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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!! 

Pero sen o labor fundamental da familia é moi dificil adquirir unha competencia mínima na lingua galega. 

Animo aos pais/nais dos alumnos/as do Ceip Cabada Vázquez a que sexades partícipes activos para que os 
vosos fillos e fillas logren ser competentes na nosa lingua colaborando nas actividades que se promoban 

dende o EDLG e dende os demais equipos do Centro Educativo!! Gracias!! 
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 Coordinadora do ENDL do CEIP Cabada Vázquez 

DESTACAN NO CURSO 2014/2015 

HORTO ESCOLAR  

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

GRAZAS A TODOS OS ALUMNOS E AOS PAIS E NAIS QUE UNHA VEZ MÁIS 

FIXÉSTEDES POSIBLE, COA VOSA PARTICIPACIÓN, ESTE CONCURSO.  

NORABOA AOS GAÑADORES!!!! 

V CONCURSO DE POESÍA 

“CABADA VÁZQUEZ” 



1º CICLO DE PRIMARIA 

“O paxaro do muíño” 

Onda o muíño da xesta, 

pacía unha besta. 

Un paxaro piaba, 

que ben que cantaba! 

 

Cantaba o muiñeiro 

mestres o muíño moía. 

Que ben que piaba! 

Que ben que cantaba! 

 

PABLO GARCÍA VILLAMOR (1º Primaria) 

2º CICLO DE PRIMARIA 

Chuvia, chuvia, chuvia 

Non para de chover 

Estou na casa durmindo 

Ata mañá ao amencer. 

 

Un verán quen#ño 

Por fin sae o calorciño 

Teño ganas de bañarme  

Co meu irmanciño. 

 

HIBA L. DIANY (3º Primaria) 

3º CICLO DE PRIMARIA 

Na miña aldea 

as noites son máxicas, 

hai moitas estrelas 

con luces e cores 

que billan nos asteroides. 

 

Na miña aldea 

pasámolo ben, 

traballando e xogando 

felices e contentos. 

Canto me gusta a miña aldea! 

 

 

YAGO CASAL RODRÍGUEZ  

(5º PRIMARIA) 
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PAIS/NAIS 

OS NOSOS MONTES OLLABAN PRA O MAR, 

CASTIÑEIROS, CARBALLOS, SOBREIRAS E FRESNOS 

QUERÍAN CON ELES FALAR. 

 

OS NOSOS VELLOS ESCOITAN E OBSERVAN 

ESTA TERRA QUE HOXE VOLVE A BRILAR, 

NON DEIXEMOS QUE ELA PADEZA 

O ABANDONO, 

DE TEMPOS QUE ALÁ VAN. 

 

MARIÑEIROS, LABREGOS 

VINDE A BAILAR 

NA TERRA, NOS MONTES,  

NO MEDIO DO MAR. 

 

QUE NON FLAMEEN AS VELAS 

QUE O VENTO AS ENCHA DE ORGULLO, 

E NOS MARES SAIAN NAVEJAR. 

 

SEMENTADE SABERES 

NOS CAMPOS BALDÍOS, 

  ENCHAMOS DE VERSOS 

OS MARES E OS RÍOS. 

 MARÍA RIVAS 



 

“COÑECENDO A ESTRADA” 

 

Para celebrar o "Día do Libro" todos os nenos realizamos unha visita ao concello da Estrada. 

Estas son algunhas das cousas que aprendimos sobre a nosa vila e os seus edificios máis emblemá#cos. 

    A "Casa das Letras" inaugurada no 

2015 é a actual biblioteca municipal e conta 

con salas de lectura, de consulta, de 

traballo, salas para reunións informa#vas, 

charlas... 

Hasta fai un par de anos este edificio era 

coñecido como o colexio de Ed. Infan#l 

"José Antonio" e foi o primeiro centro de 

ensinanza pública construído grazas aos 

dona#vos dos emigrantes estradenses. 

 

 Na rúa Pérez Viondi (antes coñecida como carretera de Codeseda, Forcarei ou San Lourenzo) 

atopamos unha casa que data do ano 1888 e o seu xardín de 1889. Esta casa, destaca por ser unha das 

primeiras casas da vila e porque nela contraxo matrimonio o escritor galego Castelao. 

Da "Praza do Mercado" (coñecida popularmente como Plazuela ou Prazoleta) aprendimos que 

anHgamente era a praza principal da vila, ao seu arredor estaba a primeira Casa do Concello que houbo, a 

capela da Peregrina (a imaxe da Virxe atopámola hoxe en día na igrexa da parroquia de Ouzande), o 

edificio da garda civil e o cárcere. 
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Nun principio o mercado realizábase ao aire libre e 

cando chovía poñían carpas nos postos de venta. 

Co paso do tempo construíron o edificio do merca-

do. 

Este ano inaugurouse o terceiro edificio do merca-

do e está situado no mesmo lugar que os dous edi-

ficios anteriores. 
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Rematamos a saída visitando a casa consistorial. 

Este orixinal edificio que conta cunha torre, foi diseñado por un 

arquitecto vigués José Franco Montes. 

En xullo de 1914 inaugurouse oficialmente e en marzo de 1916 

entrou en funcionamento. 

No vindeiro ano 2016 celebraremos que leva 100 anos prestan-

do servizo aos estradenses. 
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Manuel Porto Verdura (coñecido como o escobeiro por ser o dono dunha fábrica de vasoiras) natural de 

Nigoi, foi un emigrado a Cuba que mandou construir diversos edificios na Estrada tal e como pasa co edifi-

cio "Farola" (edificio Porto) ou a "Esquina" (casa Verdura), ademais fundou a primeira minicentral eléctrica 

(situada en Ouzande) que doutou de luz as primeiras casas da vila. 

