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A  solta  do  globo  do  CORRELINGUA no patio do noso colexio. 



 

 

Mmmmmm.......PINGUIÑAS!!! 

GRAZAS RAPAZAS E 

RAPACES POR FACER 

UN ANO MÁIS A NOSA 

REVISTA! 
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Prezados/as  lectores/as: 

Semella case que un esperado ritual que co último día de clase de cada curso,  

chegue ás nosas mans a revista do cole.  É ben seguro que na maioría dos ca-

sos ese día non é cando máis se pare un a ler polo miúdo os artigos que alí 

aparecen, máis seguramente nas casas, nas reunións, nas festas, … ou nun re-

cuncho de tranquilidade calquera, se chegue a acercar máis polo miúdo a ese 

exercicio de memoria colectiva que a revista escolar trata de ofrecer a toda 

a comunidade educativa. 

O curso semella longo  ás veces, curto moitas outras, porén o máis importante 

da revista “Pinguiñas” é reflexar todos aqueles traballos e actividades que se 

desenvolveron ao longo do curso, coa certeza de que é imposible debullar to-

dos os importantes momentos do mesmo, pero se conseguimos que os princi-

pais recordos e vivencias sexan doados de compartir con esta publicación xa 

temos moito andado. 

Aínda que poida parecer que o equipo de dinamización da lingua galega é a ca-

ra visible da elaboración desta revista, sería moi inxusto non recoñecer o tra-

ballo conxunto de todo o profesorado do centro, das familias e por suposto 

de todo o alumnado do mesmo, principais protagonistas,  motor e razón do no-

so traballo.  Que a eles, cando menos, lles quede por sempre, o orgullo de for-

mar parte da comunidade educativa do noso colexio. 
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EDITORIAL 

Antonio Barros  Araújo 

 Coordinador  do ENDL do CEIP Cabada Vázquez 



ATA   SEMPRE  COMPAÑEIRAS/OS 

 Ao igual que en moitos cursos, tamén aproveitamos esta pequena plataforma que 

supón a nosa revista, para recoñecer o traballo e adicación daqueles compañeiros que 

xa non volverán no curso vindeiro a formar parte do centro.  En setembro puidemos 

coñecer a Rafa, o noso novo mestre de educación física que viña de Silleda, e a An-

drea, veciña do noso concello e que acababa de aprobar as oposicións  a mestra de in-

fantil.  Calquera dos dous deixan o listón moi alto, pola súa humanidade, o sorriso dia-

rio e a súa profesionalidade.  Onde queira que esteades, sentide o agarimo máis sincei-

ro dos vosos compañeiros de Codeseda.  Moita  sorte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por suposto, tamén temos que despedir con grandes honores a unha das mestras de in-

fantil que desde setembro de 2010 nos deixou grandes sorrisos tamén, moitas demos-

tracións de infinita paciencia e o mellor de todo unha gran humanidade e sensibilidade 

propias das boas persoas, como o que é ela, unha GRAN  PERSOA. Vaise para estar 

cerca da súa querida Ponte Vea pero esperamos que os grandes recordos compartidos 

nos permitan volver a vernos neste lugar xa importante na súa vida, o cole de Codese-

da. 
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CEIP CABADA  VÁZQUEZ 

 

    CONVIVIO  2017 

XORNADA  DE CONVIVENCIA CO ALUMNADO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  DO CEIP  “PÉREZ  VIONDI”  

 Na  xornada do xoves 8 de xuño visitáronnos as aulas de 5 anos do colexio “Pérez Viondi” 

da Estrada, coa única proposta de compartir unha xornada de música, xogo e diversión, 

tendo como protagonistas principais dese día, como non podía ser doutra maneira, ao 

alumnado de ámbolos centros.  Hai que sinalar que no  noso caso a xornada resultou moi 

proveitosa pois á parte de desfrutar das pequenas actuacións musicais, a xornada terminou 

cunha roda de xogos populares distribuidas polo patio de infantil e arredores do colexio, 

onde os rapaces/as de 5º fixeron de guías improvisados e de axuda en cada un dos 8 xo-

gos populares. Terminamos cunha gran foto de grupo, e desexando que estas xornadas se 

volvan a repetir. 
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CORRELINGUA  2017 
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O 16 de maio,  case dous mil rapaces e rapazas,  xuntámonos na Es-

trada para defender a nosa lingua.  Nesta edición, tivemos de todo, 

chuvia, sol, e mesmo trouxemos o globo para soltar no patio do noso 

cole.  Ah!, moi importante,  levamos pegadas ás nosas camisetas,  no-

mes galegos de muller, enchendo os nosos peitos desa forza e orgullo 

que dan as nosas mulleres. 

