


Tócanos @s nen@s de sexto escribir o limiar desta nova edición da revista escolar 
Alcouve.  

 
Aquí comezamos a facer amigos, chorar, churritos de plastilina, xogar coas cociñas, 

durmir sestas, comer pegamento … falamos, por suposto,  de todo o que fixemos no  noso 
cole: CABANAS!!  

 
Pero ímoslle poñer un certo orden a isto. O mellor será describira nosa entrada no 

centro, así que comezaremos por Ed. Infantil. Todos coincidimos no mesmo: comezamos 
chorando pedindo por mamá e papá. Foi terrible! Aí desenvolvemos a nosa primeira activi-
dade creativo/inventiva, máis coñecida como A Mentira! Poderíamos chegar a médicos xa 
dende os 3 anos; Dor de tripa, de cabeza, de unllas… eran algunha das enfermidades que nos 
invadían e para cuxa única receita era “mamá”. 

 
O mellor de infantil non eran as mestras ( que tamén!) senón o feito de ter dous re-

creos para botar as carreiras coas motos de plástico, as cales, deberían de estar prohibidas 
debido a inxente cantidade de buratos nos chándales e feridas que provocaban. 
Outras das actividades favoritas era facer casas ás formigas baixo a Moreira ou no Areeiro. 
Tamén atopabamos cacas deIsis, a gata de Toño. En fin; o que temos claro é que en infantil, 
o que máis aprendemos foi sobre Saúde e hixiene!   
 
 A continuación chegamos a 1º e 2º de primaria, e con iso…ó terror! Os primeiros exa-
mes. Dous ou tres exames onde escribir o propio nome xa era unha pregunta en si mesma. 
OS NOMES E APELIDOS COMEZAN CON MAIÚSCULA! Aínda que temos que confe-
sar que aínda en sexto algún pon o seu apelido sen tildes. 
 
 Tamén nesta época apareceron os primeiros lápices labiais en formato Pegamento de 
barra. Os outros lápices , os de escribir, formaban parte dunha competición de lanzamiento 
de altura no cal, incluso algún deles, quedou cravado no teito. Todos estes comportamentos 
derivaron nun curioso sistema de premio/ castigo: os gomets de cores segundo comporta-
mento, pero… a quen lle importaba un gomet vermello cando era moito máis guai o concur-
so de lápices? 
 
 Chegou terceiro e con él o primeiro suspenso colectivo: “a clase que suspende unida, 
permanece unida”. Foi o curso onde as libretas duraban ata o cartón da contraportada e can-
do xa non había máis onde escribir, o director (ex director) decíache: Pues estiiiiiiiiiiiiiirala. 
Xa 4º curso tivemos mestres novos. A costa foise empinando  xa que as materias xa se ían 
complicando de tal xeito que adiviñabamos que os seguintes cursos non serían sixelos 

 
Finalmente 5º e 6 º. Xa non quedaba nada para marchar  de Cabanas cara o Instituto. 

Nati, Miguel e Iago eran os encargados de conducirnos na recta final. Conducirnos? En me-
nudas máns caemos!! O día que fomos os Karts , a policía amonestou o mestre Iago por me-
terse en dirección prohibida. A Mestra Nati  nin sabía montar na bici…menudo desastre.  E 
que decir de Miguel? Que na mesma semana estropeáronselle os dous coches que tiña. 

 

Non vos imaxinades canto nos constou facer un resumo destes 9 anos no centro. De 
feito, para escribir estas liñas tardamos case unha mañá enteira rememorando  anécdotas, 
vivencias, experiencias das que só puidemos escoller unhas poucas, xa que se escribísemos 
todas, botaríamos un ano máis neste colexio que sempre formará parte importante das nosas 
vidas:  o CEIP DE CABANAS!! 
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OS PEQUECOCIÑEIROS DURANTE ESTE CURSO 
TIVEMOS MOITO TRABALLO. COCIÑAMOS: 
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MATERIAIS NECESARIOS: 
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MATERIAIS NECESARIOS: 
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Este ano os nenos e nenas de 5º e 6º de infantil, estivemos a traballar un 
proxecto moi chulo sobre unha das sete marabillas do mundo moderno: O 
COLISEO DE ROMA. Aquí vos deixamos algunhas das cousas interesantes 
que fixemos. 
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PEQUENOS CIENTÍFICOS 

