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Presentamos neste pequeno xornal un resumo das inquietudes que nos 
movilizaron ao longo do curso. Cabe destacar que despois de dous anos de 
pandemia polo virus COVID-19,  no terceiro trimestre case se recuperou a 
normalidade. 

Témonos que felicitar de que a nosa escola non tivo que “pechar” e  confinarse 
neste curso 2021-22. A incidencia foi máis ou menos  baixa para que esto 
sucedera.  O ter que estudar só por medio da Aula Virtual non convenceu  a 
ninguén.  

 Esperamos e  arelamos que as nosas autoridades tomen conciencia da 
importancia de invertir en  investigación, en educación  e na saúde … De todo o 
planeta.  Reto difícil cando temos unha guerra na porta da casa e outras tantas 
polo mundo  adiante,   “Lupus est homo homini lupus" (O home é un lobo para o 
home).  Podemos agarrarnos mellor ao de “Nunca choveu que non escampara”.  

Un aspecto salientable foi  a continuidade durante os dous primeiros trimestres 
do uso das máscaras e hidroxel. No  terceiro xa se podía respirar nos espazos 
abertos, e xa cara ao final, fou  un balbordo de alegría poder volver  xogar de 
novo cunha pelota  nos recreos e darlles   unha aperta aos compañeir@s , sobre 
todo …   Cando se metía un gol.  

 Outra das novidades   foi   o cambio de  dirección do centro e tamén  a 
incorporación dunha manchea de mestr@s, Jesús (E.F.), Alicia (Al) Sara e Carme 
(PT), Tatiana e Helena (Inglés), Lourdes (Orientación), e por primaria, Julia, 
Sandra, Cristina, Puy, Lola, Pablo e  Javier (o aragonés que fala un galego de 
excelencia). Dicir que as novas incorporacións deixaron a súa pegada, entre 
outras cousas, nos recursos dixitais que agora ten a Aula Virtual .

Rematamos esta editorial felicitando, primeiro ós que chegaron este ano a 
Primeiro e logo ós de Sexto, uns comezan unha etapa e outros remátana. 

Todo o claustro de profesores, tanto a uns como a outros,  deséxavos  que 
teñades unha próspera nova etapa, chea de aprobados e de amig@s que vos 
axuden a camiñar polos, ás veces, ásperos vieiros que a vida nos impón . Van  ser 
eles e elas, xunto coa vosa forza e as vosas familias, os  que manterán rexo e 
firme o mastro do barco no ronsel da vosa vida. 

EDITORIAL

EDNL
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Cadro e “Performance” do 
alumnado de 6º 

sobre o    25 N 
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 O día 25 de outubro e coincidindo co Día Internacional das Bibliotecas (24 de outubro), a 

nosa mascota, Xafi, como vén realizando todos os anos, invitou ao novo alumnado de 1º a 

coñecer a nosa biblioteca. 

 Este curso, desde a Biblioteca, propuxéronse diversas actividades en torno a “Árbore das

nosa vida”. Realizouse a silueta dunha árbore para ir ambientando durante o transcurso do

ano.

DÍA INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS

Biblioteca
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30 xaneiro DÍA DE CASTELAO 

 “SE  AÍNDA SOMOS GALEGOS É POR OBRA E GRACIA DO IDIOMA”    Castelao

6º C
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“O VERDADEIRO HEROÍSMO CONSISTE EN TROCAR OS ANCEIOS EN

REALIDADES, AS IDEIAS EN FEITOS”      Castelao

6º B
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Para celebrar o “Día da paz e da non violencia”  enchemos a “árbore da nosa vida” de pombas con 
palabras que buscan inculcar unha cultura de paz, tolerancia e respecto, recomendando lecturas para os 
diferentes niveis. En Educación Física traballaron coa lingua de signos YOGOTE unha frase sobre o 
deporte

DIA ESCOLAR DA NON VIOLENCIA E A PAZ  (DENEP)
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No  deporte    focalízanse    moitas das     virtudes   humanas,    moitos  valores , o respecto,

a solidariedade,       o xogo       limpo;        co deporte       é           posíbel           construir 

  a  cultura         do    encontro       entre         tod@s ,           a cultura       da       paz.

DENEP - 2022
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Rosalía de Castro volve a ser protagonista neste curso 2021-22. A 
Consellaría de Educación meteu o día do seu nacemento como data a 
festexar, unha conmemoración desexada polos moit@s admiradores que 
ten esta poeta galega. Curiosamente este ano 2022 descubriuse que 
realmente o día do seu nacemento foi o 23 e non o 24 de febreiro.
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Día do libro 

23 de abril  

Da terra naciches 

para dar os nenos e as nenas vida. 

Moitos escritores en ti escribiron cantigas, 

e moitas escritoras historias divertidas. 

De cores e letras estás feito, 

con máxicas palabras ... 

Sen ti, que fariamos? 

Sen ti, que seriamos? 

Sen ti, que soñariamos? 

Sen ti, que imaxinariamos? 

Contigo aprendemos,  

vivimos aventuras, 

e coñecemos personaxes 

que nos serven de gran axuda. 

Remando, remando, 

pasamos as follas. 

Voamos ata un castelo, 

loitamos contra un dragón, 

rescatamos a unha princesa 

e casámonos con ela. 

    Coñecemos a un corvo 

    que andou de pato, 

    e vivía agustiño 

    tanto no río como no lago. 

É importante 

facer tempo para lerte, 

activas a nosa imaxinación 

e aprendemos mellor. 

Ti es o amigo        Ti libro es ...      

que viaxas comigo            as mil historias que escoito, 

a lugares agochados e          as mil aventuras que vivo.    

ata o infinito.