Portando  a  nosa  pancarta  

polas  rúas da Estrada.   

En galego sen cancelas, falan 

eles, falan elas! 

Xa pasara a  choiva, agora  

quedaba aguantar  a  calor. 

Pero  seguíamos  berrando: 

 “Codeseda, Codeseda,…”   
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                                     A  EDUCACIÓN FÍSICA  NA  ESCOLA 

A continuación faremos un breve resumo das actividades máis importantes no que se refire a 

actividade Física. 

Debemos recordar que un ano máis decidimos participar no Plan Proxecta e realizamos acti-

vidades para elaborar un PDC ( Proxecto Deportivo de Centro). 

Todas elas podedes atopalas no enlace : 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcabadavazquez/edfisica 

 

No mes de novembro desprazámos a praia do río Liñares para a actividade de campo a tra-

vés . Tivemos unha xornada de convivencia con outros centros e, aínda que non era o máis 

importante, obtivemos varias medallas nas distintas categorías. 

Os meses de xa-

neiro e febreiro xo-

gamos partidos de 

bádminton durante 

os recreos. Como 

colofón decidimos 

asistir a un Torneo 

organizado polos 

compañeiros de A 

Estrada. 

Neste curso estiveron no colexio re-

presentantes do club de ciclismo de A 

Estrada que prepararon unha xincana 

para probar a nosa habilidade coas 

bicicletas. 

Tamén estivemos en Cuntis nas xor-

nadas de atletismo en pista e compe-

timos en distintas probas : 4x60m 

(relevos), 60 m lisos, lanzamento de 

peso e vórtex, salto de lonxitude e 

500 m. Acudimos con dous equipos 

que competiron contra outros colexios 

da contorna. 
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O Clube Keltoi de Vila de Cruces achegouse ao noso centro para darnos a coñecer algunhas 

características deste deporte. Puidemos realizar distintos xogos que despois nos serviron para 

participar por equipos contra o CEIP Pérez Viondi. 

Finalmente mencionar a unidade didáctica dos xogos populares galegos, os nenos e nenas 

de 5º e 6º curso prepararon varias sesións para os alumnos/as de infantil. Ademáis puxemos 

en práctica os nosos coñecementos nenos e nenas de 5 anos do Perez Viondi na xornada de 

convivencia. 
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IV FESTA DAS PALABRAS 

Un ateigado Teatro Principal da Estrada acolleu a IV Edición da Festa das Palabras na que se entrega-

ban os premios dos concursos de microrrelatos e micropoemas organizados polos EDL dos centros 

educativos da Estrada, DINAMIZAESTRADA. Nesta ocasión, o padriño  foi o prestixioso escritor Anto-

nio García Teijeiro e os presentadores foron alumnos de secundaria do IES “García Barrros”.  As ac-

tuacións musicais  puxéronnas, dun xeito maxestuoso,  o coro do IES “Losada Diéguez”.   Os que alí 

estiveron levan desa festa un recordo incrible, pola sencillez do acto, pola organización, e sobre todo  

pola sensibilidade coa que se tratou de dignificar  aos xoves creadores de poemas e relatos na nosa 

lingua.  A grandeza desta festa reside sobre todo en recoñecer os traballos gañadores  coa entrega 

dun libro editado para a ocasión, acompañados dun caravel branco e do máis sinceiro dos aplausos 

de toda a comunidade educativa do noso concello  e que alí se xuntou nese emocionante acto. 

O PADRIÑO E O CORO COS GAÑADORES 

OS GAÑADORES DO NOSO COLE!! 

CARTEL E PORTADA DO LIBRO 



PINGUIÑAS  2017  
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    Parabéns  aos gañadores do Ceip Cabada Vázquez!  

