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Editorial

unha vez máis tedes a oportunidade de ler o noso xornal anual

nin quito nin poño.

Como  comprobaredes,  recolle  varias  das  actividades  que

tiveron lugar no noso centro este curso. Por suposto, moitas

delas relacionadas co tema mens sana in corpore sano que foi o

proxecto da biblioteca.

Debemos mencionar a florencio delgado gurriarán, autor ao que

este ano se lle dedicaron as letras galegas.

Sen máis, gozade da lectura deste exemplar que nos recorda

como  foi  este  curso  no  que  empezamos  a  deixar  atrás  a

pandemia  da  covid  19,  na  que  puidemos  empezar  a  quitar  a

máscara e volvimos a poder mesturarnos con outros cursos.

Neste xornal observasredes o traballo que fixemos durante

estes meses.

Cada páxina está elaborada con todo o cariño e amor das nosas

nenas e nenos.

Un agarimoso saúdo e  ata o vindeiro curso!!…
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Mens sana in corpore sano 
(mente sana e corpo sano) 

 
Ola, son Clara Fernández Iglesias de 5º e 

quero axudarvos a coñecer o proxecto 

Mens sana in corpore sano que levamos 

a cabo este ano no noso colexio.  

 

Puca, a mascota do colexio, animounos a 

facer este proxecto; que consiste en 

axudarnos a comer máis sano, a 

manternos máis 

activos e, sobre 

todo, a 

aprender máis cousas das etiquetas dos 

alimentos, a facer unha pirámide alimenticia, 

como ter unha dieta equilibrada... Un montón 

de cousas! 

Tamén fixemos uns 

obradoiros de receitas e  

pratos de comida con 

alimentos saudables.  

Nós, os nenos e nenas de 

quinto, tivemos un 

obradoiro con LUCAS 

REQUEJO, que nos veu 

ensinar moitas cousas 

sobre a alimentación 

saudable e os ultra-alimentos.  



Algunhas desas receitas servíronos para crear un 

CALENDARIO!  

Puca ao principio do curso non se atopaba no seu 

mellor estado de saúde tanto físico como como 

mental. Atopámola comendo comida lixo, sentada no 

sofá e xogando aos videoxogos...  

 

En cambio agora xa esta sana e lista para 

comer todas as verduras que plantamos no 

noso horto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamén temos o descanso activo e a milla! E 

aprendemos a facer Ioga! 

 

O descanso activo consiste en ter dez 

minutos para bailar, facer ioga, facer unha 

rutina de exercicios durante a mañá, entre 

clase e clase...  A milla consiste en dar oito voltas por fora do colexio 

ata correr a milla completa!  

Gracias a este proxecto estamos sanos e preparados para o seguinte 

proxecto e para a vida!  

Animádesvos a facer o proxecto de “Mens sana in corpore sano”? 

MERECE A PENA!  

Clara Fernández Iglesias de 5º 



 
 

 

 

 
Nesta ocasión quérovos dar a 
coñecer cal era o LEMA DAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES de 
Galicia neste curso: A 
BIBLIOTECA TEN A PALABRA! 
Mirade que cartaz tan bonito 
temos no noso corredor! Foi 
feito por PABLO OTERO, 
ilustrador, escritor, deseñador 
e artista visual que tamén nos 
veu visitar ao colexio para facer 
un obradoiro coas familias e 
con el creamos o noso LIBRO 
OBXECTO ESPECIAL con 
materiais de refugallo.  
 

Ademais quería comentarvos que este curso 
volvemos a participar na actividade MICRORREDE 
DA MARIÑA.  
 
“A volta coas palabras” foi o titulo da mostra 
deste 2022. Significa o valor das palabras, cousa 
que xa sabemos ben no Colexio de Cervo! AS 
PALABRAS TEÑEN PODERES e por iso temos que 
coidalas!  
Neste curso nós aprendemos moito sobre 
palabras tan importantes como MENTE, COIDAR O 
CORPO e PROTEXER O ENTORNO.  
 
 



E a obra que elaboramos entre todos 
tivo o nome de “MENS SANA IN 
CORPORE SANO”. 
 
Recordade que a mente nútrese 
dándolle cousas que aprender lendas, 
poesía e historia... 
O corpo cóidase comendo alimentos 
saudables como nas nosas merendas 
e manténdose activos. 
O entorno protexémolo recollendo 
lixo, reutilizando, coidando aos seres 
vivos como as abellas, etc.  
 

 
 
Xa sabedes:  

 
COIDADE AS PALABRAS PORQUE 

TEÑEN MOITO PODER! 
 

E para rematar, os nenos e nenas de quinto, queremos 
recomendarvos unha lectura para este verán e que vos 
servirá para entender o gran valor que ten a palabra. O seu 
autor é Fran Alonso e chámase “Douche a miña palabra”. 
Esperamos que vos guste!  

 

 

 

Isabel Castro Fernández, 5º Primaria 



Robotica con Mindstorm - Lego
Biblioteca Creativa 

No  obradoiro  con  Marga  no  primeiro

trimestre do curso o que fixemos foi montar

os  robots  Mindstorm con pezas  de  lego,  na

nosa biblioteca do cole. 

Repartímonos  en  grupos  porque  temos  5

robots  que  desmontamos  e  volvimos  a

montar. Marga axudounos a montar de novo

o robot e a desmontalo xa que non se podia

desmontar de calquera maneira, ela xa sabia

como  facelo  é  experta  en  montalos  e

desmontalos. 