No centro da praza de Galicia houbo nunha orixe 

unha fonte que dotaba de auga as casas do pobo, 

posteriormente re#raron a fonte e colocaron no 

seu lugar unha farola que hoxe podemos atopar 

na Praza do Mercado. A actual farola foi colocada 

na decada dos oitenta. 

 

A carón da Farola, iniciando a rúa San Paio ato-

pábase unha capela na que paraban os peregri-

nos que ían camiño de San#ago. 
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2º FESTA DAS PALABRAS 

Os EDLG dos centros edu-

cativos do concello da 

Estrada seguimos 

“TRABALLANDO XUNTOS”  e 

organizamos a 2º FESTA 

DAS PALABRAS!, actividade 

na que tamén colabora o 

concello da Estrada. 

Como novidade destacada 

nesta edición, fíxoselle 

entrega aos premiados do 

libro xa editado cos mi-

cropoemas e microrrelatos 

gañadores. 
 

Na segunda FESTA 

DAS PALABRAS 

desfrutamos das 

verbas da MADRI-

ÑA  do acto, FI-

NA CASALDERREY , 

e da música do 

cantautor SA-

MUEL. 
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Noraboa a os gañadores  

do Ceip Cabada Vázquez!  

Marco, Rosalía e Lorenzo polos seus Micropoemas  

e a Aarón Basteiro, Lupe e Estela polos seus 

Microrrelatos!  

Portada do libro da  

“II FESTA DAS PALABRAS” 

ILUSTRACIÓN: 

ROSA HERRAIZ CABANAS  
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CONCERTO DIDÁCTICO DUN GRUPO DOS NOSOS ALUMNOS/AS AOS NENOS E NENAS DE 

INFANTIL DO PÉREZ VIONDI O MARTES 9 DE XUÑO 
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PEQUENA MOSTRA DE ACTIVIDADES DESTACADAS 
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 E FOMOS DE ENTROIDO ... 

 

Ao igual que todos os anos, un dos momentos máis esperados do curso por tod@s é o entroido. 
Mágoa que sempre nos toque o duro inverno para festexar pero sobre todo para condicionar o xeito 
de celebrarmos conxuntamente eses días. 
Este ano #ñamos como novidade o feito singular de contar cun proxecto “Arredor dos muíños”, que 

concentrou moitas das propostas do centro, e que por suposto nos deu xogo para achegarnos ao 

noso entorno e á nosa historia persoal e de comunidade. 

Todos os anos desde o cole debemos afrontar as mesmas preguntas, pois hai que decidir de que nos 

vamos a disfrazar, se haberá desfile e onde se fará, a música,... Pois ben, como este ano xa #ñamos 

escollido o noso centro de interese só nos quedaba decidir o disfraz,... e bueno, para que contarvos? 

Os que alí es#vemos xa o desfrutamos, e para os que non fostes, velaquí vos quedan unhas poucas 

fotos dese día e que tamén podedes atopar na páxina web do noso centro. 

Como novidade neste curso usamos a mascota da biblioteca, Liatantoscontos, que nos deu unhas 

ordes durante a semana previa ao venres do desfile para buscar unha colaboración conxunta para 

festexar con certa animación as xornadas desa semana. Así, as comandas da nosa mascota nesa se-

mana foron: 

• o luns debemos traer algo para a cabeza adornar, pon o teu maxín a funcionar. 

• o martes volve a desfrutar e a cara has de pintar. 

• mércores na estrada, feira fascinante, has de vir elegante, con pan#s e minisaia flipante. 

• o xoves pon o disfraz que queiras e disfruta de todas as maneiras. 

• venres no cole nos imos disfrazar, como nos muíños estamos a traballar o proceso do pan imos 

representar. 
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Nin que decir ten que para tod@s, o venres, día do festival, é o día esperado pois hai un bule bule polas 
aulas que fai que se mesturen de xeito divertido as présas por acabar de vestirse, maquillarse ou 
peitearse e os nervos por estar listos para cando nos chamen para saír ao desfile. Ah!, moi importante. 
Non vos esquezades de estar listos para as fotos, porque eso si, se algo queda que recorde ese día son 
as fotos e vídeos que hoxe todos fan e moitas veces comparten. Aí queda unha pequena escolma dese 
venres 13 de febreiro. 
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EDUCACIÓN INFANTIL 4/5 ANOS. 
 

Como pasa o tempo... xa somos os maiores de Infantil e parece que empezamos no cole hai nada... 
 
Aquí deixamos como recordo uns debuxos que fixemos dos nosos compañeiros e compañeiras: 
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ALMORZO SAUDABLE 

 
O día 29 de maio o colexio decidiu que os nenos non foran almorzados da casa. Iamos probar ou-

tro �po de almorzo, neste caso o mediterráneo. Todos chegamos famentos e con curiosidade ao 

colexio. 

A ver que almorzo nos agardaba. 

Antes de almorzar, déronnos unha explicación sobre a roda dos alimentos donde nos par�cipa-

bamos. Cando xa �ñamos todo claro comezamos a almorzar. Primeiro déronnos unha super – 

tostada de pan e explicáronnos como �ñamos que facer, e dicir,  �ñamos que botarlle aceite a 

nosa tostada. De seguido un tomate cortado e encima do tomate puxemos xamon serrano... E 

a papar! Estaba boísimo! Tamen nos deron unha taza de leite con cacao. 

Ao final tamén nos ensinaron como lavar os dentes. 

O día 3 volvemos a repe�r a experiencia. 

A ver con que nos sorprenden! Espero que estea tan bó coma este. 



