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EDITORIAL 
 Como cada ano presentámosvos a revista Al-
couve, un traballo feito na súa integridade por 
todo o alumnado do centro. 
 Como novidade este curso, a revista foi ma-
quetada tamén polos nenos e nenas de 6º que, 
durante as sesión de Informática, foron os encar-
gados de crear esta fantástica publicación, apren-
dendo así a traballar con programas informáti-
cas distintos aos habituais. 
 Xa remata outro curso, con penas e alegrías, 
pero cargados de experiencias que nos permi-
tirán mellorar ano tras ano cos vosos fillos e fi-
llas. 
 Dentro da Rede-Escolas-Unesco traballamos a 
interculturalidade, a sostibilidade, o patrimonio 
material e inmaterial, a igualdade  e a figura das 
Patronas Mexicanas, como persoeiros a celebrar 
no día da Paz.  
 Para rematar, esperamos que a revista sexa 
do voso gusto e interese e vémonos en setembro! 
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ARAÑAS DE SAMAÍN 

 
 OS NENOS DE INFANTIL SABEMOS COCIÑAR. MIRADE 

QUE RECEITAS TAN DIVERTIDAS FIXEMOS POLO SAMAÍN  



ESTES SON OS INGREDIENTES QUE PRECISA-

DES SI NALGÚN MOMENTO QUEREDES ELABORAR 

RICAS ARAÑAS DE SAMAÍN 
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Mauro 3º 

David Ferrer 3º 

Alejandro 3º 

Ana 3º 

DEBUXAMOS O SALÓN DO LIBRO 
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O NADAL EN CABANAS 
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ALCOUVE 
A VERDADEIRA HISTORIA DE  CAQUIÑAS 

  Esta é historia de Caquiñas,un neno moi aventureiro. Viaxou por case todo o mun-

do .Percorreu Chile,Perú,México,Brasil,Arxentina,Uruguai e moitos mais  países e 

ciudades. 

Desta ía para Londres e ali foi ao Palacio de Buckingam ,que por certo é o favorito 

da raiña de Inglaterra. Estaba moi ledo co seu irmán pequeno que se chamaba Caqui-

ñas Junior cando de súpeto notou  que éste desaparecera .  Buscouno por todas par-

tes  mesmo nos cubos do lixo porque sabía que lle gustaba revolcarse na porquería e 

comer as mondas dos plátanos,as mazás podres  e mais cousas . Como non aparecía 

foi á biblioteca e colleu un libro de detectives para ver de atopar ao seu irmán. Can-

do  o estaba empezando a mirar,abriuse un paso secreto  ao final do corredor. Ha-

bía moitas gaiolas con animales raros e case extinguidos  e pensou que como ao pe-

queno  lle gustaban os animais ( sobre todo as ratas que viven nos sumi-

doiros),seguro que había de estar alí. E así foi . Estaba ledo como un parrulo na au-

ga,pero quen mais feliz se sentía  era Caquiñas por atopar  a Caquiñas Junior. Olla-

ronse e déronse unha aperta ainda que o Junior cheiraba moi mal.                                 
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                        CHULÍN E OS LADRÓNS 
 

   Había unha vez un neno que se chamaba  Chulín. Era moreno cos ollos marróns e o 

pelo negro,naris chato e non era moi alto. 

    Un día a nai de Chulin que se chamaba Andrea mandoulle ir ao mercado para 

comprar tomate peixe e iogur.  

Chulín respostoulle:Mamá, é que non podo!  

 Nai: Por que non? 

 Chulín: Porque teño que facer un conto para a clase 

 Nai: Despois o fas 

Chulin: Vale, mamá 

 Cando Chulín ía correndo cara o mercado deuse conta de que non levaba diñeiro e 

voltou á súa casa 

 Chulín:Esquezin os cartos! E foi correndo outra vez gritando moi alto :Mamá, o 

diñeiro! 

  A súa nai llo deu e Chulín emprendeu novamente o camiño do mercado. Ia moi ledo 

pero ao xirar nunha rúa descubriu a uns ladróns que estaban roubando un banco. 

Non sabía que facer: berrar ou chamar á policia e elixiu chamar a policía .Díxolles: 

Mirade, hai uns ladróns roubando no banco,vinde rapidamente 

  Policía: Xa imos agora mesmo. 

  Cando chegou a policía,colleron aos ladróns e deronlle as grazas a Chulín porque 

levaban moito tempo perseguindoos. 

  Ao fin, Chulín chegou ao mercado e comprou todo o que dixo a súa nai e xa na casa 

púxose a facer o conto que se titulaba Chulin e os ladróns.  

