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Benvidos queridos lectores e lectoras da Revista
Alcouve!
Un ano máis remata un curso escolar cargado de vivencias e
xogos.
Moito XOGO, xa que, ao longo de todo o ano, traballamos esta
temática tan importante para a vida dos nosos nenos e nenas.
Como membros das Escolas Unesco traballamos “Desplastifícate,
querendo concienciar dende a etapa de Infatil da importancia de
coidar do Medio Ambiente.
Recollemos nas páxinas que siguen unha boa recompilación de
experiencias vividas durante este ano escolar 2018/19.
No cal traballamos con moitas ganas, alegría e afán de aprender
un pouquiño máis.
Desexamos que sexan do voso interés e as disfrutedes.
Divertídevos no verán. Vémonos en setembro.
Un sáudo.
O Equipo de Dinamización
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da Lingua Galega.

O ALUMNADO DE 4 ANOS PARTICIPOU NUN PROXECTO
TITULADO "DESPLASTIFÍCATE" DA REDE DAS ESCOLAS
ASOCIADAS A UNESCO. DESCUBRIMOS QUE O PLÁSTICO
É UNHA GRAN AMEAZA PARA O NOSO MAR E PARA OS
ANIMAIS QUE ALÍ VIVEN POR ISO COMPROMETÉMONOS
A INTENTAR MELLORAR ESTA SITUACIÓN MEDIANTE
ESTAS TRES ACCIÓNS:
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ESTE CURSO OS NENOS DE INFANTIL ESTIVEMOS
TRABALLANDO UN PROXECTO DO ESCRITOR E ARTISTA
FRANCÉS HERVÉ TULLET.

7

8

9

EN TERCEIRO APRENDEMOS A FACER...

KAMISHIBAI
1. ¿Qué significa “Kamishibai”?
Literalmente significa “Teatro de papel” e é unha maneira de
contar historias de tradición oral que se orixinou nos templos budistas de Xapón, alá polo século XII.
Os monxes utilizaban pergaminos que combinaban imaxes con
texto, para contar historias ás audiencias que, por aquel entonces, a meirande parte eran analfabetas.
A principios do 1920 o Kamishibai resurxiu como maneira tradicional de contar contos a través dos Gaito Kamishibaiya.
Eran narradores que levaban o seu butai (teatro Kamishibai) de
pobo en pobo na súa bicicleta, para levar as historias aos máis pequenos. A cambio, eso sí, o Gaito vendía lambetadas aos máis pequenos, xa que esta era a súa forma de ganarse a vida.
E así comezan as nosas historias de kamishibai na clase.
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O divertido foi facelo cos compañeir@s do grupo, compartir
opinións, axudarnos, e falar
tamén para pasar un pouco o
tempo...

Inventamos historias, puxémonos de acordo entre nós, escribímolas

e

las...Levounos
traballo, pero ...

Todos os días estabamos desexando que chegara a hora do
KAMISHIBAI
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debuxámomoitííííísimo
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O día 31 de Maio as nenas e nenos de 1º e 2º visitamos Naturnova,
Centro Interactivo de Educación Ambiental de Afundación, situado
en Vigo onde puidemos coñecer curiosidades do universo, o noso planeta e a lúa dunha forma divertida.
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VERMES DE SEDA NA AULA DE 5º B
Ao comezo do último trimestre decidimos traer á nosa aula vermes de seda. Son invertebrados de orixe asiática (China). Durante a súa vida, pasan por
catro fases:
1) Ovo

2) Larva

3) Crisálida

4) Bolboreta

Aliméntanse de follas de moreira polo amidón que conteñen. Logo, forman a
crisálida cun fío de seda e para saír dela botan un ácido.
SEMANA 1:
Temos os pequenos vermes nunha
caixa con ventilación. Teñen papel e
follas de Moreira.

SEMANA 2:
Xa medraron moito. Cambiámoslle o
papel e as follas.

SEMANA 3:
Descubrimos que temos unha moreira
no patio para darlles de comer. Parece que non lles falta moito para formar a crisálida.
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SEMANA 4:
Xa podemos diferenciar ben as súas
partes, polo gran tamaño que teñen.
Un verme comeza a producir seda.