PINGUIÑAS  2015 

19 

A VIDA DO MEU AVÓ 
 

A primeira célula do meu avó formouse como a de todos os humanos: dentro das trompas da súa nai un espermatozoi-

de e un óvulo xuntáronse e formaron a primeira célula. Botou nove meses dentro do seu útero e es)vose alimentando 

da placenta da súa nai a través do cordón umbilical. Pasados os nove meses naceu no lugar da Grela, na parroquia de 

Codeseda, o 27 de febreiro de 1940. 

A súa infancia, que durou 12 anos, pasouna no si�o onde naceu, è dicir, na Grela. Aínda que �vo unha infancia moi 

dura pola morte de súa nai, foi un neno moi feliz e moi querido polo seu pai, polos seus avós e polos seus irmáns. 

O meu avó foi un adolescente un pouco traste, ía ao colexio da Grela e os domingos era sancristán da parroquia. Sem-

pre lle facía trasnadas aos mestres e ao cura, por iso estaba sempre cas�gado. 

Na idade adulta que comenzou aos 18 anos, o avó foi aprender carpintería, e máis tarde, comprou un camión e foi ca-

mioneiro ata que casou. 

Tiveron 4 fillos: )o Xosé, �á Carme, miña nai e )o Carlos. 

Despois marchou a Suíza a traballar, donde es�vo 30 anos. Pasou os anos moi tristes porque non �vo a súa familia 

cerca. 

Agora, meu avó ten 75 anos e vive en Rozados, con miña avoa e cos seus animais. Todos os fins de semana, meus avós 

van bailar porque lles gusta moito... 

Teño un avó moi marchoso!! 

O LINCE 

Nun bosque do sur de España vivía un lince. Gustáballe subirse ás árbores e esconderse entre os arbustos, correr 

polos campos cercanos e de vez en cando acercábase a beber auga fresca que non pasaba lonxe da súa cova. 

Algunhas veces subía a uns penedos  altos para poder ver se había algún compañeiro de xogo. Levaba uns días 

moi tristeiro e non paraba de chamar. Choráballe ao sol, choráballe á lua, choráballe ao día e tamén á noite. 

Basta xa! Queremos descansar - dixo o lobo. 

Non podemos ter un pouco de paz? - dixo o cervo. 

Levamos así varios días, pódese saber qué pasa? - preguntou a aguia imperial - Podemos axudarte? 

Entre lamentos dixo o lince: 

Fai  uns días entereime de que seguramente endexamais toparei parella. 

Por que dis iso? - preguntou unha osa que pasaba por alí. 

Ti es forte e rápido e ademais guapo e elegante - intentaba axudalo a lebre. 

Si, pero o vello raposo díxome que xa quedan poucos linces e que estamos en perigo de ex#nción. 

Non te preocupes - dixo a aguia -  a min pasábame o mesmo e podémoste axudar. Xuntarémonos todos os 

animais do bosque e faremos correr a voz de que un fermoso lince está buscando parella. 

Non pasara nin un mes cando apareceu  “unha preciosa lince” e en canto se miraron quedaron prendados un do 

outro. Fixeron unha gran festa e convidaron a todos os animais do bosque. 

MARCOS 4º PRIMARIA 
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SOCIALIZAR PARA CONVIVIR 

O 28-4-2015 C.E.I.P Cabada Vázquez, fixo un convivio co Foxo, outro cole de A Estrada. Os profes que-

daban en que nós iríamos visitar o seu cole e que para a seguinte vez viñeran eles ao noso. O que pasou 

foi que, cando chegamos, todos os nenos formaban dúas liñas paralelas deixando un corredor en medio 

polo que nós pasaríamos para chegar ao ``Xardín da poesía´´. Alí algúns alumnos do cole plataron un-

ha laranxeira, para así, poder deixar un anaquiño de nós. Cando acabamos, fomos por cursos entrando 

ao colexio dirixidos ao salón de actos. O máis asombroso foi que, o seu cole , está cheo de manualidades. 

Nós tiñamos un poema recitado por min, unha canción interpretada por todo o cole e outra polos de 5º e 

6º preparados para eles. Cando acabamos chegou a entrega de premios. Nós a eles démoslle o noso li-

bro de receitas de cociña, unha pequena figura dun lector e unha bolsa de caramelos. Eles, en cambio 

déronnos un marcapáxinas co seu lema. Cando acabamos saímos a xogar e merendar. Cando oímos a 

serea démonos conta de que era o momento dos xogos tradicionais.                                                

Estaba o ``brilé´´, o gato que pillaba ao rato, ao pano e a moitos xogos que puidemos probar. Cando se 

acabou o tempo despedímonos de todos e subimos ao autobús. Polo camino fomos falando do que nos 

divertíramos.Pola miña parte foi un ``convivio´´ inolvidable. 

                                          Nagore Fernández Argerey  
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ATRÉVESTE COS TRABALINGUAS QUE INVENTAMOS AS NENAS E OS 
NENOS DE 4º? 

(NON TE TRABUQUES…) 

Unha toupa toupiña, 

 fozou no castrello, 

ai! miña toupiña fozodollona, 

ai! miña toupiña fozodoniña. 

                                                 Noa, 4º 

 

De Serxio xurdiu unha enerxía, 

de onde xurdiría esa enerxía? 

Xurdiría de Uxía.   

                                         Marcos, 4º 

 

TRES TRACTORES 

Tres tractores trataban de atrancar 

a  auga dun río que quería escapar. 

Como os tres tractores non deron atrancado 

a  auga do río, 

marchou o río, 

 marchou a auga, 

marcharon os tres tractores  

polo camino. 

                                                    Marcos, 4º 

Tres pratos romperon, 

pobre pratos, pobre pratiños: 

un prato roto 

dous pratos rotos 

tres pratos rotos. 

                             Sara, 4º 

 

Crocodilo, crocodilo, 

que crocodileabas  

na crocodileira; 

crocodilo, crocodilo, 

que crocodilabas 

na miña eira. 