  Ao día seguinte,leu a historia aos compañeiros e ao profe e a todos lles gustou 

moito. Desde ese día escribiu algunhas  moito mais fermosas.   
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TOLIÑO 

 Cando iamos ao cole na cidade de Nova York, sempre viamos a un señor pobre tira-

do na rúa .Borja,Fran,Laura e mais eu sempre o mirábamos ao pasar porque íamos andan-

do ao mesmo cole. Dábamoslle unha,dúas, tres ou catro moedas. Ainda que eramos moi 

amables con él,sempre nos dicía: “Porcos,pocos,porcos, ide ao colexio!” pero a nos non 

nos importaba porque sabíamos que tiña un problema mental. Chamábamoslle Toliño, 

primeiro porque ía vestido cunha gorra de Hello Kitti,os pantalóns de Hello Kitti e unhas 

zapatillas tamen de Hello Kitti;segundo porque tiña o problema mental e terceiro porque 

sempre dormía debaixo da ponte de Brooklin ou no Central Park ainda que tivese frío. 

 Un día ao pasar para o cole non o vimos .Nos estabamos moi preocupados porque 

pensabamos que morrera e a Borja e a Laura xa lle saltaban as bágoas. Ao chegar a casa 

vin o informativo e dicía: Noticia de ultima hora:” Unha banda de ladróns asaltaron a va-

rias persoas na rúa. Só colleron a un chamado Shan Mamahan... “ Se é Toliño , dixen eu… 
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O DÍA DA PAZ:PATRONAS MEXICANAS 

Este ano adicamos o Día da Paz ás Patronas Mexicanas, unhas mulleres 

que fixeron un gran traballo axudando aos imigrantes. 

Os nenos e nenas de 6º realizaron  presentacións en Power Point para ex-

plicarlles  aos outros cursos que labor fan estas mulleres. 

 



 
 

     Este ano todos os nenos e nenas de primaria compuxemos unha canción       

chamada Xuntos no camiño co noso profesor de música Gonzalo. Fixemos un  ví-

deo cunha canción moi animada.Tedes a letra da canción na seguinte páxina,e se 

queres ver o  vídeo visitade o seguinte enlace:                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

          

 

 

 
           
                      https://www.youtube.com/watch?v=y4LeDEpplFc 
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   CANCION DA PAZ DO CEIP CABANAS        

                   “XUNTOS NO CAMIÑO” 

 
                       Non importa ser distinto    

                       Non importa en que cidade 

                     Que máis da ser pobre ou rico 

                        Que máis da a nosa idade 

                        “Imos cambiar o mundo 

                        E non ver desigualdades 

                        O faremos todos xuntos  

                         A través da liberdade”                                
 

 Temos que berrar que...Queremos vivir en paz! 

    E cantarlle ao mundo enteiro:Coa guerra hai que rematar!  

             Non hai inimigos se imos xuntos no camino 

             Non hai inimigos se imos xuntos no camino 

 

                         Non importa ser distinto 

                        Non importa en que cidade 

                      Que máis da ser pobre ou rico 

                        Que máis da a nosa idade 

                        “Imos cambiar o mundo  

                         E non ver desigualdades 

                        O faremos todos xuntos 

                          A través da liberdade” 

 

            Non hai inimigos se imos xuntos no camino 

            Non hai inimigos se imos xuntos no camiño 

            Non hai inimigos se imos xuntos no camiño 

            Non hai inimigos se imos xuntos no camiño……… 

 



Letras Galegas 2016 
 Primeiro de nada, imos a explicar a que se debe esta festivi-

dade! O día das Letras Galegas foi instituído pola Real Acade-

mia Galega no ano 1963 en conmemoración do centenario da pu-

blicación do libro “Cantares Gallegos” de Rosalía de Castro. 

 Este ano adicámoslle as Letras Galegas ao autor Manuel Ma-

ría, un poeta nado en Outeiro de Rei (Lugo), que loitou moito a 

favor da nosa lingua. O seu primeiro libro “Muiñeiro de Bré-

temas” publicouse no ano 1950 e converteuse así no poeta máis 

novo que publicaba en galego na posguerra. 

Un dos libros que máis nos gustou foi “O bigote de Mimí” e “Os 

soños na gaiola””. 

 

Durante todo o mes de Maio, fixéronse uns concertos no tempo 

lector no que se fusionaban os poemas de Manuel María con rit-

mos creados por eles e, incluso, se fixo unha homenaxe a David 

Bowie. Foi unha actividade moi divertida e que nos resultou moi 

entretida! Se queredes ver algunha imaxe podedes consultar o 

blogue do primeiro ciclo:  

http://alcouveblogprimeirociclo.blogspot.com.es/ 
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 Para a celebración deste día, decidimos facer unha carreira 

de carrilanas. Estas fixéronas entre todo o alumnado de 6º e 

quedaron moi bonitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Había 6, cada unha co nome dun poeta do Rexurdimento, que 

previamente traballaramos na clase: Valentín Lamas Carvajal 

(Infantil), Castelao (1º),  Rosalía de Castro (2º), Manuel María 

(3º), Curros Enríquez (4º) e Eduardo Pondal (5º). 
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A carreira foi celebrada á volta das Letras Galegas, todos está-

bamos preparados para animar e os poetas caricaturizados!  

