. Que guapas quedaron de NUBA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finais de febreiro despedimos a Uxía que se marchou a vivir a outro sitio e agora vai a outro 
cole. Os teus compañeiros e compañeiras desexámosche que che vaia todo moooi ben e sexas moi 
feliz!! 

 

Pero antes de marchar traballou, xogou e pasouno moi ben con nós: 
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Participamos no concurso DEBUXA O TEU COLE COS BOLECHAS: 



E aquí estamos os de 4 anos de MOLI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo verán a todos/as!! 

CEIP CABADA  VÁZQUEZ 
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SAMAÍN E MAGOSTO 



CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

20 

O alumnos e alumnas de 3º B  

 do Ceip Pérez Viondi 

mandáronnos unha postal de Samaín.  

Nós, os de 3º,  enviámoslles un video interpretando 

unha canción de medo xunto cos nosos compañeiros 

e compañeiras de 6º de primaria. 
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MOITA SORTE, TEACHER!!! 

Este ano tivemos a sorte de compartir o curso coa profe Yolanda. 

Deixanos de recordo o seu grande sorriso e a súa disposición  

cara o traballo.... que non é pouco!! 

 

O claustro de mestres e mestras e toda a comunidade educativa  

do Ceip Cabada Vázquez 

 deséxanche moita sorte no teu novo destino!!!! 
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BIBLIOTECA 

 

Neste curso continuamos con reformas e cambios na Biblioteca. Acondicionamento do chan con tarima, nova organización de 

espazos, novo mobiliario, dous equipos informáticos novos... 

Liatantoscontos, a nosa mascota, vai quedar encantada! 

 

Realizando os cambios e todo, a actividade na Biblioteca non parou: 

 

Dende o mes de outubro os nenos e nenas de 6º, todos os venres, na Hora de Ler; foron ás aulas de Infantil a contarlle un conto ós nenos 
e nenas de 3, 4 e 5 anos. 
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Celebramos o III Concurso de Postais de Nadal do Ceip Cabada Vázquez. A postal escollida para felicitar o Nadal a toda a Comunidade 
Educativa foi esta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora da imaxe: Noemi Darriba Botana (6º Ed. Infantil). 

 

Tamén no Nadal, en colaboración co Equipo de Dinamización Lingüística, elaboramos unha pequena guía con RECOMENDACIÓNS 
LECTORAS PARA O NADAL. 

 

CELEBRACIÓN DO DÍA DO LIBRO  

Con motivo da celebración do DÍA DO LIBRO contamos coa actuación de Sabela Gago. 

Sabela ía narrando un conto que os nenos/as escenificaban e deixaban voar a imaxinación... Desfrutamos moi-
to! Grazas Sabela! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ademais desta actividade fixemos as seguintes: 

 

Elaboración de marcapáxinas por todo o alumnado do centro que tiñan que completar a frase 
“Eu leo porque...”  cos que se fixo un mural e o seleccionado  para agasallar a todo o centro 

foi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición fotográfica cos lugares preferidos dos nosos alumnos e alumnas para ler. E ti... onde les? 
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Acondicionamento dun lugar para a lectura na entrada do cole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O 9 de xuño recibimos a visita de Rosalía Morlán, autora de “A coitada lúa” e “Estrelas 

de azucre” 

 

25 



INFANTIL 5 ANOS 

UNHA LETRA DA PARA MOITO  

 

 Os alumnos e alumnas de 5 anos estivemos traballando durante este curso arredor dunha soa letra: a letra A.  

Grazas a ela puidemos facer aparecer nas paredes da nosa aula UN ARCO DA VELLA, axudándonos dunha cubeta con 

auga, un espello e uns raios de sol. Nun par de ocasións nos convertemos en cociñeiros, e fixemos unha rica receita 

de aperitivos con tostas de pan, amorodos, queixiños e marmelada, e quedáronnos, aparte de saborosas, moi  apeti-

tosas á vista. Noutra sesión saboreamos ulimos e tocamos distintos alimentos  coma ameixas, anacardios, améndoas, 

etc. Ademais puidemos profundar en conceptos matemáticos como a altura e o  ancho, descubrir a presenza de arcos 

na vida cotiá, escoitar a música de Isaac Albéniz,  coñecer un pouco da vida e obra de  Andersen, e  achegarnos a un 

gran continente, AFRICA.  A través de contos e diversas actividades e recursos, coñecemos un pouco da súa xeografía 

e diversidade de  costumes, música e xente. Así vimos que no deserto do Sáhara viven os Tuaregs, e que existen moi-

tas tribos como os bosquimáns e os Masai que viven en Tanzania e Kenia. Precisamente de Kenia é unha muller que 

foi premiada co premio Novel da Paz no ano 2004,  Wanwari Maathai, e que foi o eixe vertebrar das actividades reali-

zadas para a conmemoración do día da paz.   