                           Javi,4º 

 

Saca o saco ao sol 

que se seque. 

                           Álex Mato, 4º 

ARTURO E  A FURGONETA 

Arturo era un vehículo dourado dos anos cincuenta. Foi feliz e fachendoso nos seus tempos, 

pero agora estaba desanimado porque estaba só nunha eira e utilizábano pouco. 

Un día o dono levouno  dar unha volta e Arturo viu na estrada unha furgoneta branca e no-

va e namorouse dela. Ela tamén se namorou del. Cando o dono foi á casa, lembrou canto 

botaba de menos á súa muller que falecera había tempo, e como o coche era o seu mellor 

amigo, comproulle a furgoneta para que non estivese só. 
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EXCURSIÓN A VIGO 

Antes de remetar o ano, o colexio de Codeseda decidiu levarnos de excursión a Vigo. Foi o 11 de decembro 

e fomos os nenos/as de 3º, 4º, 5º e 6º. Connosco acudiron algún mestres. 

Ese día levantámonos moi cedo. Saímos ás 9 e media da Estrada e aínda nos levou ben tempo chegar a Vigo. 

Visitamos dous lugares: o Conservatorio e o museo Quiñones de León. No conservatorio escoitamos música 

dedicada por Mussorgsky ao pintor, escultor e arquitecto ruso Víktor Hartmann. Os músicos tocaban moi 

ben e os nenos diverHmonos moito. Tamén aprendemos moitas cousas porque vimos cadros feitos por ou-

tros rapaces. Nós, os nenos de Codeseda tamén debuxamos algún cadro, como: “La gran puerta de Kiev”, 

“El baile de los pollitos en su cascarón” e “El viejo cas#llo”. 

Ao rematar no conservatorio visitamos o museo Quiñones de León. Alí había esculturas moi an#gas e curio-

sas. No museo tamén observamos moitos cadros. Fóra do museo había un xardín cun labirinto feito de ar-

bustos. Tamén había un estanque con patos. 

Despois de tanta visita, quedamos famentos, pero os profesores déronnos uns bocadillos e ao rematar, vol-

tamos para as nosas casas. 

En conclusión, o 11 de decembro foi un día “ moi arHs#co”. 

                                                                                                                                       Marcos, 4º 

DEBUXOS FEITOS POLOS  
ALUMNOS/AS  DE 3º E 4º  

“CADROS DUNHA EXPOSICIÓN” 
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SAÍDA A PONTEVEDRA  

Os nenos e nenas de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria pasamos un día na capital da nosa pro-
vincia. 

Comezamos no auditorio disfrutando do sorprendente grupo “ODAIKO”, formado por 
catro mozos divertidos. Pasámolo moi ben bailando ao ritmo da súa percusión e ríndo-
nos coas súas bromas. 

De seguido, aprendemos moito sobre restos arqueolóxicos no Edificio Sarmiento do 
Museo de Pontevedra. Vimos muíños de pedra artesanais, fósiles de restos humanos,o 
que queda do tesouro de Caldas, puntas de lanzas e outras ferramentas prehistóricas, 
representacións de pinturas rupestres, petroglifos… Tamén vimos como restauraban 
obras de arte. 

Pasámolo moi ben, foi unha experiencia inolvidable. 

Animamos a todas as familias a que nos leven outra vez, pois quedounos moito por 
descubrir. 

Brais, María, Greco, Álex, 4º 
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CAMIÑO Á ESCOLA 
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HIBA 3º 
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UNHA APÓCEMA ESPECIAL 

Hai moito tempo, nunha vila descoñecida, no medio do bosque, había un-
ha casa encantada donde ninguén se acercaba porque se cría que habi-
taba un zombi. 

Os que alguna vez o viron dixeron que era grande, cos seus ollos ensan-
grentados e dous machetes cravados na cabeza. A casa era unha cabaza 
xigante, estaba repleta de arañeiras e rodeada por un muro de ósos. Nin-
guén se atrevía a acercarse a ela,pero un día un rapaz acercouse á casa, 
e… ao petar na porta escoitou unha voz 

         QUEN ANDA AÍ…..? 

Son Xan, o fillo de María Castora. 

        E ti quen es? 

Eu son un zombi e levo aquí 3000 anos encerrado por culpa dunha meiga 
que me enfeitizou e para desfacer o conxuro necesitamos…. 

Unha apócema que leve……. 

                  *Unha cabaza negra. 

          *Pétalos de flor de toxo. 

          *Agullas de Piñeiro. 

          *Regar con bágoas de amizade. 

Xan foi en buscados pétalos, as follas dos piñeiros pero para atopalos, a 
cabaza tivo que ir ao corazón do bosque nunha noite de lúa chea. 

Só lle faltaban as bágoas, pero non puido atopalas. 

O zombi, triste, comezou a chorar, entón o rapaz recolleu as bágoas e 
xuntos prepararon a apócema. 

Ó final o zombi converteuse en home, e continuaron coa súa amizade. 

ALUMNAS E ALUMNOS DE 3º DE PRIMARIA 
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Hoxe en día enténdese como familia 

ao grupo de persoas unidas por un parentesco, 

que proporciona aos seus integrante protección, 

seguridade, afecto e apoio emocional.  Hai 

unha frase, un proverbio que explica con gran 

claridade a gran poder e influencia que temos 

os responsables da educación dos nosos fillos 

día a día.  

Esta é a historia:  

 

Un  pai dille ao seu fillo: 

“ten coidado por onde ca-

miñas” 

O fillo respóndelle, “Ten 

coidado ti...recorda que eu 

sigo os teus pasos”. 

INFANTIL 3 ANOS 
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Pois si, que grande é o 

exemplo.  Esta mensaxe po-

de ser un potente referente 

persoal para mellorar a dia-

rio no noso papel de pais 

ou de educadores de cal-

quera índole. Para os ne-

nos, o exemplo do seus 

pais, dos seus educadores é 

o máis importante da súa 

vida.   