Os robots son os Mindstorms NXT, este robot ten

2 versións. 

As partes son: 

- Servomotores interactivos: estes motores contan con sensores de rotación para o rexistro da

velocidade e da posición. 

- Batería recargable: a robot Mindstorms NXT está dotado dunha batería recargable. 

- Sensor de sonido:  permite ao robot recoñecer sonidos e distinguilos. 

- Sensor de ultrasonido: igual que os morcegos, é o encargado de enviar e recibir sonidos inaudibles

para o oído humano; rebota nos obxectos próximos e calcula a proximidade dos mesmos.

- Sensor de contacto:  ten un interruptor que cando se presiona manda unha señal ao NXT.

Detectar obstáculos. O robot será capaz de identificar o tacto humano, así como reaccionar as

persoas e ao ambiente. 

- Sensor de luz: pode detectar as cores e a luz.

Despois de montalos, programámolos para que realizaran diferentes funcións: desprazarse, xirar,

parar con palmada, con luz, etc+

nin quito nin poño

edlg

ANTÓN SÁNCHEZ - MIGUEL DÍAZ (6º PRIMARIA)



PABLO OTERO
Biblioteca Creativa

 Pablo Otero, artista visual galego, visitou a biblioteca do colexio de Cervo o xoves dia

5 de maio para participar nun dos obradoiros organizados con motivo da participación

do colexio no proxecto "LECTURA E FAMILIAS". 

O obxectivo principal deste proxecto é fomentar a colaboración entre as familias e o

centro con un obradoiro para desenvolver dentro da escola e coas familias. 

A actividade consistiu  en elaborar  un libro obxecto  con

historias e anécdotas que nacen nas  propias  familias  e

que  sempre  se  contan  cando  estamos  xuntos  e  que

debemos coidar coma tesouros. Contar unha historia ou

unha anécdota e por ultimo ilustrala, decorala ou facer un

comic. Nesta tarde pasouse un rato agradable facendo algo creativo en familia.

Cada familia que participou podía levar o libro para a súa biblioteca familiar ou facer

unha pequena exposición no colexio, podedes velos nas estanterías de Bibliocervo.

nin quito nin poño
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DIVANE, HUGO e LARA (6º  PRIMARIA)



APADRIÑAMENTO LECTOR 6º e 2º DE PRIMARIA

O Apadriñamento Lector consiste en ter un afillado de lecturas.

Os nenos e nenas de 6º participamos no programa de Prensa Escuela

de La Voz de Galicia.

Cada  mércores  recibimos  uns  periódicos  que  conteñen  un  suplemento  chamado  Prensa

Escuela  que  trae  un  montón  de  artigos  actuais  con  varias  temáticas,  como  a  natureza,  a

tecnoloxía, a música, saúde, educación e moitas máis.

Cada ano convócase un concurso escolar  do  Mellor  Xornalista  Infantil  e  Xuvenil,  este  ano

participamos os cursos de 2º, 5º e 6º.

En 6º cada nena e neno eliximos unha noticia do periódico e resumímola coas nosas palabras,

ademáis lémoslles aos nenos de 2º, contámoslles e explicamos a noticia, anotamos as súas

preguntas e escoitamos as súas opinións.  

Eles tamén participaron facendo uns debuxos fantásticos relacionados coas noticias que lles
lemos.

Pasamolo moi ben, disfrutamos moito xa que botávamos moito de menos o apdriñamento lector.

nin quito nin poño
edlg

Divane, Celia e Candela - 6º de primaria



ENTREVISTA 

HÉCTOR:Por que hai tantas noticias sobre deporte masculino e tan poucas sobre deporte

feminino?

BEA YÁÑEZ: Porque depende do xornal que as publica.

ROI: Algunha vez liches algunha noticia falsa?

BEA YÁÑEZ: Si, hai que ter moito coidado coas redes.

AMELIA: Coñeces ou coñeciches algunha xornalista famosa?

BEA YÁÑEZ: Si, María Torres, Lorenzo Milá e Ana Blanco.

AARÓN: Algunha vez lle dixeches a algún usuario da Internet que a súa noticia era Fake?

BEA YÁÑEZ: Si, estaba mirando pola Internet e vin que a noticia era falsa.

ANTÍA C. : Recoméndaslle á xente ser xornalista?

BEA YÁÑEZ: Recoméndallo ser xornalista se lle gusta a profesión.

ANXO: Cantas entrevistas tiveches?

BEA YÁÑEZ: Non tiven moitas entrevistas.

LEIRE: Por que decidiches ser xornalista?

BEA YÁÑEZ: Gustábame todo pero non foi unha decisión moi pensada.

LUCÍA: A ti gústache ser xornalista?

BEA YÁÑEZ: A min encántame!

SEMANA DA PRENSA

Durante a SEMANA DA PRENSA, as nenas e nenos de 3º de Primaria, tivemos a oportunidade

de entrevistar a Bea Yáñez, xornalista alfocega, que nos atendeu desde un recuncho do seu

lugar de traballo na Deputación Provincial. Falounos da súa experiencia en varias cadeas de

televisión como TVE, La Sexta, a TVG ou a Radio Galega e sobre temas relacionados coas

FAKE NEWS  e co 8M. Nesta entrevista, tamén participaron as nenas e nenos de 4º de Primaria

con preguntas moi interesantes!