Este curso os de 2º xogamos coa ciencia e os experimen-

tos e aprendemos moitas curiosidades que vos mostramos a 

Construimos un pulmón e estu-

damos o seu funcionamento 

usando obxectos de refugallo, 

como una botella de plástico, 

dous globos, dúas palliñas, una 

luva de látex e un pouco de 

 
Así puidemos ver como gra-

cias ao difragma e á respira-

ción os pulmóns fan o move-

mento de inspiración e expi-

ración. É moi doado de facer 

ANIMÁMOSVOS A QUE O 

INTENTEDES!!! 
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Tamén estudamos que as plantas son seres vivos e por iso se relacio-
nan, así puidemos observar como o talo sempre crece buscando a luz 
e a raíz cára abaixo debido á forza da gravidade. Para iso plantamos 
fabas e cando naceron, tivémolas metidas nunha caixa pechada, con 
buratos por donde entraba a luz. 

 

 
Xa por último investigamos sobre o volcán KILAHUEA e como nos 
pareceu impresionante, construimos un pequeno… A que mola? Só 
necesitades un vaso de iogur bebible, un prato e plastilina para facer 
o cono volcánico… e vinagre, colorante e bicarbonato para facer a  a 
lava 

 

A CIENCIA É DIVERTIDA!!! 
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PASOS PARA SER UN BO CIENTÍFICO 

• Ser moi observador. 

• Ter curiosidade polo que nos rodea. 

• Pensar nas hipóteses que nos axudarán a dar resposta ás 

nosas preguntas. 

• Investigar e experimentar ( ESTA É A APARTE MÁIS DI-

VERTIDA!!! ). 

• Recoller datos das investigacións e experimentacións realiza-

das. 

 
ESTA FOI A NOSA AVENTURA POLA 

CIENCIA 

15



SAÍDA CIENTÍFICA A GALICIENCIA 
No primeiro trimestre fomos a Galiciencia, 

unha feira científica que se fai en Ourense. A 

primeira parada foi en Ourense cidade.  
 

Despois da viaxe o noso corpo pedíanos unha 

boa merendola, e cando recuperamos forzas 

foi cando fixemos un percorrido pola zona ve-

lla, algúns parques e a Catedral, na praza do 

Trigo, onde tivemos que investigar algunhas 

incógnitas que nos propuxeron as mestras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Despois da andaina dirixímonos ás fontes de auga quente que nos dixeron que se chaman 

Burgas, estaban a máis de 60 ºC! Comemos o que nos mandaron as familias, descansamos, 

xogamos... E fomos de volta ao autobús para chegar por fin á exposición científica de Gali-

ciencia. 
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Recordamos que ao chegar nos deron moitas piruletas e unha libreta e un boli que soltaba 

moita tinta. Alí había moitos experimentos feitos por nenos e nenas doutros coles. O que 

máis nos chamou a atención foi unha investigación sobre o malo que é fumar para as 

persoas e que a auga osixenada é mala para curar as feridas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despois leváronnos a un planetario cheo de estrelas e constelacións, que en realidade era 

un inchable. Guiounos un rapaz que falaba moito e que aburría un pouquiño, pero era moi 

interesante. Vimos unha constelación chamada Osa Maior, e descubrimos dous planetas 

novos, como o anano Makemake. Cando rematou a longuísima explicación marchamos a 

casa. Tamén vimos un vídeo sobre a nosa galaxia, a Vía Láctea. 

 
 
 
 
 
Cando rematou o 

tempo, volvemos ao bus 

e cantamos cancións 

todo o camiño ata 

chegar ao cole, e era xa 

moi de noite! Alí 

estaban as nosas 

familias para comprobar 

que chegamos sans e 

salvos. 
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TI DECIDES.....PRAIA OU PISCINATI DECIDES.....PRAIA OU PISCINA  

Xa se acerca o verán e a todos e a todas non entran ganas de refrescarnos e 

gozar da auga. Pero antes de elexir onde nos divertiremos, mostrarémosvos 

algunhas das vantaxes e inconvenientes dunha ou outra opción. 