 Alma, Mauro, Sara, Sofía, Alicia, Gael, Pepe, Emma B., Jaime, Emma L. 5º A 
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Mandados do Meco 
Luns, 21 de febreiro: deberán traer algo na cabeza (gorros, sombreiros, lazos, perrucas ou similares, o que 
máis lles guste)  -  Martes  22 : deberán traer calcetíns por fóra, de xeito que sexan visibles e, se é posible, 
que sexan rechamantes,e tamén o do día anterior (algo na cabeza + calcetíns)
Mércores  23 : deberán traer unha prenda de vestir ao revés (algo na cabeza + calcetíns + prenda ao 
revés).   Xoves 24 : deberán traer algo pintado na cara. (algo na cabeza + calcetíns + prenda ao revés + algo 
pintado na cara).   Venres, 25  poderán vir disfrazados como queiran pero sen traer complementos 
(espadas, pistolas, cetros,...)
A orixe do MECO  probablemente estea nun personaxe lendario que, segundo algunhas versións, sería 
oriúndo da comarca do Grove. Foi famoso pola súa luxuria desenfreada, da que non escapaban nin 
solteiras nin casadas, e por iso moitos cren que o seu nome viría do latín `moechu´ , ‘home adúltero’. O 
desexo desmesurado do meco foi motivo de condena para os seus coetáneos e provocou que este 
acabase os seus días colgado dunha figueira. . Malia que o meco se queima en moitos lugares, no Grove 
continúa tan presente e é tan característico, que mesmo os grovenses se coñecen como mecos , e esta é 
de feito a forma máis habitual en que se chaman entre eles, con independencia de que conserven ou non 
a fogaxe do seu mítico devanceiro.
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Sopa de letras do Entroido. Busca as 
palabras que hai abaixo

O alumnado de arriba son de 5ºA. Saberías dicir 
quenes son? 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Enredamos co Entroido

Enche os ocos que faltan. As palabras 
que faltan son, entroido, domingo, 
martes, mércores e xoves. Podes facelos 
tamén na Aula Virtual.
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O alumnado de 3º en dúas 
sesións, coa colaboración da 
Deputación de Pontevedra  
elaboraron un mural no Día das 
Artes Galegas homenaxeando ao 
persoeiro elixido este ano  José 
Otero Abeledo “Laxeiro" 
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Este ano, o alumnado de 3º realizou unha 

actividade sobre Van Gogh que propuxo a 

UNESCO, aprendemos un pouco máis sobre 

a biografía deste fabuloso pintor, e fixemos a 

nosa propia interpretación de dúas das súas 

obras máis coñecidas: “A noite estrelada” e 

“Os xirasoles”.  

Vincent van Gogh
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 O día 7 de marzo  visitounos a escritora Ledicia Costas para falarnos do seu libro

“Minimortos. Foron moitas as preguntas que lle fixo o alumnado. Entre as preguntas

destacamos a de:  Que hai que facer para ser escritor/a? Aquí tedes a resposta: 1- ler

moito libros - 2-Non ter medo ó dicionario porque hai que coñecer moito vocabulario,

e 3º - Escribir, pois parece mentira pero canto máis escribes máis aprendes a dominar

esta arte. Esta escritora xa tivera un encontro virtual co alumnado de 3º no mes de

novembro cando estaban a ler “A señorita Bubble”.

 Coincidindo co “Día do Libro”, o 23 de abril,

propúxose homenaxear durante toda a semana

a un autor o autora estranxeira, co gallo

achegar ó noso alumnado á literatura infantil

uni-versal. Este ano  escollermos a escritora

sueca Astrid Lindgren, autora de obras tan

coñeci-das como Pippi Calzaslargas; Los

hermanos Corazón de León; Mío, mi querido

Mío; Mi mundo perdido; Miguel el travieso, etc.

LIBROS CON LEDICIA COSTAS E  ASTRID LINDGREN

Biblioteca
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SALON DO LIBRO – XXIII EDICIÓN

Traballos   
presentados na  
XXIII Edición do 
Salón do libro.
Pódense ver ou 
descargar dende a 
páxina web.
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Un ano máis volveu  A Camelia a nosa escola. Os 
traballos estiveron vetados ao público en xeral pero si 
lucirón polos nosos corredores. O Covid-19 non foi quen 
de anular totalmente  esta  tradición que xa vai na súa 
XXIII edición. Os traballos, como sempre, laboriosos 
pero espectaculares. Parabéns a tod@s os que 
participaron.
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MAIO - CONCURSO DE DEBUXOS

Concurso “Debuxos de Maios”. Arriba 
no díptico os finalistas e o gañador: 
Sara D.C. (5ºA)
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Sen enredos nos recreos 
só puidemos batuxar 
seguen as pozas na patio 
vense os plásticos voar.

Traballamos a Laxeiro
e tamén a  Gurriarán 
achegámonos á  Palma 
con misivas do volcán.

Xuntouse por mor pista 
colectivos do lugar 
pintaron  o fútbol sala
sen coa escola acordar.

O Paseo Valle Inclán 
témolo escangallado 
derruíuse nunha estrema 
igual que Pablo Casado.

Non se sabe quen bulou 
provocando unha freita 
era o río que choraba
por ter unha buela feita.

Invitado por Europa
volve Lores coa cidade
as melloras hoxe urbanas 
vense alí  de calidade.

Aconsellan os expertos
os espazos apracibles
pero na Raíña Victoria 
esta lei non é plausible.

Rematou a concesión,
os de ENCE fan o xordo, 
propaganda e xiratorias 
teñen sempre premio gordo.

Destapouse este ano 
o mosteiro Santa Clara
unha xoia de convento
coa pedra ben ornada.

Vén o maio para feira
cheo de garbo feitizo,
embuchado de adobíos
con donaire  e castizo.