A SEMANA DA PRENSA EN  
INFANTIL 

DURANTE A SEMANA DA PRENSA ESTIVEMOS A ANALIZAR DIFERENTES OS 
DIFERENTES PERIÓDICOS QUE ESTABAN NA EXPOSICIÓN DO COLE. UNS 
TIÑA NOTICIOS DE FUTBOL E OUTROS DE COUSAS QUE PASAN NOUTROS 
SITIOS. 
NON TODOS OS PERÓDICOS ERAN DE AQUÍ, HABÍA DE MOITOS PAISES DI-
FERENTES.  
TAMÉN HABÍA ALGÚN MOI GRANDE QUE NOS COSTOU MOITO ABRIR.  
DESPOIS DE TODO ESE TRABALLO DECIDIMOS FACER A NOSA PROPIA NO-
TICIA. ESTÁBAMOS A INVESTIGAR SOBRE O MUNDO DAS ABALLAS ASÍ 
QUE ESA FOI. 
BUSCAMOS UN NOME PARA O PERIÓDICO, UN TITULAR , UNHA FOTO PARA 
ACOMPAÑAR… 
ASÍ QUEDOU 



“OBRADOIRO DE LIBROS 
ALTERADOS” 

 
 Ola,  son Bruno de quinto de primaria, e quérovos 

contar en que consistiu o noso “ OBRADOIRO DE 

LIBROS ALTERADOS”.  

Trátase dunha actividade que conxuga a creatividade, as 

manualidades e a literatura. Así, partindo de libros que 

xa non son válidos para ter na biblioteca, creamos 

unhas verdadeiras OBRAS DE ARTE.  

Neste obradoiro participamos todo o alumnado de 5º e 

6º de Primaria e a encargada de ensinarnos esta técnica 

artística foi a mestra MARIA ROLLE, á que lle estamos 

moi agradecidos.  

 

En que consiste a técnica e que materiais precisamos?  

Pois sinxelamente precisamos un libro que nos servirá como 

base e apoio, arame para as estruturas , moito papel e unha gran 

IMAXINACIÓN!  

Comezamos facendo a base dun boneco, puxémoslle 

extremidades e cabeza empregando arame e logo pegámoslle 

anacos de xornal e de páxinas de libros vellos. Así fixemos unha 

persoa normal e corrente! Tamén a decoramos con outras 

cousas.  

 

 

 

 

 

 



 

Logo collimos un libro (inservible, non 

novo, para non estropealo) e o boneco 

ao que lle pegaches os anacos de xornal 

pegámolo recreando unha pose encima 

do libro:  deitado, bailando ou como 

quixemos!  Hai que pegalo ben e 

aguantalo  para que non se despegue!  

 

Logo puidemos engadirlle un libro na 

man, pintalo de calquera cor e poñerlle 

toda a decoración que quixemos, ao 

noso gusto. 

 

Foi unha xornada moi bonita e na que 

aprendemos unha técnica creativa e 

artística  nova que vos recomendo que 

probedes!  

Ata aquí a miña información dos libros 

alterados.  

 

 

 

 

ATA A PRÓXIMA!  

                                                                                                            BRUNO ÁLVAREZ PÉREZ, 5º PRIMARIA 

 
 



nin quito nin poño

edlg

A canción que se escoitaba era: 

    “Primeiro esmago, esmago, esmago 

    e logo corto, corto, corto, 

    e logo ao forno,

    e logo agardo,

    e logo saco,

    e logo soplo, soplo, soplo, 

    e logo como, como, como” 

Paula Carballeira, a escritora que veu ao colexio de 

Cervo a contarnos uns contos. Escoitámola no 

patio interior do colexio, sentados no chan e ela 

enfrente dun micrófono.

Todos os nenos e nenas do colexio escoitamos os 

seus contos. 

Un dos que nos contou trataba dunha nai que lle 

decia á sua filla que non fora ao bosque  oscuro. 

Un día a nena intentou sair da casa cando a sua nai 

durmía, intentou sair varias veces pero a sua nai 

pillábaa; pero nunha ocasión logrou sair e foise ao 

bosque oscuro. 

No bosque oscuro soaronlle as tripas e viu unha 

casa ao fondo, escoitou a alguén cantando e 

acercouse. Diante da casa volveron a soarlle as 

tripas e a muller que estaba na casa decatouse e 

abriu a porta da casa, ofreceulle unha galleta e a 

nena aceptou e comeu.

De repente, á nena foiselle toda a fame e volveu á 

casa moi contenta e sen fame.   LARA FERNÁNDEZ  e  HUGO ROUCO (6º  PRIMARIA)



 

XUNTANZAS CON ESCRITOR@S 
 

Ola! Eu son Gaia e hoxe vouvos falar sobre as xuntanzas que tivemos cos escritores e 

escritoras de libros que fomos lendo ao longo do curso.  

 

Para comezar tivemos unha videoxuntanza con Pepe Maestro, que é o 

escritor de  “La Biomaestra”, da editorial Edelvives. 

Queredes saber sobre que trata?  

Este libro achéganos a unha clase de 5º de primaria que ten unha profesora 

“medio rara” que se chama Nadia. Eles non estaban acostumados ao que facían coa súa 

nova mestra, Nadia, nin ás súas ideas pouco convencionais...  pero gustáballes! 

O libro pretende concienciarnos sobre 

a necesidade de conservar o medio 

ambiente, de coidar as emocións das 

persoas e de estimular a creatividade 

e a imaxinación.  