 

 

 

 

 

   No Entroido  convertémonos nuns 

faraóns e faraonas exipcios  moi poderosos, e noutro mo-

mento vimos e analizamos unha longametraxe que lles impactou: Kirikú e a bruxa. Descubrir a  grande diversidade de 

animais do continente africano foi moi interesante e despertou a grande curiosidade dos nenos e nenas  . Os crocodi-

los do río Nilo, os animais do deserto como os suricatos, fénec, escorpións, serpes, dromedarios ou adax, os gorilas 

da selva, as enormes avestruces e xirafas da sabana, os grandes elefantes e rinocerontes, as raiadas cebras xunto cos 

feroces leóns, foron o centro de multitude de conversas nesta aula de infantil.  Nesta última parte do curso, estamos 

adicando o noso tempo a un tan básico da vida como é a auga. Investigando, experimentando e manipulando inten-

tamos que os nenos comprendan aspectos como son a flotación e os distintos estados da auga, ou simplemente valo-

rar a grande importancia que ten este recurso.  

  

CEIP CABADA  VÁZQUEZ 
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 Estes foron dez meses de andadura, nos que todos aprendemos e vivimos grandes experiencias. Expe-

riencias que teñen que ver coa aprendizaxe de aspectos básicos do currículo, coma poden ser a lectura e es-

critura, ou  aspectos do contorno social e natural.  Pero sobre todo e ante todo, nenos e mestres, vivimos e  

aprendemos sobre a comprensión, a amizade, a  paciencia, o respecto das diferenzas, a superaracho de  difi-

cultades, a  valorarnos e a valorar  os momentos máxicos da vida. Grazas familias, por confiar en nós o máis 

prezado da vosa vida, os vosos fillos e fillas . Grazas a Anxo, Carla, Pablo, Rodrigo, Xoán, Xiana, Marco, Noemi, 

Carlota e Adrián por estes tres anos marabillosos de camiño xuntos.  

Ana Gómez 
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COMO ERAMOS E COMO SOMOS!! 
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4º e 5º  

A INDIA 

Este ENTROIDO os alumnos do centro disfrazámonos de diferentes étnias. Os 
nenos/as de cuarto e quinto caracterizámonos de hindús  que son as persoas que 
habitan na India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A India é un país situado en Asia do Sur. Ten máis de 1.240 millóns de habitantes 
sendo o segundo máis poboado do mundo .Limita co océano Indíco ao sur; co mar 

Arábigo, e Pakistán ao oeste; co golfo de Bengala, Bangladés e Birmania ao este e 
tamén limita ao norte con China, Nepal e Bután. 

A capital da India é Nueva Delhi pero  a cidade máis  poboada é Bombay. 

A India sofre problemas como altos niveis de pobreza, analfabetismo, pandemias e 
malnutrición. Posúe unha sociedade plural no relixioso, multilingüe e multiétnica. 

Unha das relixións predominantes é o hinduísmo (a terceira relixión máis extensa 
no mundo) que non posúe fundador. Non é unha  relixión, son 

 varias relixións ás que erroneamente se lles aplica o mesmo nome. É un conxunto 
de crenzas relixiosas, cultos, costumes e rituais que conforman unha tradición na 

que non existen ordes sacerdotais que establezan un dogma único. 
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A muller hindú loce na súa fronte 
un punto de cor chamado 
“bindi”. 

Moitos asocian o “bindi” cun 
terceiro ollo (chakra) que nos 
axuda a atopar a paz interior, sen 
embargo outras persoas contan 
que a finalidade do “bindi” é dar 
a entender que a muller que o 
porta está casada. Antigamente o 
mozo debuxáballe o punto sobre a 
fronte da moza cun dedo 
empapado na súa propia sangue: 
quedaba así claro o vínculo entre 
marido e muller . No caso de 
enviuvar a muller debe borrar o 

Un personaxe moi destacado da India é Mohandas Karamchand Gandhi, 
coñecido popularmente como Mahatma Gandi  que significa grande alma(do 
2- 10-1869 ao 30- 01-1948). Gandhi foi un dos ideólogos e fundadores do 
moderno estado indio e un influente defensor do 
“satyagraha” (principio da non violencia). 

O día 30 de xaneiro conmemórase 

 a morte deste lider espiritual  e  celebramos  

o Día Escolar de Non Violencia e a Paz  

que foi declarado por primeira vez en 1964.   

A mensaxe básica de este día é o amor universal;  

non violencia e paz; a non violencia mellor 

ca violencia e a paz é mellor ca guerra  

( principios do “satyagraha”) 
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Este ano o entroido do 

cole tiña moito colori-

do. 