Bruno López, Carlota Louro e Hiba Lajouad polos seus Micropoemas  

e Manuel Caramés, Rodrigo Folgar e Sole Chedas polos seus Microrrelatos!!!  
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PROXECTO VOZ NATURA 

Coidando  o  de  todos/as 

Neste curso tratamos de dar continuidade ao xa feito en cursos anteriores, polo que seguimos 

traballando en dúas liñas que  xa foron iniciadas  como son o mantemento do horto escolar e o 

adecentamento do noso patio escolar.  A maiores este ano quixemos  tratar outro punto de moi-

to interese na nosa contorna, polo que prantexamos a realización dunha ruta de sendeirismo na 

zona para tratar de denunciar a existencia de vertidos incontrolados e facer unha limpeza pola 

marxe dos regatos e ríos por onde discorría dita ruta.  A sorpresa foi maiúscula cando enche-

mos  varias bolsas de lixo atopado nesa xornada do 26 de abril,  percorrendo eso si unha ruta 

preciosa polo entorno de Codeseda (ponte do regato de Campos ata Casa Refuxio do Pescador).   
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Por suposto que tamén seguimos no mantemento do horto coa prantación de hortalizas de tempora-

da, como variedades de leituga que se aproveitaron para acompañar algún prato do noso comedor 

escolar, amorodos,…  Como principal novide deste curso, contamos coa aportación da nosa veciña 

Sally Torres, condutora de retroescavadora desde fai moitos anos, que fixo nunha visita ao noso 

colexio o venres 7 de abril. Coa súa frescura e naturalidade primeiro aconsellou e contou a súa  

experiencia como muller neste eido profesional para despois demostrarnos coa súa máquina que po-

de facer exactamente o mesmo que calquer home no seu posto de traballo (menos mexar de pé po-

la roda do camión, como nos dixo ela).  Do resto aí vos queda unha pequena mostra, do acondicio-

namento para a plantación de árbores autóctonas que levamos a cabo no patio grande do noso      

colexio.  MOITAS  GRAZAS  SALLY, POLO TEU BO  FACER! 

LIMPEZA DE BANCAIS E DAS TERRACEIRAS DA FACHADA DO COLEXIO PARA POSTERIOR 

PLANTACIÓN DE  HORTALIZAS DE TEMPORADA E PLANTAS ORNAMENTAIS. 
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     INFANTIL 5 ANOS 

          TITORA: ANA 

 INFANTIL 3 E 4 ANOS 

TITORA:  ANDREA 

1º/ 2º DE PRIMARIA 

TITORA: MONCHI 
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3º/ 4º DE PRIMARIA 

TITORA: BEA 

PINGUIÑAS  2017 

5º DE PRIMARIA 

TITORA:  MAVI 

6º DE PRIMARIA 

TITORA: IRENE 
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"Sandra e Meirol en Xistralia" 

Durante o segundo trimestre alumnado do centro participou nas activida-

des culturais, dirixidas a nenos/as e organizadas pola sede AFUNDA-

CIÓN de Pontevedra. 

Este ano os rapaces/as de 1º, 2º, 3º e 4º asistiron á representación 

musico-teatral Sandra e Meirol en Xistralia, de Gaiteiros da Xistra. 

 

Os rapaces disfrutaron dunha historia divertida que transcurre na repú-

blica independente de Xistralia. 

Non a busquedes nos mapas porque non a atoparedes pero asegúrovos que 

está aí, exactamente ocupa parte do sur de Galicia e do norte do pais 

veciño, Portugal. 

 

En Xistralia vivimos unha aventura da man dunha rapaza chamada Sandra 

e dun caracol, que quere ser músico, chamado Meirol.  

Ambos xogarán cos instrumentos musicais  

tradicionais e cos Faustos, coñecerán un novo  

mundo máxico, cantarán e bailarán  

ao son das muiñeiras, dos pasarrúas… 
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PINGUIÑAS  2017 

Os dous deberán liberar aos nenos de Xistralia que foron raptados por Ter-

co, un dragón de dúas cabezas. Terco rapta aos nenos e agocha os instru-

mentos musicais para que non poida haber festas. 

 

Coñecemos moitos instrumentos tradicionais como pandeiros, pandeiretas, 

requintas, gaitas, a zanfona, tamboril, o charrasco… e diferentes ritmos 

galegos, tamén axudamos a Sandra e a Meirol a liberar aos rapaces subindo, 

algúns de nós, ao escenario para representar, diante do dragón, a “Danza 

das espadas” e vencer a ese malvado ser. 

En Xistralia 

todo pode 

pasar!!! 
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VII  CONCURSO DE POESÍA           

“CABADA  VÁZQUEZ” 

Coma en anos anteriores organizouse 

desde o EDLG do centro unha nova edi-

ción do concurso de poesía destinado ao 

alumnado nas tres categorías  (1º e 2º de 

primaria,  3º e 4º de primaria e 5º e 6º 

de primaria) e tamén ao igual que en edi-

cións pasadas abriuse a posibilidade de 

que participase o resto da comunidade 

educativa con algunha  vinculación ao 

centro. 