Na Vella Estación xenou
con camelias e pingueiras
se o deixamos sete días
viña tamén  con silveiras.

Pandeiretas na coroa
laranxas da Rosalía

o fiúncho e pampillos
foi traballo de porfía.

Dubidou de presentarse
na  Praza da Ferraría
tivo medo do meigallo
que aínda azouta nestes días.

Ás troulas de Campolongo
ímoslle dar un bocado
á piscina e  á escola
e ao río  maltratado.

Agromaron novos contos
ao  mudar a dirección
houbo moito ruxe ruxe
sentenciou a inspección.

Abocañan algún cambio
non son os de Rosalía
a diglosia fai estragos
nestes anos de agonía.

Preto de cincuenta anos
conta historias esta escola
a influencia do cuartel
do galego fixo esfola.

Dous anos sen dar a man
e sempre con tapabocas
auga e taco con distancia
enredando coas gaivotas.

De mulleres foi refuxio
en tempos de patriarcado
ben casabas pola forza
ben vivías de prestado.

Podes ver algo do Marshall
entre gótico e barroco
un bidón de leite en po 
e nas hortas algún roco.

Lavadoiros e un claustro
celosías e capelas,
a igrexa,  o cemiterio, 
os tornos e as candeas.

Hai constancia nos escritos
de viño no seu xornal
dúas botellas ao día
daban para un carnaval.

O dos ovos se casabas
mudou por unha pescada
entre doces e fariña
a cadeira estalaba.

Coa illa de Combarro
algo mesmo aconteceu
os de Poio teñen Tambo
a Mariña  xa o cedeu.

Pasou por Montero Ríos
e tamén por  Dona Urraca
achegouse  Barandán
e non foi nunha butaca.

Foi mosteiro e lazareto
arsenal cos mandatarios
sementada por labregos
e saqueada por corsarios.

Non é parque natural
non ten flora protexida
asediouna o eucalipto
aínda está moi aflixida.

COPLAS  MAIO 2022
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Despois de dous anos de parón pola pandemia os 
Maios de Pontevedra volveron a Ferraría. O noso 
centro colaborando coa ANPA  acadou tres cuartos 
premios : en Maio, Interpretación e Coplas.  
Parabéns a toda a comunidade educativa, pois o 
premio máis importante foron as xornadas de 
convivencia.
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Mollavao está en loita
con algún caso pendente
cruzada de   gabinetes
teñen que morder os dentes.

Un astuto arquitecto
anda no medio da lea
ás caladas fai denuncias
é do barrio a estadea.

O Concello quere pórlle
a tarifa lucrativa
o Liceo dos Mutantes
son  cultura asociativa.

Se marcha a Celulosas
e por fin se cumpre a Lei
esta zona marisqueira
seguro que a merca o rei.

Foi praia dos peteuve
e tamén dalgún ministro
tivo un hotel de luxo
e fartura de marisco.

Despotismo polo norte
e censura polo leste
venres negros  na galega
destacan no noroeste.

O sipaio de Feijoo
marcha para a capital
como esvare coa xefa
igual dorme no hospital.

Perderon as Tanxugueiras
con estrondo afamado
repicaron polas redes
houbo gato encerrado .

Foron palabra do ano
chegaron ao Parlamento
cantaron non hai fronteiras
con coraxe e talento.

Hai diñeiro para a guerra
e migallas no  transporte
as frangullas polo  campo
e os raposos pola corte.

Con Ayuso e Corina 
danse ben os ovos rotos
Con Biden e con Putín
as cacholas con escrotos.

Aumenta a estanflación
e as cabezas nucleares
os compostos bifenol
e a frasca polos mares.

Que gobernen os chalados
debería estar prohibido
con rifas  e barafundas
non se fai un bo cocido.

Non queremos o machismo
temos que saber paralo
queremos o feminismo
e entre todos conquistalo

Que violaran ás mulleres
os axentes do procés
baduou a comisaria
sería un feito cortés.

Hai que ter pouca cabeza
para facer este comento
esta nosa superiora
roza ben o esperpento.

Vai alá a  despedida
vai a alá a bendición
fastixios de saudade
de cultura e tradición.

Nós imos comer a  rosca
e mañá  un bo salmón
xuntaremos ben os cartos
para irmos de excursión.

Liga, copa e supercopa
as guerreiras de Burela
mellor equipo do mundo
non hai quen poida con elas.

Mariñeiros do Pitanxo
polo mar abandonados
se foran os do Bribón
terían acoirazados

Segue o mar con moito lixo
iso si que é maldade.
para tornar ao principio
axudarlle é a clave.

Xuntáronse catro pestes
que non teñen bo apaño
a dos virus e pandemias
coas guerras do diaño.

 Cento vinte protocolos
tivemos coa pandemia
médicos e sanitarios
camparon coa tolemia.

As mascotas e o papel
tiveron protagonismo
máscaras e PCRs
deron cartos ós máis listos.

Xenocidio en Ucraína
e tamén en Kurdistán,
Siria, Yemen, Etiopía, 
Palestina  e Afganistán.

Os do Frente Polisario
teñen a soga na gola
o xiro que deu España
fraguouse coa Coca-cola.

Tiñan  peixe a cachón
e tamén moitos fosfatos
non lles faltaba petróleo
comida dos grandes ratos.

COPLAS  MAIO 2022
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Ás troulas de Campolongo

ímoslle   dar  un bocado

á piscina e á    escola

e ó  río      maltratado.

 O Paseo Valle Inclán

témolo      escangallado

derruíse nunha estrema

igual que Pablo Casado.

O sipaio de Feijoo

marcha para a capital

como esvare   coa  xefa

igual    dorme no hospital.

Con Ayuso e Corina

danse   ben os ovos    rotos

Con Biden e con Putín

as cacholas con escrotos.