SEMANA 5:
O luns xa atopamos unha crisálida, pero ao longo da semana formáronse 9
máis.

SEMANA 6:
Decidimos cambiar as crisálidas a
unha caixa nova, sen follas, só con papel.

SEMANA 7:
Esta semana puidemos observar o fin
do ciclo vital: xa temos as bolboretas!
Algunhas xa están poñendo os seus
ovos, dos que naceran de novo pequenos vermes.
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PONTEENCIENCIA
O alumnado de 6º participou este ano na Feira de Miniciencia PONTEENCIENCIA,
que se levou a cabo os pasados 31 de maio e 1 de xuño na facultade de Forestais
no Campus de Pontevedra da Universidade de Vigo.

A investigación a través da cal estudamos método científico, trataba sobre a
“Flotabilidade” e as variables que inflúen como o peso, a densidade do fluído ou a
forma que teñen os obxectos.
E antes de expoñer o noso traballo fixemos moitas e moitas medicións.
E aínda que a nosa participación non foi agasallada cun ningún premio si recibimos

un diploma que recolleu en nome de todos e todas o noso compañeiro David.
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E mentras uns facían a presentación das nosas
investigacións outros participaban en interesantes
actividades
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PONTENCIENCIA
Actividades
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OJO DE NUBE
Ricardo Gómez

26

Ojo de Nube es un libro que hemos leído este curso. Está escrito por Ricardo Gómez y publicado por la editorial SM.
Nos cuenta cómo vivía la tribu Crow, una tribu de indios americanos, que respetaban a la madre naturaleza conviviendo en equilibrio con ella; cazaban y recolectaban sólo
lo que necesitaban y convivían con el resto de seres vivos con la creencia de que “el mal
se aleja de donde la gente está contenta” . Nos dimos cuenta con esta lectura que, aunque tengamos algún tipo de discapacidad, podemos ser igualmente válidos o incluso mejores, como le sucede al protagonista.
Sus personajes principales son: Ojo de Nube, Abeto Floreciente y Arco Certero (sus
padres), Luz Dorada (su abuela), Montaña Plateada y Cierva Blanca (sus hermanas), Trueno de Fuego y Cuervo Blanco (jefe de la tribu y amigo del padre) y, por último, los
“Malacosa”, que son enemigos de la tribu.
Este libro nos cuenta que entre los Crow nació un nuevo miembro, al que llamarían
Cazador Silencioso, puesto que no lloró al bañarlo cuando nació, pero, al enterarse de
que es ciego, su madre decide llamarle Ojo de Nube, ya que parece que sus ojos están
sumergidos en dos gigantes nubes .
Abeto Floreciente, al ver su deficiencia, le promete ser sus ojos durante su infancia. Su padre llega a sentirse muy orgulloso de él, pues siente, a través de sus otros sentidos, sensaciones que los demás son incapaces de percibir, como por ejemplo: si hay peligro, donde hay caza…
El tiempo, contado por lunas, transcurre con normalidad, hasta que, de pronto, se
acaba la tranquilidad. Unos hombres, a los que ellos llaman “Malacosa” pues arrasan todo lo que encuentran a su paso, llegan a su territorio rompiendo el equilibrio que ellos
habían respetado de generación en generación.
A los Crow no les gusta nada esta tribu, por eso deciden robarles los caballos
(animales desconocidos para ellos hasta ese momento y a los que deciden llamar
“pataslargas”) y sus rifles (“lanzas de fuego”). Para esta misión será fundamental la ayuda de Ojo de Nube que, con su pericia, dejará a los Malacosa sin el poder que los animales y las armas les otorgaban y se marcharán de las tierras que durante tanto tiempo habían cuidado los Crow.
Ojo de Nube ha sido fundamental para la supervivencia de su pueblo.
A veces, las adversidades hacen grandes a los que parecen más débiles.
Hemos disfrutado mucho con esta lectura. Pensamos que puede ser una buena opción para disfrutar este verano.