Nesta edición  resultaron gañadores os 

poemas que nestas páxinas se reprodu-

cen e que son boa mostra da gran varie-

dade e  creatividade dos nosos autores.   

                   Parabéns a… 

Germán Prado Cacheda de 2º 

de primaria polo seu fermoso poema 

“Onde estás meu amor”,   

...a Xoán Zamar Barcala de 3º de 

primaria polo seu intenso poema “Os 

sentimentos máis fortes”, 

...a Daniel Portela Rivas de 5º de 

primaria polo seu poema inspirado na 

obra de Carlos Casares “Vento” e… 

...a María Couceiro Rivas  nai  

do alumno anteriormente citado polo seu 

apaixoado e reinvidicativo poema  titula-

do “Semellanza”. 

A todos/as os participantes nesta edición 

sentide o recoñecemento máis sinceiro 

pola vosa participación e o alento máis 

forte para seguir participando nestas in-

ciativas en vindeiras ocasións. 

A  SEGUIR  CREANDO, RAPACES ! 
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        SEMELLANZA 

Avante!! 

Na nosa lingua  Abramos as portas  Non olvidemos  

alcemos as voces,   das nosas casas,  de onde vimos, 

sintamos as penas  deixemos a un lado  as nosas raíces, 

dos que son pobres. as diferenzas.  o noso lar. 

Avante!! 

Na lingua que eu falo Convivan nelas  Que as campás de Rosalía 

expreso repudio,  todas as razas  nunca deixen de tocar 

sexamos exemplo  idades, crenzas,  para os que fuxen lonxe 

para os nosos nenos. sen prexuízos.  E os que volven ao fogar. 

Avante!!                                                                                            Avante!!! 

Na terra que eu vivo Démoslle a man                              

se tiren os muros  aos que non poden,    

que separan as almas aos que non deixan 

das nosas xentes.  vivir en paz.        María Rivas Couceiro 
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     A BIBLIOTECA DO COLE 

Este ano comezamos o curso, dun xeito distinto, ... cunha festa na biblioteca! Como o noso 

proxecto é “EN FEMININO” nada mellor para dar comenzo ao curso cunha muller Cristina 

Collazo,  contacontos  que conseguiu que o noso maxín voase por uns intres e nos deixase pou-

sar en todos os lugares aos que nos invitou a visitar.  FOI  MÁXICO!!! 

O 4 de novembro fixe-

mos unha exposición 

de carteis relaciona-

dos coa Ciencia e con-

memorando o “ANO 

INTERNACIONAL 

DOS LEGUMES” 

  E  AS  MOCHILAS  VIAXEIRAS,  

QUE  AO  LONGO  DUNHA  SEMA-

NA LEVABAN  PARA A CASA,  

NON  SÓ  LIBROS  DE  DIFEREN-

TE  XÉNERO  E  TEMÁTICA  SE-

NÓN  TAMÉN  PUIDERON LER 

REVISTAS, VER  DOCUMENTAIS, 

PELÍCULAS,... 

QUE  RAPACES,  ESTADES  LISTOS  PARA  COMEZAR UN NOVO  CURSO? 
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Para a conmemoración do  Día das Bibliotecas, levamos a cabo un  concurso de marcapáxi-

nas que levaba  por título  A BIBLIOTECA É........ E para o Samaín tivo unha grande impor-

tancia a decoración do cole por parte de todos incluso no comedor, as cociñeiras nos agasa-

llaron cunhas pantasmas moi doces. 

O 3 de decembro na Estrada 

celebrouse o "Día da Poesía" e 

algúns nenos e nenas do noso 

cole foron recitar poesías re-

compiladas na nosa Biblioteca, 

e como non podía ser menos 

todas foran  escritas por mu-

lleres. Todos e todas as alum-

nos e alumnas que recitaron, 

foron agasallados/as pola au-

tora premiada no certame 

" A v e l i n a  V a l l a d a r e s " ,          

Rocío  Leira Castro, cun poe-

mario de dita autora.  Máis 

adiante, no 30 de xaneiro, 

coincidindo co día da Paz, este 

ano aproveitamos unha obra 

de  Gloria Fuertes, onde  a 

profe de música agasallounos 

cunha marabillosa peza adap-

tada e percusionada dun poe-

ma desta autora, “Só con tres 

letras, escríbese a palabra 

PAZ” 
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Contamos coa visita de Klaus, unha mamá 

que pinta cadros e que se brindou a vir a 

explicarnos a pintura de Maruja Mallo, e 

de Frida Khalo, porque os alumnos e alum-

nas de 5º disfrazámonos de mulleres que 

destacaron na pintura e máis nas letras. 