Nós imos    comer    a rosca

e mañá    un bo     salmón

xuntaremos  ben    os cartos

para irmos de excursión.

COPLAS MAIO  - YOGOTE
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CAMPAÑA POLA LINGUA “CAMPOLINGUA”
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½ MARATÓN DO GALEGO 

Ao longo deste curso realizamos 

a actividade da media maratón 

do galego, proposta polo equipo 

de dinamización da nosa lingua. 

A actividade consistía na 

realización dun reto semanal 

sobre temas relacionados coa 

lingua galega. Participou todo o 

colexio, e foi un éxito. Moitas das 

nosas alumnas/os participaron e 

algúns dos traballos con moita 

dedicación e coidado! 

Noraboa! 
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1/2 Maratón: reto 18 

Sara 

Pepe 

Emma Leigh 

Sofía 

Alma 

Alicia 

Miguel 

Sergio 

Matías Emma Bazaco 

5º A 

Jaime
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ROTEIROS POR PONTEVEDRA

O pasado 

día 2 de maio, o 

alumnado de 1ºA 

realizou unha 

saída para 

coñecer algo mais 

sobre a historia 

de Pontevedra. O 

primeiro contacto 

foi na igrexa da 

Peregrina, onde o 

noso guía nos explicou a forma da planta da igrexa, así como o significado 

das marcas das cunchas no chan e nas paredes de Pontevedra, o Camiño 

de Santiago!!!!!  

         O noso camiño continuou pola Praza da Ferrería, acto seguido fomos 

visitar ao noso amigo Valle Inclán, do cal coñecemos algo da súa historia.  

Despois descubrimos que na Praza de Verdura se 

facía o mercado e a xente da época intercambia a 

comida. Como penúltima parada enterámonos da 

historia do demo de que vivía debaixo da igrexa 

de San Bartolomeu, “Meu deus! Que medo!”. Para 

rematar o noso viaxe pola Pontevedra antiga 

soubemos da existencia dun reloxo de sol na 

Praza da Pedreira e despedímonos do noso 

querido guía para volver ao colexio a recordar o 

que acabábamos de coñecer. 

         Encantounos coñecer historias e anécdotas 

que ninguén nos había contado antes. 

      AULA DE 1ºA 
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XOGAMOS COA CONTORNA DE CAMPOLONGO

Aquí temos unhas rúas que hai que descubrir. Se queres ver a solución podes ir a 
nosa Aula Virtual entrando polo código QR desta páxina e xogar alí en liña.
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  CAMIÑANDO E  APRENDENDO 

1. ROTEIRO Mª VICTORIA MORENO

«A miña relación con Galicia e a miña opción pola súa lingua
 é simplemente unha historia de amor»

«As persoas estamos feitas para levar adiante 
os proxectos máis fermosos»

2. ARTE NA RÚA

   O  BARRIO ONDE VIVÍA 

IES VALLE INCLÁN, ONDE DEU CLASES 
  VARIOS ANOS 
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3.VISITA  Á FACULTADE DE BELAS ARTES

E O GAÑADOR COA OBRA “A NENA QUE NON AMABA A LECTURA”  É…6º C 

ARTE!!! 
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4.VISITA  Á EXPOSICIÓN “NUESTRO PLANETA” NO CAFÉ MODERNO

Esta mostra incide na importancia do coidado e o res-
pecto cara o medio ambiente como única vía para 
unha vida sostible.
Cada grupo de alumnos/as traballou un ecosistema 
distinto a través das fotografías. 

PRADEIRAS 

AUGA DOCE 

DESERTOS SELVA 

ALTA MAR 

LITORAIS 
XEO  BOSQUES 

O coidado e respecto polo ecosistema é unha tarefa tanto individual como 
colectiva.

6ºC 
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OS ALUMNOS DE 3º ASISTEN Á 
EXPOSICIÓN "NUESTRO PLANETA" DE 

NETFLIX
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Roteiro de María Victoria Moreno 

María Victoria Moreno naceu en Cáceres, pero foi unha gran escritora en galego e unha persoa 

que quedou na memoria de moitos dos habitantes da cidade de Pontevedra onde residía. 

1ª Parada 

Empezamos o roteiro na ponte da Avenida de Vigo desde a que se ve un gran mural en homenaxe a María 

Victoria Moreno, inaugurado por alumnos do instituto Valle Inclán e a asociación Máis Libros. Alí cóntanos 

onde María Victoria Moreno presentaba as súas obras e adoitaba comprar todos os seus libros, a librería 

Seijas. 

2ª Parada 

Diante do actual Gadis da Avenida de Vigo escoitamos a anécdota das mandarinas. María Victoria Moreno 

padecía cancro e ese día estaba especialmente cansa. Ao pasar por diante do súper uns nenos, que estaban 

a tomar unhas mandarinas, decatáronse de que non estaba moi ben  e ofrecéronlle unha mandarina. Ela 

aceptou, e no libro ``Diario da luz e da sombra´´ describe o sabor da mandarina como moi intenso. 

3ª Parada 

No barrio de Campolongo, vemos onde María Victoria Moreno celebraba o  aniversario dos seus dous cans. 

Cóntannos que ela invitaba aos nenos e nenas e eles traíanlle unhas chuches para cans, un colar ou algún 

óso. 

Unha das cousas que me fixo moita gracia foi que, alí cerca, había un quiosco onde se dicías un título dalgún 

libro de María Victoria Moreno dábanche unhas gominolas. 

4ª Parada 

Un pouquiño máis adiante, na Igrexa de San Xosé, fálannos do marido de María Victoria Moreno. Eles 

dous coñecéranse porque el en Cuba tiña lido un libro dela, en canto se decatou, colleu un avión a Cuba 

para coñecelo.  