Se os nenos observan que os seus pais  

saúdan cada vez que chegan a un sitio, 

que  tratan con respecto aos demais, que 

ceden o asento a un ancián ou solicitan 

as cousas por favor, probablemente farán 

o mesmo cando estean nunha situación 

similar. 

"O que é bo na familia é tamén 

un bo cidadán"  

( Sófocles) 

"Para unha persoa non violenta, 

todo o mundo é a súa familia". 

(Mahatma Gandhi) 

“A educación é un acto de amor, 

polo tanto, un acto de valor”. 

Paulo Freire 
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Véndoos actuar e xogar, ves representadas as túas propias actitudes  e comportamentos tanto os bos coma os malos. 

Son un  un espello no que mirarse, que che indica que iso que estás vendo que non che gusta do teu fillo ou filla, e 

posible que o aprendera de ti.  

 E aínda que as veces non é doado porque as situacións se complican e temos cento un mil quefaceres na cabeza, as 

nosas respostas ante os comportamentos inadecuados dos nenos deben ser serenas, pacientes, e reflexivas, tendo pre-

sente de non facelo nós.  

Longo é o camiño do ensino  

por medio de teorías; 

 breve e eficaz por medio de exemplos".  

(Séneca) 

 

Educar a mente sen educar ao corazón 

non é educar en absoluto 

Aristóteles  

 

“A educación 

é a arma máis potente 

para cambiar o mundo”. 

Nelson Mandela 
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“Educa os nenos 

e non será necesario 

castigar os homes”. 

Pitágoras 

E cando se cometen erros, pois todos os come-

temos, é importante recoñecelas equivoca-

cións ante eles e desculparse, procurando 

non volvelo facer. Penso que este pode ser un 

bo camiño para que ademais de axudarlle a 

ser felices na vida, logren construír un mun-

do mellor para os que lle rodean.  

 

“O ensino que deixa pega-
da 

non é a que se fai de cabeza 
a cabeza, 

senón de corazón a cora-
zón”. 

 
Howard Hendricks 
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“É vital que ao educar 

o cerebro dos nosos ne-

nos, 

non nos esquezamos 

de educar o seu cora-

zón”. 

Dalai Lama 
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“Todos somos genios, 

pero si juzgas a un pez 

por su capacidad para 

trepar árboles vivirá toda su vida 

pensando que es un inutil”. 

Albert Einstein 

 

"O mellor investimento 

que podemos facer 

na educación dos nosos fillos 

é pasar tempo en familia." 
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BIBLIOTECA 

Estamos de noraboa na Biblioteca e no cole este cur so!  

Fomos seleccionados dentro do Plan de Mellora de Bi bliotecas Escolares de Galicia 

(PLAMBE) . Isto supón un importante recoñecemento ao traballo que se viña facendo na 

Biblioteca nos últimos cursos e que finalmente se veu recompensado coa entrada da nosa 

Biblioteca no PLAMBE. Polo que este ano contamos con máis recursos, dos que toda a 

comunidade educativa pode desfrutar: 

• Melloras no mobiliario: mesas e cadeiras novas, un moble de andeis para os li-

bros que pola súa ubicación mellorou moito as posibilidades físicas da Biblioteca. 

•  
• Máis fondos:  tivemos unha importante dotación económica para a adquisición de 

libros e materias novos. 

E posta en práctica do Proxecto Documental 

Integrado (PDI). Como sabedes este curso foi 

“ARREDOR DOS MUÍÑOS” . Unha nova ex-

periencia que nos pareceu moi gratificante 

para todos e todas e coa que se vincularon 

moitas das actividades do cole: sementamos 

millo no Horto Escolar, no Entroido represen-

tamos o proceso de elaboración do pan, reali-

zamos un curto no que o autor homenaxeado 

nas Letras Galegas aparece nunha muiñada, 

expuxemos os nosos traballos, etc. 
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Recollemos información sobre os muíños e a súa historia,  

coñecemos a importancia que tiveron para os nosos  

antepasados e a súa economía, as partes dun muíño, tipos de construccións, tipos 

de muíños (vento, auga e mareas, mecánicos,…), recollemos cantigas, adiviñas, 

poesías, contos, refráns, danzas. 

Para rematar este fermoso Proxecto a excursión de fin de curso foi aos muíños da 

Barosa . Alí amasamos pan, puidemos ver grans de millo, centeo, cebada, avea,… 

Puidemos ver as partes do muíño e vímolo en funcionamento. Para rematar quedou 

completado o ciclo da elaboración do pan ao ver un forno tradicional de pedra e reci-

bir unha explicación do seu funcionamento. 
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Celebramos o IV Concurso de Postais de Nadal do Ceip Cabada Vázq uez.  

A postal escollida nesta ocasión para felicitar o Nadal foi esta: 

Autora da imaxe: Saínza Vidueiros Fuentes (5º de Ed . Infantil)  

Elaboramos 

Guías de lectura  

de Nadal e verán. 

Feitas en 

colaboración cos 

centros PLAMBE 

do Concello da 

Estrada: CEIP do 

Foxo, CEIP de 

Oca e CEIP de 

Figueiroa e co 

Equipo de 

Dinamización da 

Lingua Galega do 

noso cole. 

CELEBRAMOS O DÍA MUNDIAL DA POESÍA.  

Ao longo do día, na entrada, antes de sair ao patio, antes de ir  

ao comedor... fomos recitando poemas, aquí tendes unhas imaxes: 
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CELEBRACIÓN DO DÍA DO LIBRO. ABRIL, MES DOS LIBROS.  