Como remate do segundo trimestre e seguindo co noso proxecto "EN FEMININO", tive-

mos a sorte de contar coa visita dunha muller que leva a cabo unha profesión "considerada 

de homes". Visitounos Sally Torres Nogueira, quen con esforzo e tesón e co apoio do seu 

pai, conseguiu desempeñar a profesión que realmente lle gustaba: "palista". 

Disfrutamos moito da súa compaña e animounos a todos e todas a non abandonar  os nosos 

soños.  O seu lema era: " traballo, esforzo e ilusión", e di que con eses ingredientes pode-

mos conseguir ata onde desexemos. Grazas de novo Sally! 

Para conmemorar o Día do Libro  adicamos un ratiño da semana do 23 

de abril a realizar  lecturas relacionadas coa diversidade, tales como, 

"UNHA PARELLA DIFERENTE" , "ORELLAS DE BOLBORETA", ou 

"ELMER".  O alumnado de 3º e 4º encargouse de facer as lecturas ás 

compañeiras/os doutros cursos. 
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      O  ENTROIDO  EN  CODESEDA 
Este ano no CEIP Cabada Vázquez quixemos unir o noso proxecto da Biblioteca  “En 

feminino" co lema de Bibliotecas Escolares " Biblioteca Territorio das Artes e as 

Ciencias" polo que os nosos disfraces empezaron por "VALENTINA TERESHKOVA", 

"SUPERHEROÍNAS",  " MULLERES NA HISTORIA", "MULLERES NO CINE", 

"ESCRITORAS E PINTORAS" e ata os alumnos e alumnas de 6º, con "MULLERES NA 

MÚSICA". 

Tivemos a oportunidade pois, de coñecer un pouquiño máis a mulleres como María Pi-

ta, Isabel a Católica, Pepa a Loba, Cleopatra, A Pasionaria, personaxes do cine como a 

princesa Leia, Dorothy (Mago de Oz), Hermion, Lara Croft; escritoras como Rosalía 

de Castro, Gloria Fuertes; pintoras como Maruja Mallo o Frida Kahlo, e mulleres da 

música como As Leilía, María Callas, Sés, Azúcar Moreno, Shakira ou Tina Turner. 

Deixámosvos unha pequena mostra. 
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 A compañía Blue Mango Theatre mediante esta obra teatral preséntanos a 

realidade do acoso escolar, porque o acoso e o maltrato non entenden de  

idiomas, nin de fronteiras.  Esta obra ten o obxectivo de entreter e concienciar 

sobre a importancia da cultura de respecto no seo da comunidade educativa e 

na sociedade en xeral. 

Freaky aborda a problemática do acoso escolar nos campamentos de verán. Os 

rapaces están emocionados polas aventuras que lles esperan no campamento. 

Nesta obra atopámonos con dous protagonistas moi antagónicos. Eevi, unha 

rapaza abusona e moi creída e Fred, un rapaz pouco distinto, un pouco parado, 

moi pálido, seu aspecto é… diferente. Todo o mundo pensa que é un pouco raro 

e  freaky. Pero cando chega o concurso de baile de final do campamento  e… 

¡como  baila!  

 
Nós  non perdemos a ocasión e o 27 de xaneiro fomos para 

Pontevedra a ver esta obra que ademais das características que 

xa mencionamos antes, tamén nos interesaba porque era en 

inglés, e a ver se así lle imos perdendo o medo aos idiomas. 

Foi unha obra entretida e participativa. Ao final algún alumn@s 

tiveron a oportunidade de subir ao escenario para participar 

nunha pequena proba. 

En fin, pasámolo moi ben.  

. 

 

It was fantastic. We had a good time 
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LITTLE DROPS NEWS 

Another cyclist accident 

The American motorcyclist Nicky Hayden died in may of 

2017. He was a world winner on 2006 and he was the best of 

his team. He died on an Italian hospital because he had an 

accident with a car, while he was cycling. Besides this, Nicky 

Hayden will run in our hearts forever. 

 

TEQUEXETÉLDERE IN LOGROÑO 
Tequexetéldere is a traditional Galician group, in A Estrada. In our school there are four 

pupils who below to this group (Xiana, 3º, Marcos, Nagore and Ainara; 6º). Most of the 

members dance and other play different instruments. 