Cando homenaxearon á súa muller no Dia Das Letras Galegas, non sabía a importancia dese día en toda 

Galicia e quedou moi impresionado con todos os actos que se celebraron na súa conmemoración. 

5ª Parada 

Entre as árbores da praza de Galicia, onde se atopaba a estación vella de tren, cóntannos unha das inútiles 

restricións do franquismo, non se podía facer actos culturais nin crear asociacións para o seu 

desenvolvemento. María Victoria Moreno estaba na asociación Máis Libros e, como castigo, quitáronlle o 

seu pasaporte. A ela importoulle moito porque nese momento non puido  adoptar a dous nenos como tiña 

planeado. 

6ª Parada 

No local onde agora está o Coren antes había unha gran librería de Pontevedra, librería Xuntanza, que como 

negocio funcionou moi mal, pero ía moita xente porque alí podías ler un libro á vez de tomar un café gratis. 

Alí formáronse moi bos libreiros. 
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7ª Parada 

Nun local da rúa da Oliva María Victoria Moreno impartía clases de galego nunha asociación chamada 

Amigos da Cultura. As clases dábanse en Pontevedra e tamén en Vilalonga. 

8ª Parada 

No Café Moderno, que se atopa na coñecida como praza dos músicos, María Victoria Moreno foi a primeira 

muller en dar unha conferencia e, ademais, tamén a primeira en  facelo en galego. Cando a deu foi moi 

valente, porque xusto esa mañá dixéronlle que polo cancro quedábanlle poucas semanas de vida. Inda así 

ao final da conferencia o dixo.  

9ª Parada 

Na zona verde da Alameda observamos a cafetería onde María Victoria Moreno escribiu moitos libros, 

exactamente nunha mesa da esquina no interior, pero coa  lei antitabaco pasou  para fora (porque ela era 

fumadora). 

10ª Parada 

Diante do instituto Valle Inclán vemos onde María Victoria Moreno daba clases de Literatura Castelá, pero 

tamén faláballes aos alumnos do galego. Aínda que o instituto onde estivo máis tempo foi o Valle Inclán, 

doou a súa significativa biblioteca ao instituto Torrente Ballester onde tamén deu clase. Un dos mestres do 

instituto Torrente Ballester estivo presentando a biblioteca de María Victoria Moreno por toda Galicia. 

11ª Parada 

Na praza de Santa María está o monumento de Castelao, que anteriormente estaba no medio da praza, onde 

agora está a fonte. Fai anos, cando se encontraron as ruínas da antiga muralla, o monumento trasladouse ao 

museo e, despois da reforma, volveu, pero con tanta viaxe o Carballo que estaba dándolle sombra morreu. 

12ª Parada 

Diante do Teatro Principal remátase o roteiro de María Victoria Moreno. Neste roteiro aprendemos moito 

sobre a vida de María Victoria Moreno en Pontevedra, por exemplo: foi unha gran escritora en galego, 

celebraba o aniversario dos seus cans, compraba os seus libros na librería Seijas, morreu por culpa do cancro 

e doou a súa biblioteca ao instituto Torrente Ballester. 

 Mauro Varela Calvo 
     5º A
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LETRAS GALEGAS 2022 CAMPOLONGO 

Día das Letras Galegas 

O Día das Letras Galegas é unha celebración para homenaxear a persoas que destacaron 

polo aporte literario en idioma galego. Desde 1963, cada 17 de maio a Real Academia Galega de-

dica esta celebración a unha personalidade diferente. Este ano 2022, se lle adica ou se homena-

xea a Florencio Delgado Gurriarán, que naceu no Córgomo- Villamartín de Valdeorras, Ourense- o 

27 de agosto de 1903 e finou en California -EEUU- un 14 de maio de 1987. 

Imaxe tomada de Florencio Delgado Gurriarán: Día das Letras Galegas 2022 - C O N S E L L O D A C 

U L T U R A G A L E G A

Florencio Delgado foi un escritor en lingua galega, licenciado en 

dereito que participou como Secretario de Propaganda no Par-

tido Galeguista. Ao finalizar a Guerra Civil, migrou a México, onde 

se estableceu para o resto da súa vida. Nos seus inicios publicou poesías en lingua galega no xor-

nal galego A Nosa Terra, no Heraldo de Galicia e na revista Nós, unha sección titulada «Bebe-

deira». Unha vez aquí, colaborou con distintas editoriais galegas e dirixiu revista a Saudade e foi 

un fervente difusor da cultura galega en México. Algúns exemplos das súas obras baseadas en Mé-

xico son:  

Noiturnio da noiva jarocha. Son veracruzano 

Neste poema, publicado no primeiro número de Saudade (25 de xullo de 1942) observamos unha 

das características máis notables da poesía de Delgado Gurriarán: a fusión entre a lingua e literatura 

galegas e a cultura e os ambientes mexicanos: 

¡Ai que sin, que sin, que sin! 

¡Ai que non, que non, que non! 

O mar arrola ás estrelas... 

¡Ledo rolán de danzóns! 

Teño unha noiva jorocha: 

Cór, mel e arume de mangos,  

Rítmico van de boleros, 

Quente paixón de huapango. 

Teño unha noiva jorocha: 

Risas salgadas de mar, 

Feros ciumes de corrido 

Mourenza de señardás. 
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PASATEMPOS COAS LETRAS GALEGAS

EDNL

Eres quen de facer estes 
enredos das 
Letras Galegas?

Utiliza o código se o 
queres facer en liña e 
coñecer as respostas 
correctas.
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GALICIA INFINDA! 

Barcelona está ben, 

Asturias tamén, 

pero como a nosa Galicia 

ningunha é. 

En Galicia, a miña terra, 

está Fisterra; 

se queres rematar o Camiño, 

tes que chegar ata ela. 