 

A nosa mascota, Liatantoscontos, pediulles aos nenos e nenas que trouxeran da 
súa casa o seu libro preferido. Preparamos na entrada do cole, no rincón da 

Biblioteca, un lugar para ir expoñendo os libros que ían traendo: 

O 23 de abril  organizamos, coa colaboración de Extraescolares e o Concello da Estrada, unha 
saída á Estrada titulada “Coñece o teu pobo” . En primeiro lugar fomos ao cine a ver a 

proxección da película “Camino a la escuela” , despois visitamos a recentemente inaugurada 
Casa das Letras , logo a casa onde viviu Castelao  na Estrada, a Praza do Mercado e 

rematamos a visita na Casa do Concello. 

Saída á Academia Galega de Seguridade Pública (AGAS P). O luns 15 de xuño visitamos a 

AGASP na que Pepe Carreiro  a presentou o libro “Os Bolechas van á Academia Galega de 

Seguridade Pública” en presenza dos Bolechas. 

Desfrutamos dunha exposición dos medios materiais cos que contan as forzas, corpos de 

seguridade e emerxencias de Galicia. 

Isto e moito máis en: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipcabadavazquez/biblioteca 
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Entrevista a Raúl Dans 

 

- Ola, Raúl. Que che parece se comezamos a entrevista con algunhas preguntas persoais de cando tiñas a nosa idade?? 
 
 Vale. Pero iso foi hai moito tempo, a ver se me lembro de algo. 
 
- Gustábache ir á escola? 
 
 Uf! Unha pregunta difícil para empezar! Recordo que os veráns facíanseme longos e estaba desexando que empezase a escola 
para xuntarme cos meus amigos. E tamén para ver a moza da que estaba namorado, que era morena e moi guapa. Pero una 
vez alí, despois duns días, morría coa gana de que acabasen as clases. Así e todo, gustábame estar no colexio: xogar ao fútbol 
no patio, facer o pallaso no salón de actos, ir á biblioteca e curiosear nos libros… e comer alí era un luxo. Tiñamos un cociñeiro 
macanudo que facía unas croquetas e un fígado encebolado que eran para gañar “Masterchef”, en serio. 
 
- Eras un gran lector? 
 
Tampouco demasiado grande. Pero si, todas as noites lía un pouco. Era unha forma de adiar o momento de apagar a luz e 
durmir. A esa idade, non sei se a vós vos pasa igual, quererías botar toda a noite esperto, porque a noite ten algo misterioso, 
algo secreto na noite hai todo un mundo por descubrir, o mesmo que nos libros. 
 
-Gustábache escribir? 
 
Nin se me pasaba pola cabeza que eu puidese chegar a escribir historias. En realidade, nin sequera entendía ben iso de que 
houbese unha persoa detrás das historias dos libros. Pensaba que esas historias existian por si mesmas, sabedes? Que estaban 
aí, que sempre estiveran aí, que non naceran na imaxinación dun señor ou unha señora. E en certo modo é así, todas as histo-
rias existiron antes de que alguén se puxese a escribilas. 
 
- Cales eran os teus libros e autores favoritos? E agora? 
 
Tiña unha colección de clasicos xuvenís da literatura universal na que viñan Moby Dick, Ivahhoe, Viaxe ao cetro da terra... 
Estaban resumidos e os acontecementos máis importantes da historia aparecían nunhas poucas páxinas en forma de cómic. 
Eses libros molaban. Pero o primeiro libro gordo que lin, e isto que non saia de aquí, foi “Mujercitas” de Louisa May Alcott. 
Todos eran libros en castelán. Daquela case non había libros en galgo. Podédelo imaxinar? Un mundo sen libros en galego? 
Que triste! Agora o que máis me gusta ler son biografías e libros de memorias. Por que ler historias inventadas se hai historias 
verdadeiras que están cheas de aventuras e sentimentos? Probastes a preguntarlles aos vosos avós cal é a historia da súa vida? 
Probade. Ningún libro pode superar iso. 
 
- Xa pensabas en ser escritor ou tiñas outras preferencias? 

 
Eu daquela quería ser actor. Ou astronauta ou actor. Estaba xa no grupo de teatro da miña escola e era un rapaz moi popular. 
Iso gustábame. O teatro era moi importante no meu colexio, participábamos en certames escolares e gañabamos premios e 
todo. O de ser astronauta non sei como se me puido ocorrer porque xa me mareaba só con montar nun coche. Supoño que se 
montase nun cohete espacial, o primeiro que facía ao chegar á lúa sería botar a papa. 
 
- Cando decidiches que querías ser escritor? 
 

Iso foi moito máis adiante. Tiña 25 anos ou así. Empecei a escribir guións radiofónicos para un programa de humor no que 
facía de locutor. Eu só quería ser actor daquela, pero o de escribir chistes era divertido e non se me daba mal. Un día púxenme 

a escribir unha obra de teatro, conseguín acabala e gañei un premio con ela. Despois veu a seguinte, e outra máis...  
ealmente non houbo un momento no que decidise ser escritor, todo sucedeu dunha forma bastante casual.  
Como chegas a saber que os espaguetis son a túa comida preferida? Porque despois de probar as lentellas  

e a coliflor, póñenche uns espaguetis e dis... isto si que mola! 
 

Neste trimestre, os rapaces e rapazas de 5º 
e 6º,  es#vemos traballando o teatro nas 

sesións que lle adicamos ao Proxecto Lector. 

A obra escollida para ler na clase foi “ Un 

mosquito de nome Henri” de Raúl Dans, e 

ademais de ler o libro fixémoslle ao autor a 

entrevista que vén a con#nuación. 

O autor coruñés foi o gañador, con esta 

obra, do X Premio Barriga Verde de Teatro 

de Monicreques (na modalidade infan#l) no 

ano 2012.  
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Agora pasamos a falar do teu traballo. 
 