Another weekend (2-4 June), my dance partners and me travelled to Logroño (La Rioja). 

We arrived there at 12 pm. On Saturday morning, we danced in a nursing home. In the 

afternoon we showed in the main square of Logroño. Last day we visited the city and 

bought some souvenirs. We liked Logroño a lot. 

We would love to repeat. It was a fantastic experience. 

BYE, BYE , Cabada Vázquez 

6th grade children say goodbye to Primary Education. We 

are going to start a new stage. We are very excited and very 

sad at the same time. Because we want to go to the 

secondary school and live new experiences there, but we have 

to leave an important part of our lives here, the school, 

friends, teachers, cookers, the caretaker and the cleaner 

woman. We had great times here! 

       

   Thanks for everyone! 
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CADROS EN FEMININO 

Autorretrato ou O tempo voa 
 

Autor: Frida Kahlo 
 

Nome da obra: Autorretrato/O tempo voa 
 

Data: 1929 
 

Lugar onde se atopa: pertence a unha colección privada 
 

Soporte e tipo de pintura: óleo sobre masonite 
 

Estilo artístico: realismo máxico, realismo detallista. 
 

Quen é o personaxe: A propia autora da obra, Frida Khalo, unha pintora mexi-
cana, cuxas obras estiveron marcadas polo sino tráxico da súa existencia: a 

loita contra a enfermidade, un grave accidente de tráfico que lle deixou impor-
tantes secuelas e a imposibilidade de ter descendencia. 

Historia do cadro: este cadro foi pintado en 1929, despois de casar con Diego 
Rivera, recoñecido muralista mexicano. Representa á Frida amada por Rivera, 

está pintado coas cores brillantes e vibrantes típicas da cultura mexicana, 
estilo que mantería durante o resto da súa carreira. 

Camille Monet et un enfant au jardin 
Camille Monet e un neno no xardín 

 

Autor: Claude Monet 

Data: 1875 

Lugar onde se atopa: Museum of Fine Arts, Bos-
ton . 

Soporte e tipo de pintura: Óleo sobre tea. 

Estilo artístico: Impresionismo 

Quen é ese personaxe? Son o fillo e a muller de 
Monet. 

Relación co autor: É a súa familia. 

Historia do cadro: 
 
Camille, a primeira esposa de Monet, móstrase no xardín  
cun neno, na súa casa de Argenteuil, preto 
 de París, onde viviu entre 1872 e 1877. 
 

 

HOMENAXE A LALA 
 

Autor: Laxeiro(1977) 
Nome da obra: Homenaxe a Lala 
Lugar no que se atopa: Fundación Laxeiro (FL) 
Soporte ou tipo de pintura: Óleo sobre tea. 
Estilo artístico: Surrealismo. 
Personaxe que aparece no cadro: Lala, compañeira sentimen-
tal de Laxeiro durante moito tempo, 
que foi fundamental na súa traxectoria como pintor. 
Historia do cadro: Lala conseguiu convertelo nun pintor que 
non tiña máis que preocuparse 
polos aspectos comerciais. Quizais ela tamén contribuíu a 
instalar a Laxeiro nunha 
determinada forma de pintar. Nun certo sentido ela organi-
zoulle a vida e 
organizoulla tamén como pintor. 

BRAIS 6º MARCOS 6º 

AINARA 6º 
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“HET MEISJE MET DE PAPEL” 
“A XOVE DA PERLA” 

 
AUTOR: Johannes Vermeer 

DATA: 1665-1667 
LUGAR NO QUE SE ATOPA: Mauristshuis , La Haya, 

Países Baixos. 
SOP0RTE E TIPO DE PINTURA: Óleo sobre tea. 

ESTILO ARTÍSTICO: Barroco 
QUEN É ESE PERSONAXE? Crese que podía ser unha 

criada do autor. 
RELACIÓN CO AUTOR: Pénsase que podería ser unha 
moza chamada Griet, que traballaba na súa casa de 

criada. 
HISTORIA DO CADRO: A obra foi comprada nunha 

subasta na Haya en 1881 por dous floríns e trinta 

céntimos . Neste momento o seu estado de conserva-

ción era moi malo. O seu comprador morreu sen her-

deiros e donou este cadro ao museo Mauritshuis en 

1902. 

 
MULLER SENTADA 

Autor = Luis Seoane. 