 

Pepe, dende Cádiz, falounos de moitas 

cousas. Explicounos que ao longo da 

súa vida escribiu moitos libros e 

contounos cales foron os feitos que o 

inspiraron para escribilos. Foi moi 

amable e respostounos a todas as preguntas que lle fixemos. Tamén lle falamos do 

Tristeciclador, que foi unha idea que nos gustou tanto que ata construímos un!  

Foi unha pena, pero tristemente Pepe Maestro non puido vir ao colexio e tivemos que 

facelo en vídeo xuntanza, pero aínda así foi unha experiencia moi interesante.  

 

 

 



Ademais tivemos a oportunidade de coñecer a Nadia Ghulam, que 

é unha rapaza afgana que sufriu moito ao longo da súa vida. Cando 

era pequena comezou a guerra no seu país e caeulle unha bomba 

encima da súa casa. Esa bomba causoulle moitas feridas e 

deformoulle a cara.  

A pesar das dificultades que tivo durante a súa infancia e 

adolescencia conseguiu sobrepoñerse e loitar  ata que finalmente, 

unha ONG a trouxo a Cataluña para facerlle as operacións precisas para mellorar a súa 

vida.  

Despois de moitas operacións e moita dor  

por fin tivo a cara ben, pero con cicatrices.  

Ademais tivo a sorte de coñecer a unha 

familia marabillosa, que a acolleu e coa que 

é moi feliz, aínda que sigue triste posto que 

lle gustaría poder estar coa súa verdadeira 

familia en Afganistan. Aínda así, grazas ao 

loitadora que é puido estudar, ter unha 

carreira e traballar.  

Ela, a través dunha videoxuntanza, 

explicounos a súa historia que é moi triste, 

pero tamén se demostrou forte e valente. Esta historia cóntaa no seu libro 

autobiográfico “EL SECRETO DE MI 

TURBANTE”, do cal as familias tiveron a 

oportunidade de gozar dun CLUB DE LECTURA.  

Aprendemos moito e foi unha experiencia da cal 

sacamos moitas ensinanzas.  

Gaia Sineiro Camino, 5º Primaria 

 

 

 



CONSTRUÍMOS UN TRISTECICLADOR 
 

Este ano o alumnado de 5º e 6º de 

primaria estivemos lendo un libro titulado 

“La Biomaestra”, un libro xenial! 

O seu autor é Pepe Maestro, co que 

tivemos unha sesión de convivencia, e o 

seu ilustrador é David Guirao. 

No primeiro trimestre estivemos facendo 

o Tristeciclador, uns dos recursos que sae 

neste marabilloso libro.  

O Tristeciclador é un reciclador de 

tristeza, isto quere dicir  que cando 

unha persoa está triste metese aí 

dentro, nesa caixa de cor lila con puntos 

de diversas cores.  

Cando a persoa que se sinte mal ou 

triste xa está aí dentro, os seu 

compañeiros/as veñen a dicirlle por un 

oco cousas bonitas e que lle fagan sentir 

ben  para que se alegre. 

Si vós tedes un caso disto recordade 

sempre acudir ao Tristeciclador , que se localiza no “Punto Lector” do cole. 

Irea Río Labaén, 5º de Primaria  

 

 
 

 



CLUB DE LECTURA

"XELÍS, O GUIEIRO DAS BOTELLAS DE MAR"

ILUSTRAMOS E CREAMOS GUIEIROS E GUIEIRAS

INÉS



ENVIAMOS MENSAXES PARA ACABAR COA ILLA DE

PLÁSTICOS

MARA

ZAIDA

FRAN



REUTILIZAMOS BOTELLAS PARA CREAR ARTE

E CREAMOS UN PODCAST QUE PODES ESCOITAR EN 



 DÍA 
DA 

POESÍA 



 

 

 

 

 

No noso cole temos unha radio chamada 

“Onda Puca Radio”, nos días especiais e 

aproveitando os “VENRES DE RADIO” 

facemos programas orientados a ese tema ou 

conmemoración. Por exemplo o día de 

Rosalía de Castro, ou mesmo o día das Letras 

Galegas cando facemos uns programa 

adicados a difundir os aspectos máis 

relevantes dos homenaxeados,  como 

Florencio Delgado, do que falamos da súa 

vida, obra e moitas cousas máis. 

A experiencia do traballo na radio é divertidísima!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como aínda non somos uns expertos 

trouxéronnos á Asociación Ponte nas Ondas. 

Grazas a Xerardo e Damián fixemos un 

obradoiro onde nos ensinaron moitísimas 

cousas: vocalización e proxección da voz, a 

edición en Audacity, etc.  

 

 

Pero o mellor de todo foi que ao final fixemos 

un programa en conxunto todos os nenos e 

nenas de 5º e 6º de Primaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As familias tamén tiveron a oportunidade de gozar desta mesma actividade polas 

tardes, dentro do programa “LECTURA E FAMILIAS”.  

Mateo Corral Caamaño, 5º EP 







CALENDARIO 2022
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PEZAS ÚNICAS 
Este curso como é habitual no noso colexio elaboramos as
Pezas Únicas. Este ano foron enviadas e repartidas no
Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra
por estar relacionado co proxecto da nosa Biblioteca "Mens
sana in corpore sano" e xa tivemos vairas respostas.
Esperamos recibir moitas máis! 
Quedaron xenial! Á vista está que no cole de Cervo somos
uns e unhas grans artistas.