Comecemos pola praia. En primeiro lugar, esta alternativa parécenos máis 

económica que a da 

piscina pública pois 

non cobran por bañarte 

e ademais non ten hora 

de peche, polo que po-

des marcharte cando 

queiras; por outro lado, 

aínda que faga mal 

tempo, podes gozar 

igual da area e incluso 

da auga. E estaredes de 

acordo en que non hai 

nada máis relaxante 

que o son do mar. 

Sin embargo, tamén atopamos algúns inconvenientes, como por exemplo os 

obxectos contaminantes que ás veces nos tropezamos tanto na area como 

na auga; ou os tan desgradables días de vento, onde os parasoles poden che-

gar a saír voando co perigo que eso supón para as demais persoas. 

Si agora nos fixamos na piscina, atopamos como unha gran vantaxe que non 

te enches de area como na praia, aínda que eso sí, haberá que ducharse para 

eliminar o cloro que contén a auga. Si precisas cambiarte ou ir ao baño, tes 

sorte, pois soen estar bastante limpos. Por outro lado, aos máis cativos resúl-

talles máis fácil aprender a nadar porque non hai ondas. 

En cambio, a piscina pode resultar incómoda cando queres bucear pois non 

hai demasiada profundidade e se está chea de xente, non che permite nadar 

libremente e ademais a auga quéntase “misteriosamente”. 

Despois destes argumentos, ti decides! E fagas o que fagas, desexámosche 

un feliz verán! 

Blanca Collazo, Noa Boullosa, Emma Núñez, Natalia Oubiña e Nerea P. Moreda. 5º E.P. 
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TI DECIDES..... LER OU NON LER? 
 

Dende que se inventou a escritura, os seres humanos fomos escribindo 

textos coa finalidade de transmitir información e poder gozar dela. 

Aínda que ler é un exercicio moi bo, nós preferimos outras cousas, como 

por exemplo os videoxogos. 

Para motivarvos un pouco a empezar a 

lectura, explicareivos algunhas vantaxes 

e inconvenientes desta actividade, a ver 

si ao final pensades de forma distinta. 

Ás veces, cando lemos, imaxinamos que 

estamos noutro lugar vivindo unha aven-

tura e tamén nos axuda a tranquilizarnos 

despois dun día atarefado. Ademais, a 

lectura apórtanos información e coñece-

mentos. 

Seguro que algunhas veces apetécevos 

xogar en vez de ler, non si?, pois darei-

vos un consello: pensa que o libro é un videoxogo e cada páxina ou ca-

pítulo, un nivel; polo tanto a túa meta para completalo será decatarte de 

todo o que acontece na historia e deste xeito aportar imaxinación e coñe-

cemento ao noso cerebro. 

Pola contra, eu destacaría os seguintes inconvenientes da lectura: o seu 

abuso pode facernos doer a cabeza, polo que é recomendable parar e 

realizar outra actividade e tamén é malo ler con pouca luz porque pode 

danar a nosa vista. 

Polo que dixen, non creades que a televisión e os videoxogos son malísi-

mos, pois apórtannos, no caso da tele, algunha que outra información e 

nos dous casos, sérvennos para gozar e pasar o tempo, pero eso 

sí......con cabeciña!!! 
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 Este verán haberá cousas que nos custará decidir.... praia ou piscina?, xea-

do de vainilla ou de chocolate?, ler ou non ler?. 

 Todo ten as súas vantaxes e inconvenientes, pero agora falaremos do tema 

da lectura. 

 Non é unha boa idea tomar un xea-

do mentres les, porque podes manchar 

o libro; pero, en cambio, ler mentres tes 

que esperar para bañarte, é estupendo, 

pois éncheste de refrescantes historias 

e un sin fin de aventuras. 

Un apagón de luz tampouco é tan malo, 

porque aínda que non funcionen a Xbox, 

a Wii, a televisión ou o móbil por quedar-

se sen batería, podes acender unha vela 

e empezar a ler unha historia terrorífica. 

Antes de durmir é unha costume estu-

penda ler, porque despois dun día duro 

de clase ou un día caloroso e cheo de 

diversión, a lectura axuda a relaxar a no-

sa mente e así soñar con mundos fantásticos. 

A lectura esperta en nós sensacións e sentimentos que coa televisión quedan 

atrás. 

 Por último, dependendo do tipo de lectura, ademais de vocabulario, nos 

aporta coñecementos. 