O meu amor, 

o meu agarimo

céntrase na miña terra.

Precipitacións abundantes,

vexetación de primavera.

Chea de esperanza, 

chea de ilusión, 

xente agarimosa 

con moito amor. 

Galicia ten terras, 

Galicia ten vida, 

para vela enteira 

tes que ter alegría. 

Chea de beleza, 

chea de amor, 

chea de xente 

que ten moita cor. 

Galicia ten unha catedral grandiosa, 

Galicia é unha fermosa rosa. 

Galicia ten unha lingua especial 

que para nós sempre será esencial. 

Galicia é fermosa, 

Galicia é amor, 

Galicia é a alegría 

que lle damos nós. 

Nosas illas protexidas, 

os nosos camiños cheos de cultura, 

escritores  loitadores, 

escritoras máis aínda,  

así é Galicia ... 

       é magnífica! 

Galicia ten rías, 

tamén ten illas, 

se queres coñecelas 

so tes que ir a ela. 

Galicia! 

   Idioma fermoso e cheo de vida. 

Galicia! 

   Grandes bosques e praderías. 

Galicia! 

   Unha costa infinita. 

Galicia! 

    Lendas e bruxería. 

Galicia! 

    A miña terra, a túa terra, 

    a terra de todos e todas. 

    Galicia é infinda! 

Galicia miña terra, 

Galicia meu fogar, 

cunha lingua moi fermosa 

que sempre temos que falar. 

É a nosa terra 

e non a podemos estragar, 

porque sen ela 

non poderíamos desfrutar. 

Galicia, Galicia, 

lugar do marisco, 

co son da gaita 

como as ondas do mar. 

A nosa terra é todo, 

sen ela non existiriamos, 

e se non a conservamos 

as súa beleza desaparecerá. 

Galicia ten mar , 

que non é unha costa sen máis. 

Nela hai rías, illas e 

praias para desfrutar. 

E se aínda non che convence, 

Galicia ten unha fala 

que está no mundo enteiro! 

A nosa terra é fermosa, 

a máis fermosa do mundo. 

Se a coidamos sen contaminar, 

a nosa terra máis feliz será. 

Galicia é Rosalía, Castelao, Florencio ... 

Galicia é o Día das Letras Galegas.  

Galicia é o Camiño de Santiago, 

Galicia é a miña terra. 

5º A 
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Barco bébedo 

Un longo poema no último número, o 4º, da revista Vieiros (1968), que no o autor parafrasea 

unha composición de Rimbaud. 

Algunhas outras publicacións feitas por Florencio Delgado Gurriarán son:  

Bebedeira (1934)   Galicia Infinda (1963) O soño dun guieiro (1986) 

Ademais o alumnado do CEP CAMPOLONGO realizou una serie de tarefas e traballos sobre este autor, como 

os que se poden 

apreciar nas seguin-

tes imaxes:  

E incluso os máis valentes se atreveron a facer un debuxo caricaturesco, como o alumnado de sexto 

A ou o alumnado de cuarto B.  

   EDL 
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RETRATANDO A GURRIARÁN! 

E chegou o Día das Letras Galegas. Despois de investigar sobre a obra e vida do homenaxeado Florencio 
Delgado Gurriarán, os e as de terceiro decidimos realizar estes retratos tan feitiños.   
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ILUSTRACIÓN  E  POESÍA 

DÍA DO CÓMIC: ENCONTRO CO ILUSTRADOR JORGE CAMPOS NA LIBRERÍA PAZ  

  A ilustración  é       As caricaturas serven  para
 un cadro de imaxinación. adornar  pensamentos.
  Martín A                 Guille 

 A banda deseñada A ilustración serve para
 namorada dos teus  lápices.     debuxar  recordos . Sabela 
Dylan 

A ilustración é  
unha forma de relaxación. Hugo

A ilustración é  
un regalo de praceres.   Mateo

O que máis me agrada da banda deseñada: 
Os finais.   Gael

A goma namorada 
                    dos teus debuxos.  Manu

  As liñas serven para     
 dar vida aos soños. Tala  

Debuxar sempre foi 
un xeito de alegría. 
Miguel

  A ilustración é 
 unha ilustración de ilustrar.  Martina

O que máis me interesa  da ilustración: 
Os intentos.   Cris  6ºC
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 O debuxo é 
 un pasatempo da imaxinación. 

Sabela 

As cores serven para 
 colorear e alimentar debuxos.   Antía

 Imaxinar é  
 unha situación de calma. Martín R.

O que máis amo dos debuxos
 os sons do papel.   Ánxela

O que me fai feliz da arte:
As cores.    Paula

A pintura é 
 unha ilustración de cor.   Antón

   As cores serven para  
 crear  unha realidade. Ester

Os debuxos serven para
 expresar  emocións.    Greta  

As liñas serven para   O que máis me engaiola dos debuxos: 
  decorar  versos. Juan  os sentimentos. Ceci

A creatividade sempre foi
unha maneira de vivir.  Marta
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Cando quero vivir 

digo Moraima. 

Digo Moraima 

cando semento a esperanza. 

Digo Moraima 

e ponse azul a alba. 

Cando quero soñar 

digo Moraima. 

Digo Moraima 

cando a noite é pechada. 

Digo Moraima 

e ponse a luz en marcha. 

Cando quero chorar 

digo Moraima. 

Digo Moraima 

cando a anguria me abafa. 

Digo Moraima 

e ponse a mar en calma. 

Cando quero surrir 

digo Moraima. 

Digo Moraima 

cando a mañá é crara. 

Digo Moraima 

e ponse a tarde mansa. 

Cando quero morrer 

non digo nada. 

E mátame o silencio 

de non decir Moraima. 