LETRAS GALEGAS 2022 
QUEN É FLORENCIO DELGADO? 

 

Florencio Manuel Delgado Gurriarán foi un escritor galego 

que naceu o 27 de agosto de 1903 e morreu o 14 de maIo 

de 1987.  

Este ano, o 17 de maio, conmemorouse o DÍA DAS LETRAS 

GALEGAS na súa honra por eso os nenos e nenas de quinto 

de primaria fixemos un programa de radio EN DIRECTO 

para dalo a coñecer.  

Son Alejandro e, a continuación, vouvos contar un pouco 

sobre a vida e a obra deste escritor. Para informarme 

axudoume moito a seguinte páxina:   

 

 

Florencio naceu no Córgomo que é un 

municipio de Ourense (Galicia). Tanto 

amaba o seu pobo que se lle coñecía 

como “Korgomófilo”! 

Estudou na Universidade de Valladolid e 

máis adiante adicou a súa vida á 

literatura. Florencio escribiu moitos poemas sobre a natureza e os sitios que lle 

gustaban. No 1934 xuntounos todos nun libro e titulouno “Bebedeira”.  



Tamén escribiu libros cando estaba 

en México. Marchara para México 

para escapar da Guerra Civil 

Española a bordo dun barco 

chamado “Ipanema”. 

Alí, como xa dixen antes, facía 

tamén poemas!  

No Ipanema, Florencio, gozou da 

viaxe de España ata Mexico e 

coñeceu a xente e pasouno ben con 

eles. Había case 1000 refuxiados 

políticos nel.  

 

 

Convídovos a ler os libros que temos sobre el en 

BIbliocervo e a escoitar o programa completo sobre este 

autor na emisora “ONDA PUCA RADIO” para seguir 

aprendendo cousiñas sobre el.  

E ata aquí está sección da revista de “NIN QUITO NIN 

POÑO”, a través da cal quero reivindicar a figura dun gran 

escritor da literatura galega de todos os tempos.  

 

 

Alejandro Rodríguez Rey, 5º de Primaria 

 



 



AS ÁRBORES 

DO COLE DE CERVO

Este curso, Puca propuxo unha investigación sobre as

árbores do noso xardín, para coñecelas mellor, e así poder

identificalas e catalogalas. Para iso, puxémonos en marcha

e fixemos un gran traballo no que fomos recompilando

diversos datos sobre as nosas plantas: os seus nomes nos

diferentes idiomas que empregamos no cole, as súas

características, os seus usos... e ata literatura! Creamos

algunhas composicións nas que demos conta da nosa arte

coas letras. 

Con toda esta información, puidemos elaborar

un INVENTARIO onde se recollen todas as

fichas das árbores e que podes consultar en

Bibliocervo cando queiras. 

PUCA EDICIÓNS
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https://drive.google.com/file/d/1A2SIpKO32kXeqnfgfVvhCkj1kblHHjRi/view?usp=sharing






Ademais, coa colaboración do Concello de Cervo, puidemos dar forma ás placas identificativas

que están colocadas ao lado das nosas árbores e, deste xeito, poder identificalas e acceder á

súa ficha empregando a través código QR que aparece á dereita de cada unha delas.

Para facer a inauguración oficial do noso

roteiro das árbores do cole, organizamos

unha "BUSCA DO TESOURO" para todo o

alumnado na que había que buscar algunhas

das árbores coa axuda das clases IRMÁS

MAIORES. Foi unha experiencia estupenda

poder compartir con todas as nenas e nenos

do cole esta xornada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ano estivemos 

recollendo información 

sobre “AS ÁRBORES DO 

NOSO XARDÍN” porque as 

queríamos coñecer todas! 

Organizámonos por 

grupos para buscar a 

información. A cada curso 

tocáronlle unas cantas 

árbores e despois 

recompilamos todos os 

datos: nome en castelán, nome en 

galego, nome en inglés, nome 

científico, características, 

propiedades… e creamos unhas 

PLACAS moi fermosas para 

identificalos.  

LUCÍA, 5º EP 
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ROALD DAHL.  
En lingua estranxeira comenzar o curso escolar falando e lendo a Roald Dahl xa é tradición. Dahl 
nunca defrauda e ano tras ano máis estudiantes teñen a oportunidade de coñecer e aprender a 
disfrutar das obras literarias que nos deixou este gran escritor. Este curso non estudamos unha obra 
en profundidade senón que falamos da ‘amizade’ e da importancia que esta ten nas súas obras, así 
coma nas nosas vidas. E aprendimos a presentar aos nosos amigos da maneira en que o fai James 
(from ‘James and the Giant Peach) 

QUENTIN BLAKE. 
O gran ilustrador tamén nos acompaña 
sempre este mes. É incríble aprender a 
debuxar seguindo as súas instruccións e 
consellos. Quedáronnos moi chulos os noso 
Oompa Loompas e Willy Wonka. 



 

 

 

Versión en galego de ‘If you are happy’ song. 

https://youtu.be/TqstuSvgKns 

 

 

Vídeo presentación do noso cole: 

https://youtu.be/f6F4cbFQtcQ 

 

 

 

 

 

   
Pequeniño resumo daa actividades realizadas e obxectivo do 
proxecto: 

https://view.genial.ly/6190369cec3a720df380110f/presentation-

european-languages-a-bridge-for-cultural-diversity 
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e-Twinning. 
O noso colexio participou un ano máis en proxectos 
europeos e-Twinning. 
 