Gústame tanto ler que non son capaz de verlle os inconvenientes. 

Tócavos decidir e, fagades o que fagades, disfrutade do verán! 

 

Inés Cortegoso Fernández 5º EP 
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O 17 de maio  era o día co que levábamos soñando  había moito tempo . Aínda que 

medio durmidos estivemos ás 8 puntuais. Bicos os nosos país e o bús, conducido 

por Dani, partiu destino a Cantabria. Estabamos emocionados . 

 Despois  de case sete horas  chegamos ás covas do Soplao. Tivemos que agardar un 

intre antes de subírmonos  nunha especie  de antiguo  carro mineiro para percorre-

la ruta guiada pola cova explicándonos o que eran as estalactitas ,a súa formación e 

porqué tiñan esas formas tan raras. 

 Rematada a visita, fomos directamente  ó albergue Paradiso .Tivemos un pouco de 

tempo para ver as instalacións e formar grupos para as habitacións. Pola noite hou-

bo xogos moi divertidos antes de cear. 

O día seguinte era o do Parque da Natureza de Cabárceno. Era fantástico ver tantos 

animais en réxime de semiliberdade e tan preto de nós. Andar no teléferico foi estu-

pendo. Pola tarde leváronnos a ver a península da Magdalena onde visitamos o pa-

lacio, onde curiosamente había un  león mariño, unha foca e pingüins.  

O sábado chegamos ata os Picos de Europa.No centro de interpretación Sotama ex-

plicaronnos cun video as características destas montañas. Ninguén esperaba nada 

diso.  Eran super altas e quedabas boquiaberto. Algúns non querían subir ao telefé-

rico pero ao final fomos todos. Xogamos moito coa neve e cando baixamos algúns 

estaban mollados coma pitos. Paramos en Potes e en San Vicente de la Barquera e 

pola noitiña fixemos xogos musicais moi variados e karaoke. 

O domingo visitamos  o museo das covas de Altamira (A neocova). As pinturas ru-

pestres de animais feitas hai miles de anos son preciosas. Despois paseamos por 

Santillana del Mar ,que nin é santa nin ”llana” nin ten mar. Cando regresamos ao 

albergue inauguramos a tempada de piscina, fixemos actividades multiaventura e 

despois de cear…. Discoteca! 

O último día fixose moi curto. Na viaxe de volta aproveitamos para visitar o museo 

do castro de Viladonga e xa para a casa; tocaba durmir a cachón! 
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Tras espertar cedo fomos almorzar no comedor do albergue, despois montamos no autobús para ir 

cara Cabárceno. A viaxe no bus durou aproximadamente media hora, de nerviosismo. 

Xa no parque, quedamos todos pasmados co lugar. O primeiro obxectivo para as nosas cámaras foron  

os chistosos gorilas e monos onde había uns máis pequenos que outros .Esta área tiña dúas partes 

una exterior e outra interior para protexerse da choiva. 

Na zona contigua atopábanse os tigres de Bengala, dous machos e dúas femias os cales estaban sepa-

rados xa que, polo feito de ser recente chegada ao parque aínda non se deran acostumados ao seu 

novo hábitat. 

Se queres respirar a natureza Cabárceno non e o mellor lugar . O cheiro a elefante invadía todo o par-

que. Xusto aí era onde nos atopabamos. Dirixidos por un encargado, levounos , para a nosa sorpresa 

dentro do recinto onde daríanos unha charla sobre as características dos elefantes africanos: como 

viven, o que comen, como se adapta cando entra un novo. 

Cando rematamos esta visita subimos ao teleférico dende cuxas cabinas sobrevoamos os avestruces 

ou  como os osos  pardos botaban a sesta enriba das pedras nunha viaxe que durou uns cincuenta 

minutos e onde todo se veía minúsculo. Foi moi bonito ollar a paisaxe e a fauna grazas as cabinas co 

chan de cristal. 

Tras tomar os “deliciosos” sandwiches vimos o espectáculo de aves rapaces; Flipante!! Había águias, 

voitres ou falcóns  que nos amosaron  a súa habilidade cazando. 