Soporte e tipo de pintura = Óleo sobre lenzo 

Data= 1976 

Estilo artístico = Última etapa da súa obra, estilo pleno 
de Seoane, simplicidade na aplicación das cores e liñas es-
quemáticas. 

Quen é o personaxe? = representa á muller galega, per-
sonaxe que Seoane foi reelaborando a partir da primeira que 
pintou no 1976. Icono atemporal que representa a todas as 
persoas, principalmente mulleres, que se quedaron en Galicia 
esperando a cantos emigraron. 

Relación co autor? = Non hai datos 

Historia do cadro = A muller é un gran eixe temático 
dentro da súa produción. Seoane rendeu homenaxe á figura 
feminina e reivindicou o seu rol tanto no campo laboral coma 
no familiar. A muller sentada é un motivo habitualmente 
visto nas construcións románicas de Galicia ao cal o artista 
recorreu reelaborándoo. 

LUPE 6º 

NOA 6º 

SARA 6º 
PASEO POLA  BEIRA DO  MAR 

Autor: Joaquín Sorolla. 

Época/Data: No verán do ano 1909 

Nome da obra: Paseo a orillas del mar. 

Lugar no que se atopa: Está exposto no mu-
seo “Sorolla”, en Madrid. 

Soporte e tipo de pintura: Óleo sobre lenzo. 

Eslilo artístico: “Luminismo Valenciano”. 

Quen é ese personaxe?: Nel aparecen  repre-
sentadas a súa muller Clotilde García e a súa 
filla maior María Clotilde. 

 Relación co autor: as dúas persoas que están 
representadas no cadro, son a súa muller e a 
súa filla. 
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Rapaza na ventá 
 
Autor: Salvador Dalí. 
Lugar no que se atopa: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
Madrid. 
Estilo artístico: Surrealismo. 
Soporte e Tipo de Pintura: Óleo sobre cartón pedra. 
Quen é ese personaxe?: É a irmá de Dalí, con 17 anos. 
Relación co autor: É a súa irmá. 
Historia do cadro: O cadro pertence á etapa formativa de Dalí, cando o 

artista tiña vinte anos e o surrealismo non influíra aínda de maneira 

apreciable na súa pintura. O cadro representa á irmá do artista, con 17 

anos, asomada á fiestra, de costas, na casa de vacacións que a familia 

posuía en Cadaqués, á beira do mar. 

ÁLEX 6º 

NAGORE 6º 

NOEMI 6º 

A “GIOCONDA” 

-Autor= Leonardo da Vinci. 
-Época/Data= entre 1503 e 1519. 
-Lugar no que se atopa= está exposta no Museo do Louvre, en París. 
-Soporte e tipo de pintura= é unha pintura ao óleo sobre madeira. 
-Estilo artístico= renacentista. 
-Quen é ese personaxe?= crese que puido ser a muller de Francisco de Gio-
condo. 
-Relación co autor= suponse que esta muller podía ser veciña do pintor. 
-Historia do cadro= o 22 de agosto de 1911 a Mona Lisa foi roubada. O 
poeta francés Guillaume Apollinaire e Pablo Picasso eran dous sospeitosos 
que estiveron presos, pero que logo foron liberados. O verdadeiro culpable 
fora un empregado do Louvre, Vincenzo Peruggio. Acreditando que a pin-
tura pertencía a Italia e non a Francia, escondeuna debaixo da roupa e 
levouna fóra do museo. O cadro foi recuperado cando Peruggio intentou 
vendelo a un negociante de arte de Florencia. 
 

SORPRESA DO TRIGO 
 
AUTORA: Maruja Mallo. 
ÉPOCA/DATA: É do ano 1936. 
LUGAR NO QUE SE ATOPA: Museo de Pontevedra. 
SOPORTE E TIPO DE PINTURA: Óleo sobre lenzo. 
ESTILO ARTÍSTICO: Surrealismo. 
QUEN É ESE PERSONAXE?: Non aparecen datos. 
RELACIÓN COA AUTORA: Non aparecen datos. 
HISTORIA DO CADRO: A orixe de “Sorpresa do trigo”, brotou 

presenciando a última manifestación do primeiro de maio que 

desfilaba por Recolectos, entón viu uns homes cos ollos miran-

do ao ceo. Despois apareceu un desfile e de entre o medio 

viuse un brazo que alzaba un enorme cacho de pan que era 

como unha eucaristía, e achegouse e preguntoulle de onde 

viñan e dixéronlle que viñan andando dende Tarancón, e ela 

preguntoulles que querían e eles dixéronlle que querían pan. 
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Retrato de DORA MAAR 
 