O primeiro deles ‘European Languages: a Bridge for 
Cultural Diversity’ abriu o espazo do noso colexio a 
outras aulas de outros países, coñecendo as súas 
xentes, os seus idiomas e os lugares nos que viven. 
Tivemos a oportunidade de conectarnos con algún 
deles, presentarnos, falar e cantar xuntos. Coas 
escolas participantes neste proxecto aprendimos as 
normas de cortesía para movernos traballando en 
grupos internacionais, presentamos a nosa escola, 
intercambiamos postais de papel (feitas por nos) e 
dixitais e traducimos unha coñecida candión ao 
galego que cantamos moi ben! 

https://youtu.be/TqstuSvgKns
https://youtu.be/f6F4cbFQtcQ
https://view.genial.ly/6190369cec3a720df380110f/presentation-european-languages-a-bridge-for-cultural-diversity
https://view.genial.ly/6190369cec3a720df380110f/presentation-european-languages-a-bridge-for-cultural-diversity


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://padlet.com/zuhalkabalak/ouronlinepostcardsnew 
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Así quedaron as postais que enviamos por 
correo ordinario.  

Neste padlet poderedes ver como nos 
quedaron as postais dixitais que enviamos. 
Tedes acceso ás postais recibidas e enviadas 
por tódalas escolas participantes.  

O segundo proxecto no que traballamos leva por título ‘Be Smart 
Online: Fake or Real?’. Nel aprendimos sobre  alfabetización 
mediática e pensamento crítico, para así poder axudar ao noso 
alumnado a convertirse en cidadáns dixitais intelixentes.  
  

https://padlet.com/zuhalkabalak/ouronlinepostcardsnew
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 ‘Be Smart Online: Fake or Real?’.  
O alumnado de quinto e sexto aprendeu moito sobre léxico 
mediático, como usar internet de maneira segura e intelixente, 
normas de cortesía na rede, desinformación, redes sociais, 
comunicación non hostil, etc.  
Pero sobre todo aprendimos como identificar Fake News e o que 
debemos facer para colaborar en que estas non se propaguen.  
Neste proxecto traballamos en grupos internacionais 
colaborativos. O alumnado estaba matriculado no TwinSpace do 
proxecto e empregaba a mensaxeria e os espazos grupais creados 
para comunicarse con outros estudiantes. 
Foi un proxecto moi interesante do que aprendimos moito.  

No corredor do noso cole temos un gran mural onde expuxemos posters 
para que todos saibamos navegar por internet de maneira segura. 

Tamén investigamos sobre como 
recoñecer unha noticia falsa ou non fiable. 
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 ‘Be Smart Online: Fake or Real?’.  
E atopamos moitísimas Fake News. Investigamos, contrastamos, e explicamos as razón 
polas que estas informacións eran falsas. 

Animámosvos a ver 
TODOS os traballos 
de Fake News dos 
estudiantes que 
participaron neste 
proxecto lendo o 
código QR. Un 
traballazo, noraboa 
equipa! 

Por suposto non perdimos a 
oportunidade de coñecer máis en 
profundidade as cidades e países 
onde vivían os estudiantes cos que 
traballábamos. 



ARTS & CRAFTS 

SECCIÓNS BILINGÜES 
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OUTONO. 

TRABALLO 
CON 
ELEMENTOS 
NATURAIS 



ARTS & CRAFTS 

SECCIÓNS BILINGÜES 
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YAYOY KUSAMA, O CÍRCULO E 
AS TONALIDADES. 

TRABALLAMOS CON FOLLAS SECAS. 

MISTURAMOS CORES E APRENDEMOS A 
MANEXAR AS TINTAS. 



                                            ARTS & CRAFTS 

SECCIÓNS BILINGÜES 
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CREAMOS UN 
OCÉANO  CHEO 
DE CABALIÑOS 
DE MAR FEITOS 
CON GANCHOS 

DAS 
MÁSCARAS. 

PRIMAVERA. 

XOGAMOS COS 
TRAZOS, AS 

FORMAS E AS 
CORES 



DÍA INTERNACIONAL

DAS PERSOAS CON

DISCAPACIDADE

CONMEMORACIÓNS

DÍA INTERNACIONAL DA

MULLER

8 de marzo

Para conmemorar esta data contamos coa visita de Álex, un deportista en
cadeira de rodas, ao cal o noso alumnado tivo a oportunidade de entrevistar
na nosa OndaPucaRadio. Para finalizar a xornada fíxonos unha
demostración coa súa bicicleta adaptada. Por último unímonos á campaña
#baixoomesmoparaugas onde o paraugas simboliza a unión no que todos
temos cabida a pesar das nosas diferenzas.

Nesta data tivemos a sorte de contar coa visita dalgunhas xogadoras
do Pescados Rubén Fútbol Sala.
Ademáis o noso alumnado realizou unha tarefa de investigación
conxunta sobre outras mulleres deportistas que plasmaron nun
mural colaborativo que adorna un dos corredores do colexio.
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3 de decembro



DÍA MUNDIAL DA

SÍNDROME DE DOWN

DÍA MUNDIAL DA

CONCIENCIACIÓN

SOBRE O AUTISMO

nin quito nin poño
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Reflexionamos sobre as nosas diferenzas partindo do conto "Por cuatro
esquinitas de nada" e da montaxe facilitada pola Federación Down Galicia
"Cromoconto", para despois facer diferentes dinámicas adaptadas aos
distintos cursos nas que o noso alumnado sentiu na súa propia pel o que é
ser diferente.