Os nosos disfraces eran 

de diferentes étnias: in-

dios, exípcios, que-

chuas, hindúes e africa-

nos!  
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Ademais do tradi-

cional percorrido 

ata o centro de Co-

deseda, fixemos 

bailes e cantamos 

todos xuntos !!! 
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LETRAS GALEGAS 2014!! 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO 

Este ano, o poeta de Guitiriz, foi o autor homenaxeado o día das Letras Galegas. 

No colexio, ademais de facer actuacións musicais e obras de teatro, realizamos unha ex-

posición de oficios antigos coa colaboración desinteresada de diversos colectivos e per-

soas que traballan co coito, madeira, teares, ... 

 Entre as actuacións, destacou 

unha especialmente; a interpretación 

por parte dun grupo de alumnos e 

alumnas dun poema de Díaz Castro ao 

que a profe Irene lle puxo música. Esta 

e outras actuacións poderedes velas 

na web do centro. 
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Entrega de premios do 

IV Concurso de poesía 

“Cabada Vázquez” 
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Ao remate do festi-

val xantamos no pa-

villón empanada e 

pulpo que preparou 

o pulpeiro Porta!! 
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DÍAZ CASTRO NA VOZ DA XENTE! 

O 28 de maio, os rapaces e 

rapazas de 6º fomos ao Tea-

tro Principal da Estrada para 

participar na actividade 

complementaria á mostra 

Nimbos de Luz, promovida 

pola Secretaría Xeral de Po-

lítica Lingüística. 

A actividade constistia 

nunha xincana literaria con 

catro probas que cada gru-

po tiña que ir superando. 
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IV CONCURSO DE POESÍA 

“CABADA VÁZQUEZ” 

Outro ano máis celebramos o concurso de poesías “Cabada Vázquez” 

GRAZAS A TODAS E A TODOS OS ALUMNOS E AOS PAIS E NAIS QUE UN-
HA VEZ MÁIS FIXÉSTEDES POSIBLE COA VOSA PARTICIPACIÓN ESTE CON-

CURSO.  

NORABOA AOS GAÑADORES!!!! 
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1º CICLO DE PRIMARIA 

 

As flores xa medran 

o vento xa marcha, 

as nubes voando 

enriba das casas. 

 

O moucho cantando 

na lúa máis alta, 

os medos xa marchan 

cantando e bailando. 

 

ROSALÍA VIDUEIROS FUENTES (2º PRIMARIA) 

2º CICLO DE PRIMARIA 

 

“PAPÁ, QUÉROTE” 

 

Papá, es o meu sol 

a miña lúa brillante, 

douche bicos sen cesar 

e cando remato volvo a empezar. 

 

Unha montaña de apertas e bicos 

meu pai nunca se cansa de darme cariño. 

 

YAGO CASAL RODRÍGUEZ (4º PRIMARIA) 

3º CICLO DE PRIMARIA 

 

MORRIÑA 

Xente dos pobos 

xente emigrando 

pobos sen xente 

con morriña marchando. 

 

Bágoas discorrendo 

polas brancas meixelas 

bágoas dos que se van 

bágoas dos que se quedan. 

 

Aire que ule 

a bicos de tristura 

aire con morriña 

aire con amargura. 

 

LUCAS BALOIRA HERRERA  

(6º PRIMARIA) 

 

MÍRAO 

Mírao aos ollos 

non mires a cor da súa pel, 

verás que é un meniño 

como o teu, como o meu ou como o 

del. 

 

Mírao de fronte 

vólveo a mirar, 

verás nos seus ollos o futuro 

se ti lle dás unha oportunidade. 

 

Agora mírao aos seus beizos 

e dimo o que ves, 

porque eu vexo un sorriso 

a punto de florecer. 

 

Mira máis abaixo, 

 as súas mans e os seus pés 

verás as feridas e os calos 

 que cobren a súa pel. 

 

Son as pegadas do traballo, 

traballo que nunca debeu facer 

pois debería estar a xogar 

como o meu fillo, o teu ou o del. 

 

Despois de ver todo isto 

dime ti, que vas facer? 

Mirar para outro lado 

ou axudalo a crecer. 

 

ELISA PICALLO 

PAIS/NAIS 



CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

EXCURSIÓN CASA DO PATRÓN (LALÍN) 

O martes 10 de xuño, os nenos 

de infantil e 1º, 2º, 3º e 4º de 

primaria fixemos a nosa excur-

sión de fin de curso. 

Este ano tocou ir preto de Code-

seda, a Lalín, a visitar  “A casa do 

Patrón”, un museo Etnográfico 

no que puidemos realizar obra-

doiros de tecidos e barro. 