- De todas as obras que escribiches, cal é a túa preferida? 
 
As obras que un escribe son como os fillos, quérelos a todos igual. Sentes alegría polos seus triunfos e tristeza cando fracasan, 
ámalos se son bos ou se son menos bos. Así que non teño ningunha obra preferida. A obra que prefiro é a que estou escribin-
do nun momento determinado, é a que máis necesita do meu cariño e os meus coidados. 
 
 
- Por que escribes só obras de teatro e non outros xéneros? 
 
É que me enanta escribir teatro. E son moi preguiceiro para poñerme a escribir novelas. Son tantísimas palabras! 
 
- Algunha vez escribiches un libro que non che gustara? 
 
Vouvos contar un segredo: mentres os estou escribindo, todos os libros que escribo me gustan. Pero despois, en canto os aca-
bo, xa me empezan a gustar menos. E por iso me poo a escribir un novo libro: para demostrarme a min mesmo que non son 
tan mal escritor en realidade. 
 
 
- Tes algún lugar en particular para escribir? 
 
Teño unha mesa e un sillón nun recanto do meu dormitorio. Aí é onde escribo sempre, na casa. Escribo nun ordenador portátil 
e tomo notas nuns cadernos pequenos. 
 
- Gústache o teu traballo? 
 
Gústame máis ler libros, e ir ao cine, e bañarme na praia... pintar a mona todo o día, vaia. Pero estou seguro de que antes ou 
despois empezaría a darlle á cabeciña e a pensar algo que escribir. Así que non é que me guste, é que non podo evitalo: non 
podo evitar imaxinar historias. Iso é o mellor, imaxinar as historias, os personaxes... Despois, iso de ter que sentar e pasar 
horas e horas, días e días sentado, tecleando nun ordenador... iso xa é un pouco menos divertido. Hai que esforzarse moito, 
tes que ter moita forza de vontade, porque non hai ninguén que che diga: “Veña, senta e escribe, langrán!” 
 
- A que te adicas ademais de escribir teatro? Porque de escribir teatro non se vive, ou!! 
 
Ha, ha, ha! Non se vive, non! Xa quixera eu! Tamén escribo guións para a televisión. Coñecedes “Pratos combinados”? Eu es-
cribín guións para esa serie. Pero sobre todo traballo na dobraxe. Xa sabedes, poñendo as voces nas películas e nas series de 
televisión estranxeiras. En “Rex”, a serie do can policía, púxenlle a voz ao inspector Morini. E fixen moitos personaxes en moitas 
series de debuxos: Blue Dragon, Heidi (aí son o pai de Clara), Monster Allergy... 
 
- Estás traballando neste momento nunha nova obra? 
 
Agora mesmo estou lacazaneando uns días. Acabo de corrixir e poñer ben bonitas tres obras que tiña para envialas a diferen-
tes concursos. Desexádeme sorte! Teño varias ideas para obras novas dándome voltas na cabeza, pero non sei por cal delas 
decidirme. Na mesa teño un deses cadernos que uso para tomar notas. Está sen abrir, co seu envoltorio de plástico aínda, 
esperando a miña decisión. 
 
- Volverás a escribir teatro para nenos? 
 
Pode ser. Pero apetecíame máis escribir un conto. Ao principio, “Un mosquito... “ ía ser un conto, non teatro. Pero acabou con-
verténdose nunha obra para monicreques. 
 
- En canto á obra “Un mosquito de nome Henri”, canto tempo che levou escribilo? 
 
Escribina en algo menos de dous meses. Pero levaba moito tempo pensando na trama e nos personaxes. 
 
- Cal é o teu personaxe preferido nesta obra? 
 
Todos me gustan. Pero Henri e Olivia son os meur preferidos. 
 
- E xa para rematar, na túa profesión quédache tempo libre ou tes que traballar arreo? 
 
Ás veces soño cos personaxes das obras que estou escribindo, así que teño a sensación de estar traballando a todas horas. 
 
Moitas grazas por contestar a estas preguntas e estás invitado a coñecer o noso centro cando queiras!! 
 

ALUMNOS/AS DE 5º E 6º 
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SIMÓN 

TOMÁS 

HENRI 

FREDI 

MISS TULULA 

PAULINO 

CATARINA 

LOCUTOR 

ROQUE 

OLIVIA 

CRISTOVO 
FLORA 

Estes son os debuxos que fixeron 

os alumnos e alumnas de 5º e 6º 

dos personaxes de “Un mosquito 

de nome Henri” 
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SAÍDA ÁS QUINTAS 

 

O luns, 8 de xuño, fixemos unha saída que levabamos esperando moito tempo. Fomos ás Quintas á 

casa de María e Uxío. Eles dedícanse á produción de cogomelos en ecolóxico, pero ademais tiñan 

outras moitas cousas interesantes que ensinarnos. Aprendemos un montón sobre as abellas, sobre os 

cogomelos, sobre as plantas da horta... 

As Quintas é un lugar de Codeseda que se atopa aproximadamente a uns 3 km do colexio, polo que 

esta saída fixémola a pé. Mirade que contentos iamos polo camiño. 

Ao chegar dividíronnos en tres grupos e logo fóronnos ensinando e explicando todo o que tiñan alí. 

Faláronnos sobre as abellas, como se organizan na colmea, como distribúen o traballo, cantas cousas 

interesantes producen e que importantes son estes insectos para todos. 

E coa cera das abellas fixemos velas. Aquí nos tedes en plena faena. 

Tamén nos falaron das plantas que teñen na súa horta e dos insectos que hai nela. Vimos os estadios 

polos que pasa un escaravello da pataca na súa metamorfose, as flores masculinas e femininas do 

cabaciño, os distintos tipos de leitugas que hai... 