A partir dun Genially o alumnado visualizou videocontos para a
concienciación sobre o autismo, investigaron acerca dos símbolos cos que se
representa e convidámolos a participar da campaña da Federación Española
de Autismo, a cal este ano tiña por lema "UNHA FELIZ VIAXE POLA
VIDA".

21 de marzo

2 de abril

CONMEMORACIÓNS



DÍA INTERNACIONAL

CONTRA O ACOSO

ESCOLAR

nin quito nin poño
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2 de maio
Despois de proxectar unhas curtametraxes de sensibilización, o noso
alumnado no Descanso Activo bailou ao ritmo de "Se buscan valientes"
tendo como guía a montaxe feita pola comunidade educativa no curso
19/20. Para rematar a xornada elaboramos un mural colaborativo no que
deixamos as nosas pegadas xunto ao lema "NON AO ACOSO
ESCOLAR".

CONMEMORACIÓNS



DÍA INTERNACIONAL DA

PAZ E DA NON VIOLENCIA

O 30 de xaneiro, conmemoramos o Día Inernacional da Paz e da Non Violencia cos obxectivos

de saber máis sobre este día, de atopar métodos e actitudes que nos axuden a acadar a paz

interior e de estar en harmonía coas persoas que nos rodean.

Comezamos a investigar sobre A INDIA e atopamos moita información sobre a súa

cultura: a comida máis tradicional, as súas festas e celebracións, as súas linguas...

Nisto, axudounos moito Waqar, o noso auxiliar

de conversa deste curso, Waqar, que fixo de

guía para achegarnos a súa cultura ao Colexio

de Cervo.



TRADICIÓNS



Continuamos investigando e descubrimos que neste país é onde naceu unha disciplina que

nos axuda a relaxar corpo e mente, a respirar mellor e a sentirnos moi ben: O IOGA.

Aprendemos a facer varias

posturas ou ASANAS: a

tartaruga, o león, a árbore, o

gato...

E contamos coa axuda de

Nuria, instructora de ioga,

para aprender aínda máis e

gozar dunha sesión das de

verdade.

Ademais, compartimos o aprendido con todo o mundo nun programa en de

Onda Puca Radio.



Como sabedes case todos o JUST DANCE é un concurso de baile que facemos todos os anos

desde o 2021 no colexio de Cervo como unha actividade de Educación Física onde podemos

participar todos os cursos.  Este ano, coma sempre,  foi moi entretido e divertido. Todas as

clases íamos ver bailar a compañeiras e compañeiros.

Participamos todos os cursos e fixeronse grupos de varias persoas, cada grupo con un nome

diferente.  Bailamos no  pavillón  proxectando  as  cancións  nunha  parede.  O xurado  estaba

formado por 5 profesoras e profesores do cole e a máxima puntuación que podía dar cada

membro do xurado é de 12 puntos. Dividiuse en 4 rondas os venres de cada semana de maio.

A primeira semana a canción elixida polo xurado foi YMCA. O baile era de catro persoas pero

había algún grupo de 2 ou de 3 ou incluso de 5 ou de 6. Algúns dos equipos participantes foron:

COL, SKY, ZUMO TROPICAL, LOS 3 MOSQUETEROS, CDL, AS 4 MONXAS E O CURA,..

Durante todo o torneo estes dous grupos foron os favoritos sendo CDL as vencedoras da

anterior edición. 

Na segunda semana a canción elixida polos profesores foi Uptown Funk onde moitos grupos

estiveron cerca da máxima puntuación. 

Na seguintes semanas puidemos elixir  os alumnos as cancións para bailar.  Algunhas das

bailadas foron: Timber, Kill This Love, Waka-waka, Limbo, Dragostea, DU-DU-DU, etc.

Nesta edición Zumo Tropical consigue a máxima puntuación posible.

Na ronda final con cancións moi disfrutadas e detalles na vestimenta e no espazo de baile,

CDL gana a 2ª edición de Just Dance do colexio de Cervo. 

Outro ano de Just Dance moi disfrutado grazas aos profesores e ao equipo directivo.

Durante catro semanas os grupos estivemos ensaliando moito, e pasámolo xenial. 
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HUGO, CANDELA, MARÍA, MIGUEL, CELIA, ANTÓN
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  ENTREGA DE PREMIOS 



  CONCURSO JUST DANCE 
 

Xa sabedes que este curso no noso cole 

se celebrou un concurso de Just Dance? 

Pois así é! Un concurso cheo de baile, 

emoción e felicidade. Competiu toda a 

Primaria, pero en dúas categorías de 

primeiro a terceiro e de cuarto a sexto. 

 

As clases dividíanse en grupos de 2, 3, 4 ou 

5 alumnos/as que se coordinaban para 

deleitarnos cos seus marabillosos bailes 

mentres que un xurado feito polos profes 

puntuaban a súa obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O concurso constaba de catro fases: na 

primeira fase tiñan que bailar YMCA, na 

segunda tiveron que moverse como os 

bailaríns de Uptown Funk, e nos dous 

últimos bailes podías elixir o que ti 

querías!  

 

Marcelo Martínez Maseda, 5º de Primaria 
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INTRODUCCIÓN:

Este ano na clase de sexto estudamos a materia e a enerxía, cando 

rematamos ese tema fixemos uns experimentos, un deles foi a 

fabricación do pan no apartado de mesturas.