Alba Barcala Díez, 5ºA
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VISITA ÁS NOSAS INSTITUCIÓNS
O día 2 de abril os nenos e nenas de 6º fixemos unha visita ás institucións máis
importantes do Goberno da Xunta de Galicia
PARLAMENTO DE GALICIA

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA
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O ALUMNADO DE INFANTIL PARTICIPOU NUN PROXECTO
TITULADO "EMERXENCIAS 112" NO QUE APRENDERON
QUE FACER ANTE UNHA EMERXENCIA. ESTE PROXECTO
FOI COMPLEMENTADO CON DIFERENTES ACTIVIDADES:
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OS BOMBEIROS FORESTAIS EN CABANAS
O día 8 de maio, recibimos a visita dun axente e dunha brigada de bombeiros
forestais.
Primeiro falou connosco o axente forestal sobre a importancia de coidar o
monte, sobre a necesidade de repoblar os montes con diversas especies arbóreas,
a forma de previr os incendios, que facer no caso de que estos se produzan e mostrounos un vídeo de como realizan o seu traballo.
Logo, saímos ao patio onde os bombeiros nos explicaron como se chamaban
e para que se usaban cada unha das ferramentas que utilizan para apagar os lunes. Un por un collimos as mangueiras e os batelumes (aparello para bater no lume
e barrer as cinzas) e comprobamos que non debe ser doado traballar con eles, sobre todo cando as temperaturas ás que se enfrontan son tan altas.
Por último, subimos ao asento do copiloto do camión e tocamos a serea.
Pasámolo moi ben, aprendimos un montón e convidáronnos a que o próximo
curso visitemos a súa base para ver o seu helicóptero.
Gracias, polo voso traballo!!!

Mabel Gutiérrez Couto, 5ºA
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Os alumnos e as alumnas de 2º de Educación Primaria convertémonos en
periodistas! Aquí tendes as entrevistas que lle fixemos a diferentes mestres e
mestras do colexio.

Entrevista á mestra

Entrevista á mestra Mª

Entrevista ao mestre

Leonor

José

José Luis

P: En que colexio estu-

P: Cal é a túa cor favo-

P: Onde estudaches?

daches?

rita?

R: En Pontevedra.

R: No Príncipe Felipe.

R: O amarelo.

P: Cando comezaches a

P: Por que elixiches ser

P: Gústache o colexio?

ser mestre de Educa-

mestra?

R: Si, gústame moito.

ción Física?

R: Dende pequena que-

P: Que querías ser de

R: Hai 16 anos.

ría ser mestra. Come-

pequena?

P: Como chegaches a

zou sendo un xogo e

R: Quería ser mestra.

ser mestre de Educa-

rematou como profe-

P: Gústanche os teus

ción Física?

sión.

alumnos e alumnas?

R: Estudando 17 anos.

P: Gústache ser mestra?

R: Encántanme!

P:

R: Si, moito.

P: Gústache ser mestra?

gusta máis?

P: Cal é a túa comida

R: Gústame moito.

R: Se teño que elixir

preferida?

P: Cal é o teu lugar do

un, o balonmán.

R: Tortilla de patacas.

cole favorito?

P: Que curso che gusta

P: Cal é a túa cor favo-

R: A biblioteca.

máis?

rita?

P: Cal é o teu libro fa-

R: Os pequenos.

R: O azul.

vorito?

P: Como foi a túa ca-

Que deporte che

P: Como se comportan

rreira para ser mestre?

os

R: Moi divertida.

teus

alumnos

e

P: Que che gusta máis

alumnas?
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Entrevista á mestra

Entrevista á mestra

Entrevista á directora

Julia

Ana

Sabela

P: Gústache ser mestra?

P: Que che gusta máis

P: É divertido ser direc-

R: Moitísimo, creo que

de Cabanas?

tora?

non podería ser outra

R: O patio. É moi gran-

R: A veces. Cando teño

cousa.

de comparado co patio

que regañar non.

P: Que é o que máis

do cole do que veño.

P: Que querías ser de

che gusta do teu traba-

P: Os teus alumnos e

pequena?

llo?

alumnas pórtanse ben?

R: Quería ser mestra.

R: Axudar aos nenos e

R: Teño unha clase boí-

P: Que cor che gusta

nenas a descubrir cou-

sima.

máis?

sas novas.