Aprendemos tamén sobre os cogomelos. Vimos como os cultivan ao abrigo dos carballos, que son os 

que lles aportan a humidade e a temperatura necesaria para o seu cultivo. 

Visitamos tamén unha mina de auga que hai no monte, que é impresionante. 

Logo aprendemos unha receita para facer gominolas naturais. Preparamos unhas cuantas e ao remate 

de todas estas actividades comémolas. Estaban riquísimas!!!! 

E xa para rematar acabamos tocando, cantando e bailando. 

 

Moitas grazas a todos os que alí nos atenderon e no s ensinaron cousas tan importantes.  
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CAMPO A TRAVÉS  2014/2015 
           Praia Fluvial (A Estrada)    

4/12/2014 

Este ano a fase zonal do campo a través celebrouse na praia fluvial da Estrada.  

Benxamín  Nados nos anos 2007-2006 masculino e 
feminino 

Alevín  Nados nos anos 2005-2004 masculino e 
feminino 

Infantil  Nados nos anos 2003-2002 masculino e 
feminino 

CATEGORÍAS 

A participación na categoría benxamín finaliza no campionato provincial. Os alevíns, infantís e cadetes 
participarán ademais no campionato Galego organizado pola Secretaría Xeral para o Deporte. 

DISTANCIAS APROXIMADAS A PERCORRER 

CATEGORÍAS LOCAL ZONAL PROVINCIAL GALEGO 

BENXAMÍN 500 m  600 m 700 m - 

ALEVÍN feminino 600 m  800 m 1200 m 1500 m 

ALEVÍN masculino 800 m  1200 m 1600 m 2000 m 

INFANTIL feminino 800 m  1200 m 1600 m 2000 m 

INFANTIL masculino 1200 m  1800 m 2000 m 2500 m 

CADETE feminino 1200 m  1800 m 2500 m 3000 m 

CADETE masculino 2500 m  3500 m 4000 m 5000 m 
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CLASIFICACIÓNS 

A clasificación individual será  segundo a orde de entrada na meta. 

Participamos todo o alumnado de 2º a 6º de educación primaria. 

Aaron no 5º posto en 2’ 14’’. 
Clasificouse para o campionato 
provincial. 

Unai, no 24º  

BENXAMÍN FEMININO 
 

Rosalía no posto 12º a 2’31’’  

Saída de Manuel (7’53’’), Greco 
(7’53’’), Alejandro Nodar (7’53’’),  e 
Álex (6’54’’). 

Álex chegou no posto 5º. 
Clasificouse para a fase provincial. 

Raja chegou no lugar 21º, cun 
tempo de 2’45’’  

BENXAMÍN MASCULINO 

Kevin chegou no posto 34º 

Sole chegou en 7º lugar. Clasificouse 
para a fase provincial 

ALEVÍN MASCULINO 
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Dani, 7’53’’  Samuel, 7’53’’  

ALEVÍN FEMININO 

Noa (5’46’’) Ainara (5’46’’) 

Carmen (4’52’’) 

Nagore (4’57’’) 

Nerea, 5’28’’  

Sara (5’46’’)  
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INFANTIL MASCULINO 

Saída de Sergio, Yago, Jose e Álex 

INFANTIL FEMININO 

Saída das nosas participantes 

 Eva e María 
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O HORTO ECOLÓXICO DO CABADA VÁZQUEZ  

Durante este curso continuamos co traballo no horto que xa iniciaramos no curso pasado, participando 

ademais no programa Voz Natura, que nesta edición estivo adicado aos hortos ecolóxicos. 

Comezamos o curso o día 10 de setembro, e ese mesmo día empezou xa o noso traballo no horto. Ese 

día limpamos os bancais e as xardineiras, que estaban cheos de herba despois de todo o verán. Logo 

cun angazo alisamos o terreo e colocamos todos os restos de herbas nun recuncho para facer o com-

post. 

Durante o mes de setembro continuamos o noso traballo no horto coa recollida de sementes. Recolle-

mos sementes de: leituga, fabas, chícharos, porros e perexil. Metemos as sementes nuns sobres e pu-

xémoslle o nome. Tamén empezamos a recoller as nosas experiencias no caderno do horto, anotando 

cada día os traballos que se realizaban. 

A finais de setembro preparamos a terra e logo sementamos o nabal. 
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A principios de outubro fixemos a limpeza do horto para plantar os cultivos de inverno. 

Despois plantamos leitugas,repolos, 

acelgas e brócoli. Por último, abonamos 

e regamos. 

Neste mes ademais colocamos o composteiro. Bus-
camos un lugar axeitado para el e logo enchémolo 
con herba,follas, restos do horto, restos do comedor 
escolar... 

En decembro recollemos folla para 
poñer nos bancais, para que non me-
draran as malas herbas e, xa de paso, 
para abonar a terra.  

No mes de marzo fixemos os semen-
teiros. Alí sementamos: leitugas, po-
rros, perexil e alfábega. 

Neste mesmo mes puxémoslle o bor-
de de madeira ao bancal dos froitos 
do bosque. Logo, plantamos framboe-
seiros e amorodos. 



1º E 2º DE PRIMARIA 

TITORA:  BEA 
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INFANTIL 4 E 5 ANOS 

TITOR: AGUSTÍN 

INFANTIL 3 ANOS 

TITORA: ANA 
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4º DE PRIMARIA 

TITORA: MONCHI 
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 5º E 6º DE PRIMARIA 

TITORA: ANXOS 

3º DE PRIMARIA 

TITORA: MAVI 
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PROMOCIÓN  

2006/2015 

O NOSO PASO POLO  

“CEIP CABADA VÁZQUEZ” 
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BOA SORTE 

RAPACES!!!! 
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Visita a nosa páxina web:  

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

 