Celso Emilio Ferreiro (1980). 

ONDE O MUNDO SE CHAMA CELANOVA. 

Miniñas da Cruña, 
d’ amabre despejo, 
de falas graciosas 
e pasos ligeiros, 
deixá de Castilla 
os duros acentos: 
falade, miniñas, 
falade gallego. 

Cand’ é que vos ouzo, 
a patria esquecendo, 
falar esas duras 
palabras de ferro, 
non sei o que sufro, 
non sei o que peno: 
falade, miniñas, 
falade gallego. 

Mas cando falades 
nos patrios acentos, 
envoltos no voso 
angélico alento, 
parece que escuito 
un canto do ceo: 
falade, miniñas, 
falade gallego. 

Eduardo Pondal (2001). 
POESIA GALEGA COMPLETA II. 

Teño un barco de xoguete 
e nel me quero embarcar. 
Polos mares dos meus soños, 
quen me verá navegar! 

Navegarei por mil ríos, 
sete mares hei cruzar. 
No meu barco de xoguete 
cansarei de viaxar...! 

No meu barco de xoguete, 
mariñeiro e capitán...! 
Non teño medo ao trebón 
nin me asusta o furacán! 

O meu barco de xoguete!

O meu barco moito val:

verei terras , verei illas, 
verei mares de coral...! 

E andei todos os mares! 
Xa cansei de navegar 
co meu barco de xoguete 
sen saír do meu fogar! 

Manuel María (1972). 
"OS SOÑOS NA GAIOLA" 

5ºA 
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ORIENTACIÓN NA ESCOLA
Actividade organizada polo alumnado de1º 

TSEASD do IES Sánchez Cantón.

Esta foi a clasificación dos nosos equipos: 
1º.Ramón Piñeiro   - 1º- Curros Enríquez (ada) – 
2º.Carbalho Calero  -  3.Gurriarán   - 5º.Eduardo 

Pondal  -  6º.Alfonso X “O sabio”  – 7º .Rosalía de 
Castro  - 8º.Castelao  - 10º.Manuel Murguía   
11º.Álvaro Cunqueiro  -  14º.Paz Andrade  -   

15.Xela Arias  -  16.Curros Enríquez -  17.Antonio
Fraguas - 18. Uxío Novo Neyra  -  19º.Martín

Sarmiento  -  23º.Mª Victoria Moreno  

PREGUNTAS QUE HOUBO QUE BUSCAR NO MAPA NOS NÚMEROS INDICADOS
1-Cantos soldados hai representados na figura? Que figura aparece alzada detrás dos soldados?

2-Que leva na man a muller representada na parte dianteira deste monumento? Que frase hai escrita na parte
traseira?
3-A que famoso está dedicada a escultura desta praza? Cal é o brazo que ten alzado?
4-Na rúa que antigamente se chamaba da Enfesta, cantas escaleiras terías que pasar para transitar por ela?
5-Que é esta estrutura do século XV? Cantos metros tiña a mesma?
6-Como se chama esta praza? Cantos escalóns ten a base do cruceiro?
7-Cal é o nome desta praza con fonte? Que inscrición hai rodeándoa?
8-Como se chama esta edificación? A que século pertence?
9-Como se chama esta praza? Que leva na man unha das tres figuras da fonte?
10-Que figura hai no alto deste edificio?
- Se queres descargar o mapa e facer a actidade  utiliza este  Qr

ou busca na páxina web do cole.

51

./.xunta.gal%2Fcentros%2Fceipcampolongo%2Fnode%2F369
./.xunta.gal%2Fcentros%2Fceipcampolongo%2Fnode%2F369


EXPERIMENTANDO COAS MÁQUINAS 

O grupo de 3ºD con diferentes materiais construiu unha carretilla. 
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INDAGADORES DA HISTORIA 

Nós, o alumnado de sexto, convertémonos en auténticos indagadores da historia científica 

para coñecer por que na actualidade podemos vivir dun xeito máis cómodo que antano. Para isto 

fixemos unha liña temporal tendo en conta os diferentes inventos e experimentos máis destacados 

ao longo da historia e que influíron na actualidade. Plasmamos o creador, algo da súa vida, a época 

ou ano no que se fixo, algún invento ou característica salientable dese autor e o máis importante, 

para que serve cada un dos inventos creados, sobre todo pensando na nosa mellora. 

Un deles é a calculadora, que aínda que se pensa que non é importante e hai que seguir 

empregando a mente, a nós que nacemos coa tecnoloxía ter unha axuda para poder realizar as 

contas é unha marabilla. Ou o termómetro que supón unha mellora na vida, posto que favorece 

coñecer se temos febre ou non, que agora cos novos dixitais é máis difícil facer trampa, pero… 

quen non ten probado a intentalo enganar como me dixo un día meu avó. 
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Outros inventos ou elementos científicos a ter en conta, son o lavalouzas, a radio e o 

teléfono, porque serven para ter maior comodidade, posto que non tes porque estar coa outra 

persoa e podes falar con ela, escoitar cousas doutros sitios e lavar os pratos sen ter que gastar as 

mans. Aínda que o mellor de todos foi a creación do ordenador, que nos permite ver cousas, xogar, 

e non ter que escribir para facer os deberes. Incluso falar con amigos mentres xogas, ver a xente 

doutros países, etc... 

Tamén se volveron artistas e víronse con alto grao de creatividade polo que se puxeron 

mans á obra e comezaron a pintar a Rosalía de Castro, para tela na clase e pensar coma ela, 

intentando ser ademais de grandes indagadores, unhas grandes mentes intelectuais con 

pensamento trilingüe (galego, castelán e inglés) pero sobre todo en galego. 