P: Que comida che gus-

R: O laranxa.

P: Onde estudaches?

ta máis?

P: Que parte do colexio

R: En Pontevedra.

R: A tortilla de pata-

che gusta máis?

P: Como se portan os

cas.

R: O patio, que cada

teus alumnos e alum-

P:

nas?

gusta máis?

P: Que conto che gusta

R: Xenial.

R: As Ciencias Naturais.

máis?

P: Que querías ser de

P: Gústache o teu tra-

R: Elmer.

pequena?

ballo?

P: Que película che

R: Quería ser mestra.

R: Encántame.

gusta máis?

P: Que che gusta máis

P: Por que estudaches

R: Star Wars.

do cole?

para ser mestra?

P: Que canción che gus-

Que materia che

R: Porque me gustan os
nenos e as nenas.
P: Que che gusta máis
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día está máis bonito.

VISITA DUN CICLISTA PROFESIONAL
Os alumnos e alumnas de 5ºB
recibimos unha visita que nos facía
moita ilusión: Gustavo César Veloso.
Antes de recibilo xa viramos algún
vídeo del e fóramos anotando dúbidas que nos xurdían e que lle preguntaríamos ao velo no colexio.
A visita constou de varias partes:
1)

Primeiro

ensinounos o

material que

necesitaba

para ser ci-

clista profe-

sional:

cleta,

llot,

bici-

coulot-

mai-

te, zapatillas

con calas, gafas, casco...

2) A continuación

deixounos

preguntarlle moitas dúbidas e curiosidades, das que vos deixamos
unha pequena mostra:
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- Cal foi o primeiro premio que gañaches?
Cando era xuvenil, o primeiro ano que corrín conseguín gañar o Campionato
Galego. Logo, xa como profesional, a primeira carreira que gañei foi a Clásica de
Primavera, en Portugal.

- Que velocidade podes alcanzar cando vas en bicicleta nunha carreira?
Baixando cheguei a ir a 116 km/h.

- Con cantos anos aprendiches a andar en bicicleta? Quen che ensinou?
Aprendín con 4 anos. Comecei a andar en bicicleta con rodiñas, quitáronme unha
e cando xa non levaba ningunha, meus irmáns axudáronme ao principio agarrándome e pouco despois xa ía eu solo.

3) Para finalizar, firmounos papeis, sillíns, camisetas, etc.
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AOS NENOS DE INFANTIL ENCÁNTANOS COCIÑAR.
ESTAS SON ALGUNHAS DAS RECEITAS QUE FIXEMOS
DURANTE O CURSO.
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A GASTRONOMÍA GALEGA
A gastronomía galega ten unha gran tradición e variedade, sendo un dos aspectos
de maior importancia na cultura e sociedade galega, xa que está moi establecida en celebracións, festas gastronómicas…
Unha característica da nosa gastronomía é a alta calidade dos seus produtos, tanto
en carnes como en produtos do mar e agrícolas. Algúns dos platos máis relevantes son: o
Cocido Galego, o Caldo Galego, o Lacón con Grelos, os Pementos de Padrón; peixes e mariscos, onde destaca o Polbo á Feira. Para as sobremesas temos unha gran variedade de
queixos: Arzúa-Ulloa, San Simón da Costa, Queixo do Cebreiro… e doces: Melindres, Torta
de Santiago, Amendoados de Allariz, Bica Mantecada de Castro Caldelas, Filloas, Bica
Branca de Laza…. E nun xantar non pode faltar un bo viño: Albariño, Ribeiro, Ribeira Sacra, Monterrei… e para rematar, Licor Café, Queimada…
Algúns dos platos típicos están asociados a determinadas épocas do ano ou o algunha celebración. O Caldo Galego, o Cocido Galego ou o Lacón con Grelos son habituais no
inverno ou no outono; os Pementos de Padrón, son unha tapa moi común nas taperías
durante o verán; o Polbo á Feira é común comelo nun plato de madeira todo o ano, nas
festas e feiras, sobre todo no verán. Tamén hai sobremesas de determinadas festas: Filloas e Orellas, no Entroido; o Roscón de Semana Santa, co que os padriños agasallan aos
seus afillados...
A riqueza gastronómica galega reflíctese nas súas festas gastronómicas. Algunhas das
máis coñecidas son: a Festa do Polbo en O Carballiño(Ourense), Festa do Marisco en O
Grove(Pontevedra), Festa do Pemento de Herbón en Padrón(A Coruña), Festa do Magosto e o San Martiño en Folgoso do Caurel (Lugo)], Festa da Richada en Forcarei
(Pontevedra)… e moitas máis!!!
Por último, dicir que a nosa gastronomía é recoñecida internacionalmente, contando con numerosas Estrelas Michelín, como as de Pepe Solla (Poio), Pepe Vieira (Raxó),
Maruja Limón (Vigo)…