O gañador foi Curros En-

ríquez, aínda que estivo 

moi reñido ata o final ;) 
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LIVE ON CABANAS! 
 Este ano os últimos xoves de cada mes compartimos cos nosos compañeiros 

e compañeiras o que fomos aprendendo nas clases de música en forma de 

concerto compartido entre distintos cursos. Aquí vemos como os nenos e nenas 

de 2º gravaban unha  canción sobre o autor homenaxeado nas letras galegas. 

 O grupo de 3º  cantoulles a canción do “Baile Velenoso” inventada 

na clase mentres que os dous grupos de segundo interpretaron unha 

canción en inglés sobre un Monstro feísimo que o único que lle importa na 

vida é ser feliz: “Mr.Monster”. 



 

39 

ALCOUVE 

Os nenos e nenas de infantil de 5 anos interpretaron a canción popular “Dona 

Carme  tiña un can” con instrumentos tradicionais da cultura galega, mentres que 

o grupo de 5º lles interpretaba “Stand by Me” unha canción  Soul arranxada con 

instrumentos de placa e parche. 

 
 

https://youtu.be/fNUVUsY38KM  

   
https://youtu.be/OASkE5QPM_4  

 

Nos seguintes enlaces te-

des una pequeña mostra 

dos concertos. 
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Recordo o ano pasado cando Sergio, Martín, Álvaro e Eu rompe-

mos o teito do comedor e estivemos dúas semanas castigados. 

Lémbrome de cando tiña sobre 5 anos e Roque en lugar de 

chamarme Nico chamábame  Nito. 

Neste colexio paseino estupendamente cos meus compañeiros e compañeiras. 

Rinme moito  cando Manuel, Martín e Sergio cando practicabamos a actua-

ción de 5º e descolocaron  o teito. 

Neste curso paseino moi ben , pero o que máis me gustou foi a 

foto da orla cos compañeiros .Paseino moi ben os nove anos que 

estiven aquí!  

Nunca olvidarei todos os bos momentos que vivín neste colexio cos 

meus compañeiros. Gustoume moito a carreira de carrilanas, ese dia 

rímonos moito. 

Nunca olvidarei todas as veces que Toño e máis eu nos rimos 

cando o  Madrid gañaba ao Barça ou ao Atleti. 

Nunca olvidarei un momento en infantil, no que empecei a axi-

tar o bebible e explotounos enriba a Álvaro e a min  . 

O curso pasado,nos karts, Guillermo atropelou a un policía e 

eu fixen un buraco na rotonda. Paseino moi ben! 

LEMBRANZAS 
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Paseino moi ben cando fixemos a carreira de carrilanas .Un día moi 

divertido!!!! 

Lémbrome o día que Álvaro e Sergio romperon o teito en Edu-

cación Física. Foi moi divertido! 

Acordome de cando estaba en infantil e Manuel lanzou un rodillo  

a unha lámpada e rompeu. 

Nunca olvidarei os bos momentos que vivín  neste colexio , pero 

en especial nunca olvidarei cando Toño cazou unha  serpe e en-

sinouma. 

Teño moi bos recordos deste colexio. Recordo un día en especial , o 

Día Das Letras Galegas. Ese día rímonos  un montón cando chocába-

mos coas carrilanas. 

Unha das actividades que máis me gustou foi o experimento da 

auga  que fixo a profe Pamela o ano pasado. 

Neste colexio vivín momentos moi bos. Acórdome que no magosto xo-

gamos ,os meus amigos e eu ,a meter unha castaña na boca  e quen 

aguantara máis gañaba. 

Nunca poderei olvidar cando Manuel colleu un rodillo en infan-

til,o lanzou cara o teito e estoupou unha lámpada. 
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Teño moi bos recordos deste colexio,pero un que xamais esquecerei 

foi cando Manuel rompeu o foco da luz cando estábamos en 5 anos. 

Encatoume estar neste colexio ! Recordó unha vez en 5 anos 

que fumos aos bombeiros e fixemos coma eles . 

Gustoume moito aprender a tocar a pandeireta na clase de 

música. 

Paseino moi ben neste colexio! Recordo cando estábamos todos 

nas gradas en busca dunha serpe, e cando a atopamos fuximos 

correndo. 

Paseino moi ben neste colexio. Nunca olvidarei o día que fomos a 

atletismo en cuarto. Gustoume moitísimo! 

Fíxome moita gracia  o que lle pasou a Guille  cando se empo-

trou co kart. 

Nunca esquecerei os bos momentos que tiven cos meus compañeiros.E o 

que máis me gustou foi o entroido. 

Recordo un día ,que estábamos na aula de informática prepa-

rando noso traballo do Día da Paz e por pouco estropeamos a 

pantalla táctil! 

Ecantoume unha vez que caín nas gradas e quedei inconsciente. 



6ºCurso   2015/2016 

Este é o noso ALCOUVE xa maduro. 

Boa sorte e ata sempre! 