 

Ao rematar a visita dirixímonos á 

Carixa, área recreativa a beira 

do río Deza en Merza, onde xan-

tamos e desfrutamos nos xogos 

que alí hai. Que ben o pasa-

mos!! 
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CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 5º/6º 

PRIMEIRO DÍA 

Saímos de Codeseda ás 9:00h. da mañá. Fixemos unha parada na Estrada onde recollemos aos nenos/as 

que faltaban, xa que non todos colleran o autobús en Codeseda. 

Seguimos a nosa viaxe rumbo a Cabana de Bergantiños onde visitamos o dolmen de Dombate que está 

protexido por unha cuberta. Tamén puidemos visitar unha réplica na que se podían apreciar as pinturas e 

gravados que ten por dentro. Despois acercámonos a visitar o castro de Borneiro , tamén no concello de 

Cabana de Bergantiños. 

Logo saímos cara Muxía para visitar a Virxe da Barca, sacamos unha foto enriba da pedra de Abalar e des-

pois pasamos por debaixo da pedra dos Cadrís. Desde alí tamén vimos o santuario da Virxe da Barca, que 

estaba aínda en obras polo raio que lle caeu o 25 de decembro. 
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 A continuación dirixímonos ao colexio de Vilarmi-

de, onde realizamos unha actividade de convivencia cos 

rapaces e rapazas de 5º e 6º dese colexio. Fixemos unha 

pequena presentación sobre o noso colexio e entregá-

moslles varios agasallos. Logo xogamos un pouco no pa-

tio e comemos todos xuntos no comedor escolar. 

Ao rematar de comer partimos cara o porto de Corcu-

bión. Aquí fixemos a actividade “ Bautismo de vela” e 

cando rematamos démonos un bo chapuzón, incluídas as 

profes. 

Saímos cara o Porto de Espasante e ceamos no Hotel-

Restaurante Orillamar. Despois aloxámonos en Loiba, na 

casa rural Soutomoro. 
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SEGUNDO DÍA 

En Loiba, na casa rural, almorzamos e saímos cara 

cabo Ortegal, vimos os tres Aguillóns e despois fomos 

a Vixía Herbeira, onde visitamos os cantís, que se ato-

pan entre os máis altos de Europa. Logo, fomos outra 

vez ao Porto de Espasante, comemos, e máis tarde, 

visitamos a praia de San Antón e a praia da Concha. 

Pola tarde realizamos unha actividade en canoas bai-

xando polas ribeiras do río Sor ata o Porto do Bar-

queiro. Ao rematar visitamos a Punta de Estaca de 

Bares, onde tamén sacamos fotos. 

Voltamos ao Porto de Espasante a cear alí por última 

vez. Para rematar o día, xa de volta na casa rural, fixe-

mos unha festa de noite para celebrar o cumpreanos 

de Paqui. 
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TERCEIRO DÍA 

Almorzamos, recollemos todo e despois saímos a realizar 

unha actividade de sendeirismo de 7 km de percorrido 

polos cantís de Loiba ata a praia de Esteiro. As vistas eran 

impresionantes!!! 

Logo, comemos na praia de Esteiro e despois deixáronnos 

tomar un xeado. Xa para rematar a viaxe xogamos un pou-

co no parque que había na praia e logo bañámonos. O 

baño foi moi divertido porque había moitas olas. 

Despois duchámonos, recollemos e iniciamos o 

camiño de volta cara á Estrada, e non nos aburri-

mos porque contamos chistes e cantamos. 
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INFANTIL 5 ANOS 

TITORA: ANA 

INFANTIL 3 E 4 ANOS-

TITOR: AGUSTÍN 

1º E 2º DE PRIMARIA 

TITORA: Mavi 
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3º DE PRIMARIA 

Titora: Monchi 

PINGUIÑAS  2014 

4º E 5º DE PRIMARIA 

TITORA:  Bea 

6º DE PRIMARIA 

TITORA: Anxos 
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PROMOCIÓN  

2005/2014 

AS MESTRAS E MESTRES DE 

CODESEDA DESÉXANVOS 

MOITA SORTE!!!!! 

PARA MIN  

O CABADA VÁZQUEZ  

É.... 

O MEU MUNDO!!! 

RICO, RICO !!! 

FELIZ !!! 

ALEGRÍA !!! 

MARABILLOSO !!! 

TRABALLO !!! 
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A MIÑA 

SEGUNDA CASA!!! 

O MEU REINO!!! 

O MELLOR !!! 

O MELLOR DO  

MUNDO!!! 

FELICIDADE!!! 

COÑECEMENTO!!! 

XENIAL !!! 
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