Alexandre Garrido Roca, 5ºA
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CERTAMEN LITERARIO
“COMUNIDADE MONTES DE SALCEDO”
Este curso escolar a Comunidade de Montes de Salcedo, ademáis de levarnos a plantar
árbores, convidaron aos colexios da parroquia de Salcedo ao I CERTAMEN LITERARIO.
O tema proposto foi “Non queimes o monte, non queimes o teu futuro”
Para documentarnos sobre o tema recibimos unhas charlas, das que tomamos boa nota de
como podemos evitalo lume e no caso de producirse como apagalo.
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Participaron moitos dos alumnos e alumnas de 4º, 5º e 6º de Primaria. E algúns deles acadaron uns sustanciosos premios para material escolar.
Noraboa aos gañadores.
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Riddles
What has a face and two hands, but no arms
or legs?

Answer: …............. A clock

What goes up and doesn’t come back
down?

Answer:…….......... Your age

What has a thumb and four fingers but it´s not
alive?

Answer:…........ A glove

What must be broken before you can
use It?

Answer:………. An egg

Word search
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Pataquiña quere recordarvos algunas das actividades que se
fixeron durante este curso:
MOCHILAS VIAXEIRAS

CONCURSO NOME
BIBLIOTECA

24 DE OUTUBRO

CLUB DE LECTURA

NOVIDADES

XOGAMOS CON ANTÓN
FRAGUAS

MURAL ANTON FRAGUAS

PAPASCONTACONTOS
APADRIÑAMENTO
DE XOGOS

TEATRO

DÍA DO LIBRO
CONCURSO ENTREVISTA DE MEDO

46

APADRIÑAMENTO LECTOR

CONTACONTOS
OLGA CUERVO

CONTACONTOS MIGALLAS
DIA DA MULLER

A VACINA DO BO TRATO

SALÓN DO LIBRO

BIBLIOXOGOS

PRESENTANDO OS XOGOS

UN PATIO EN PAZ
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CICLO
3º3ºCICLO

CEIP CABANAS-SALCEDO
“A SEÑORITA BUBLE”
Ed. Xerais

“AS TERAPIAS DA
DOUTORA LEDICIA”
Ed. Galaxia

http:/alcouvebiblioteca.blogspot.com.es/
“PIPI MEDIASLONGAS EMBARCA”
Ed.KALANDRAKA

Xuño, 2019

1º CICLO

“O XIGANTE SECRETO DO
AVO”
Ed. Hércules ediciones

“INVENTARIO DE DINOSAURIOS”
Ed. Kalandraka

“UN POEMA PARA CURAR A
LOS PECES”
Ed. Kókinos

INFANTIL

“PRIMEIRA SEMANA NA
ESCOLA DE VACAS”
Ed. PATAS DE PEIXE

“ESTE HUEVO ESCONDE UN
TESORO”
Ed. Bruño

“SE EU FOSE UN
GATO”
Ed. OQO

“TURLUTUTÚ”
Ed Kókinos

2º CICLO

“EL GRAN LIBRO DE LOS SUPERPODERES”
Ed. Flamboyant

“ MEU AVO REI DAS PEQUENAS
COUSAS”
Ed. Hércules edicións

“ iILUMIANATOMIA”
Ed. SM

Este é o noso alcouve xa maduro

Bicos e apertas para tod@s!!!