6º B 
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O NOSO MEDIO CON  NETFLIX E PONTEVEDRA

Aproveitando que en Ciencias Naturais se están 

dando elementos que teñen que ver coa biodiversidade 

do planeta, os nenos de sexto foron visitar a exposición 

do planeta Netflix, a cal foi estruturada en oito bloques. 

A exposición incide na importancia do coidado e do 

respecto cara ambiente como única vía para unha vida sostible. A 

partir do documental que a plataforma audiovisual  Netflix produciu 

para a televisión, e que bateu todos os records de audiencia da 

plataforma, A fundación e Planeta, editora do catálogo, presentan 

esta exposición en Pontevedra.  

«Mundos de xeo», «Auga doce», «Praderías», «Desertos», «Bosques», «Selvas», 

«Litorais» e «Alta mar» son as oito divisións nas que se ilustra a biodiversidade do noso 

planeta, acompañadas por textos que contextualizan cada ecosistema en clave divulgativa 

a través de aspectos biolóxicos, ecolóxicos, de sustentabilidade ou curiosidades da 

natureza.  
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UN PASO AO FRENTE POLO  AMBIENTE! 

O alumnado de terceiro elaborou uns carteis para concienciar a poboación da necesidade de coidar o noso 
medio natural. Este é un tema moi recorrido ao longo do curso e que esperamos que deixe unha forte pegada 
o no noso alumnado e que todas estas propostas non se queden no papel. E ti? Que estás a facer para coidar a
nosa contorna?
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COIDAMOS A AUGA 

As clases de 2º realizamos un proxecto para concienciar á Comunidade 

Educativa sobre o coidado dos nosos océanos e o uso responsable da auga. 
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UN PASO AO FRENTE POLO AMBIENTE MUNDIAL, POLO NOSO MEDIO NATURAL ! 

O alumnado de terceiro elaborou uns carteis para concienciar a poboación da necesidade de coidar o noso 
medio natural. Este é un tema moi recorrido ao longo do curso e que esperamos que deixe unha forte pegada o 
no noso alumnado e que todas estas propostas non se queden no papel. E ti? Que estás a facer para coidar a 
nosa contorna? 
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ENREDAMOS PARA COÑECER MELLOR O NOSO MEDIO

O día 5 de xuño celébrase en 
todo o mundo este día tan 
importante para o noso 
planeta.  O lema deste ano é 
"Unha soa Terra".  
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OLLO CON ESTES HERBARIOS!

O alumnado de terceiro estivo investigando durante o segundo trimestre a súa contorna. Trouxeron follas 
de árbores, arbustos e plantas para analizar as súas características.

A QUE QUEDARON BEN CHULOS?
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Neste curso  creáronse unha morea de actividades interactivas que se poden  atopar na páxina web da 
escola na Etiqueta  Xogos Dixitais Interactivos ou tamén na Etiqueta superior de  Xogos Educativos 
(Conmemoracións) e directamente na Aula Virtual. Algunhas foron  seleccionadas pola Consellaría de 
Educación para metelas no seu Portal da Lingua. As actividades foron creadas polo profesorado do centro.

XOGOS INTERACTIVOS NA PÁXINA WEB

Numeramos aquí as deste ano e facemos a ligazón de todas as 
actividades  dende o Portal da Lingua ou dende a nosa web:  1- 
Cogomelos   2-Samaín  3-Nadal  4- Día da Educación (24 xaneiro)  
5- Día da Ciencia (Jimena G. V.) 6- Mulleres Bravas -  7 -8M (Vídeo
Int)  8- Os Volcáns   9- Día da Paz 1  10- Día da Paz 2 (yogote)  11-
Personaxes Entroido / 12-  O Meco   13- Brincaletras do Entroido
14- Día do libro  15- Maios   16-  Día da saúde (7 abril)  17-
Letras Galegas (var.s) Ver no cole  18- Día contra o cancro (4
febreiro)  19-20- Letra de Tanxugueiras   21-
Outras relacionadas coa música  22- Os pementos de Padrón
23- O xastre e a silva  24- Queres ser millonario? - 25- 5 de xuño
26- Rúas da cidade de Pontevedra.

EQUIPO TICS

63

https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/taxonomy/term/107
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/taxonomy/term/107
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/aulavirtual/course/view.php?id=310
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas/listado/_/contido_1645/tempo-cogomelos
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas/listado/_/contido_1652/brincaletras-samain
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas/listado/_/contido_1679/palabras-nadal
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/node/277
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas/listado/_/contido_1621/brincaletras-dia-ciencia
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas/listado/_/contido_1721/mulleres-bravxs
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/node/359
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/node/142
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/aulavirtual/mod/hvp/view.php?id=6255
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas/listado/_/contido_1690/deporte-paz
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/aulavirtual/mod/hvp/view.php?id=6649
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/aulavirtual/mod/hvp/view.php?id=6645&forceview=1
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/system/files/entroido-sara.html
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas/listado/_/contido_1772/frases-celebres-para-dia-libro
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/equipos-de-dinamizacion-da-lingua-galega/datas-sinaladas/listado/_/contido_1769/xogos-interactivos-sobre-maios
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/node/330
https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/dia-das-letras-galegas
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/aulavirtual/course/view.php?id=308
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/node/299
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/node/296
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/node/263
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/aulavirtual/mod/hvp/view.php?id=7388
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/aulavirtual/mod/h5pactivity/view.php?id=7389
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcampolongo/node/345
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CEP Campolongo 

Logo da tormenta, saiu o arco da vella ... 
Grazas por camiñar connosco; o curso que vén 

esperamos seguir xuntos acompañando 
aos nosos nenos e ás nosas nenas. 
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Achéganse as vacacións e a calor,  así que imos poñerlle remedio, fixádevos que pai pai tan chulo 
fixeron os nenos de 3º.  
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MANUALIDADES
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