AUTOR: Picasso 

DATA: 1939 

LUGAR NO QUE SE ATOPA: Museo Reina Sofía 

SOPORTE E TIPO DE PINTURA: Óleo sobre táboa 

ESTILO ARTÍSTICO: Cubista 

QUEN É O PERSONAXE: O personaxe é Dora Maar, modelo e 
musa de Picasso. Nacida en París no ano 1907, co nome de Henriette 
Markovitch. Maar tivo una gran preparación intelectual e artística, 
primeiro na pintura e logo na fotografía, polo que, dende moi nova, 
formou parte dos círculos máis vangardistas do París dos anos 20 e 
30. 

RELACIÓN CO AUTOR: Picasso e Dora Maar mantiveron unha 
relación sentimental dende o ano 1936 ata 1943. 

HISTORIA DO CADRO: Nos anos que abarcou esa relación Dora 
Maar foi a modelo principal do artista e o tema de algúns dos seus 
retratos mais emblemáticos. Neste caso a cabeza aparece lixeiramen-
te xirada cara a un lado. 

JAVI 6º 

MANUEL 6º 

Juana de Arco 
 

Autor: John Everett Millais. 
Nome da obra: Juana de Arco. 
Estilo artístico: Prerrafaelista. 

Lugar onde se atopa: Colección privada. 
Soporte e tipo de pintura: Óleo sobre lenzo. 

Que é ese personaxe: Unha heroína militar e Santa francesa. 
Historia do cadro: Fai moito tempo en Francia unha simple campesi-

ña chamada Juana de Arco empezou a escoitar voces sobrenaturais. 

Ante ela apareceron Santa Catalina e Santa Margarita que no nome 

de deus, lle encomendaron unha importante misión, socorrer ao rei 

de Francia. Juana foi posta ao frente das súas tropas. Inmediata-

mente liberou unha cidade, e despois seguiron oito vitorias máis. A 

súa exitosa campaña durou un ano, logo foi atrapada polos ingleses 

e acusada de bruxería e foi condenada a morte na fogueira con só 

dezaoito anos. 

MARÍA 6º 

LA DUQUESA DE ALBA 
 

Autor: Francisco de Goya y Lucientes. 

Data ou Época: 1795-1796. 

Nome da obra: La Duquesa de Alba. 

Lugar onde se atopa: No museo Nacional de España. 

Soporte e tipo de pintura: Soporte, Óleo sobre lenzo. 

Estilo Artístico: Romanticismo 

Quen é ese personaxe?: A Duquesa de Alba é un personaxe moi 
coñecido, por ser unha destacada Nobre e Aristócrata Española. 

Historia do cadro: A rumoroloxía popular e a historiografía non se 

resistiron a unir sentimentalmente ao pintor e á modelo. Pero isto 

nunca foi comprobado, ao contrario crese que se trata dunha lenda 

urbana. 
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OS CONCERTOS DO CABADA 

SARA, ROSALÍA E HIBA 

NAGORE E LUPE 

MARCOS E MANUEL 

NOA E CARLA 

Ao longo do curso co alumnado que toca algún 

instrumento musical, realizamos   

“OS CONCERTOS DO CABADA”. 

A finalidade da actividade é dar a coñecer ao resto 

do alumnado do colexio a música en directo de 

instrumentos que poucas veces poder ver e escoi-

tar e sobre todo animalos a que compr0ben que é  

compatible a escola e tocar un instrumento . 

Podedes ver os videos dos concertos no blog: 

http://musicabadavazquez.blogspot.com.es/ 
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DÚAS SEMANAS DE RECREOS SAUDABLES 

Nenas e nenos degustando saborosas e variadas froitas de tempada, durante os re-

creos das mañás. 

DOUS DÍAS DE ALMORZOS SAUDABLES 

DÚAS SEMANAS DE FROITA FRESCA!!! 

DÚAS  XORNADAS  DE  ALMORZOS  SAUDABLES!!! 
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DOUS DÍAS DE ALMORZOS SAUDABLES 
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PROMOCIÓN 

2008/2017 

DESEXÁMOSVOS 

MOITA SORTE NA 

NOVA ETAPA QUE 

COMEZADES!!!! 

 

ATA SEMPRE!!! 

BRAIS 
ÁLEX 

NOA NOEMI 



 

AINARA 
JAVI 

LUPE 
MARCOS 

MARÍA SARA 

MANUEL 
NAGORE 
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Visita a nosa páxina web:  

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