Sen batería na cámara, rematamos día en Santander visitando a Praia do Sardinero e o palacio da 

Magdalena. Para finalmente, regresar ó Albergue, cea, xogos nocturnos e a durmir… ou non ;) 
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English time!  English time!  English time!  English time!      
Let’s have fun with a crossword about weather! Let’s have fun with a crossword about weather! Let’s have fun with a crossword about weather! Let’s have fun with a crossword about weather!     
Are you ready? You can check your answers on Are you ready? You can check your answers on Are you ready? You can check your answers on Are you ready? You can check your answers on 
the next page!the next page!the next page!the next page!    
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English time!  English time!  English time!  English time!      
Here you have a wordsearch about body parts! Here you have a wordsearch about body parts! Here you have a wordsearch about body parts! Here you have a wordsearch about body parts! 
Do your best!Do your best!Do your best!Do your best!    
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Dende o claustro  do Ceip de Cabanas  e o departamento de orientación  non 

queremos que pasedes un verán aburrido, se non que queremos que sexa de 

Fábula!!  

 

Por iso  querémosvos aconsellar una serie de libros para que olledes no río, 

na praia, na piscina, nun parque… calque lugar é bó para imaxinavos a vós 

mesm@s dentro dos univaros que, por exemplo Mº Victoria moreno creou.  

 

Pero se fora o caso que xa vos sabedes de “repuchete”  tódolos  títulos da au-

tora homenaxeada este ano polas letras Galegas, deixámosvos outras suxe-

rencias interesantísimas coas que  pasar un bo rato á fresca!  
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VII ENCONTRO ESCOLAS ASOCIADAS UNESCO 
 

Os dias 1 e 2 de marzo os alumnos e alumnas de 5º de Primaria participamos 
nun novo encontro das escolas galegas asociadas á UNESCO. 

Presentamos parte do noso traballo , tivemos unha comida de convivencia e 
realizamos uns interesantes obradoiros sobre sostibilidade, patrimonio e 

cultura de paz. 
Posteriormente fixemos unha posta en común sobre como se desenvolveron 

os obradoiros e o que aprendimos neles. 
Tamén disfrutamos dun concerto a cargo da orquestra do conservatorio  

Manuel Quiroga de Pontevedra. 
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CELEBRACIÓNS 
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“CABANAS RECICLA”“CABANAS RECICLA”“CABANAS RECICLA”“CABANAS RECICLA”    

    

 

Durante todo este curso os alumnos e alumnas do  cole de Cabanas traballamos 
arreo nun proxecto sobre a xestión de residuos, coa axuda de SOGAMA. 

Deste modo aportamos o noso gran de area para acadar os 17 obxectivos polo de-
senvolvemento sostible propostos pola UNESCO no 2030.  

Para mostrar o traballo realizado por todo o alumnado do centro fixemos unha ex-
posición no hall do cole durante a primeira  semana de xuño, celebrando así o "Día 

do medio ambiente" e o "Día dos océanos".  
As actividades propostas por Sogama consistiron nunha charla informativa, guia 

para realizar en cada aula "Illas de reciclaxe", e a participación nun xogo, e procura-

mos reciclar en todas as actividades.  

Cada clase fixo un cartel para indicarnos como usar os diferentes contenedores pa-

ra a reciclaxe selectiva. 
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O  alumnado de 5º fixo un traballo de investigación sobre os plásticos, fantástico. Nun 
mural explican os diferentes  tipos de plásticos, os seus usos e composición.  

Pero sen lugar a dúbidas o que puxo unha nota divertida e de cor á nosa exposición foron 
os traballos feitos polas familias do noso alumnado, que unha vez máis se volcaron en parti-

cipar nas actividades "en familia" que propoñemos dende o centro.  

30



AS 7 MARABILLAS DO MUNDO MODERNOAS 7 MARABILLAS DO MUNDO MODERNOAS 7 MARABILLAS DO MUNDO MODERNOAS 7 MARABILLAS DO MUNDO MODERNO    
    
    
    
    
    
    
    
    

Este curso Pataquiña nos propuxo descubrir as 7 marabillas do mundo mo-
derno e comezamos unha aventura maravillosa. Investigamos, recollimos in-
formación, grabamos un documental e hasta nos disfrazamos no Entroido. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Os nenos e nenas de Infantil explicáron-

nos todo o seu traballo  
polo miúdo. 
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