INGREDIENTES:
20 gramos de fermento.
750 gramos de fariña.
450 ml de auga.
Unha culleriña de sal.

PROCESO: 
1. Collimos todos os ingredientes e fomos por auga.

2. Pesamos e medimos os ingredientes.

3. Mesturamos a auga e o fermento nun cunco, e vamos desfacendo o fermento.

4. Engadimos na fariña unha culleriña de sal, nel facemos un oco onde botamos a mestura  de auga e 

fermento.

5. Mesturamos a masa coas mans ata que se despegou  do cunco. 

6. Lavamos o cunco  e engadímoslle fariña polas beiras para que a masa non se pegara.

7. Deixámolo levedar entre 45 min e 1h.

8. Cando rematou de levedar repartímolo en anacos, e cada un amasou e fixo unha forma diferente.

9. Quentamos o forno a 230 grados, e metemos o pan no forno.

10. Comimolo, estaba cocido e faltáballe  un pouco de sal.

CONCLUSIÓN:
Neste proxecto comprendimos como é o proceso de fermentación, e estivo moi divertido!!

EXPERIMENTO: A FERMENTACIÓN DO PAN

MARÍA BAJATIERRA e LUCÍA MASEDA (6º PRIMARIA)



PAPEL RECICLADO PAPEL RECICLADO 
OS NOSOS EXPERIMENTOSOS NOSOS EXPERIMENTOS

En Abril elaboramos papel reciclado con periódicos vellos. No soto do

noso  colexio,  onde  ten  Pepe  o  seu  taller,  fixemos  esta  actividade

relacionada  co tema das Mesturas que estabamos

traballando na materia de ciencias da natureza.

Comezamos cortando  anacos  de  periódicos,

botándoos nun bol cheo de auga e batindoo un

tempo.

Formouse  unha  masa  que  recollimos  nunha  criba  e

puxemos a secar encima de outros periódicos durante

uns cantos días.

Algúns engadimos follas

na  pasta  para  que

quedara gravado nel.

Aprendimos a RECICLAR PAPEL con estes experimentos.
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TEO GONZÁLEZ  E  ADRIÁN PRADO
6º PRIMARIA



 Fermentación e Oxidación Fermentación e Oxidación  

No mes de abril traballamos na clase de 6º de primaria o tema da materia e a enerxía ,

estudamos a fermentación, a oxidación e fixemos varios experimentos.

Para  a fermentación deixamos  na  clase  un  anaco  de  pan  mollado  e  tapado.  Cando

miramos,  despois  de uns  días,  estaba cheo de mofo de cor  verde e  negro e  cheiraba a

húmido. 

Neste obradoiro experimentamos con estes microorganismos como o fermento e o mofo que

participan en reaccións químicas que se chaman fermentación e que as persoas utilizamos

para facer o pan ou o viño.

   

Para a  oxidación colocamos, en  catro vasos, cravos de ferro (que non foran inoxidables,

claro!) en auga e sal, en auga sola, sen nada e con aceite. Deixamos  máis dunha semana

para ver que ocorría. Mentres tanto escribimos o que pensabamos que podía ocorrer en cada

vaso.

SARA FERNÁNDEZ e PATRICIA CASTRO – 6º PRIMARIA
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SEMANA BLANCA SEMANA BLANCA 

LEITARIEGOS 2022 LEITARIEGOS 2022 
Do 7 ao 11 de marzo as nenas e os nenos de  5º e 6º de primaria do  Colexio de Cervo fomos de

Semana Blanca a Leitariegos, que é unha estación de esquí en León. Cris e Paula foron as profesoras

que nos acompañaron e pasaron toda a semana con nós. O conductor do autobus chámase Quique. 

Fixemos  esquí,  fomos  ao  pobo  de  Villablino,  e  polas  noites,

despois de cear, faciamos unhas veladas moi divertidas!.

O que fixemos cada día foi:

LUNS, 7 de marzo: 

Estabamos no cole ás 8:15 h da mañá. Saímos de Cervo as 8:30 h da mañá, entre bágoas, e chegamos

a Leitariegos ás 13:00 da tarde.  No bus vimos películas e escoitamos cancións, tivemos que parar no

camiño e deixáronnos comprar algo. 

Cando chegamos ao albergue coñecimos a Martín, que foi un dos nosos monitores, repartímonos e

deixamos todas as nosas cousas nas habitacións.

Despois de poñer o traxe de neve,  recoller o material para esquiar: os esquís, as botas, a tarxeta e o

casco e empezamos coas clases de esquí. Fixemos dous grupos de clases, tiñamos un profesor cada

grupo e cada día tocábanos un profe distinto. 

O primeiro dia aprendimos a poñer os esquís, a limpar as botas, xirar e frear.

Cando xa sabiamos poñer os esquís tirámonos por unha costa logo deixamos os esquís e subimos á

telecadeira. Subimos ás telecadeiras por parellas e enriba había unhas  mulleres que nos axudaban a

baixar dela. 

Despois de comer andivemos libres, xogamos coa neve e tiramonos por costas. Casi todos caímos na

baixada. Estivemos xogando na neve unha hora. Despois baixamos ao albergue a acomodarnos nas

nosas habitacións, duchamonos,  ceamos,  fixemos a primeira velada nocturna e por ultimo fomos a

dormir.

MARTES, 8 de marzo:

Despertamos cedo e vestímonos coa roupa da neve,  baixamos as botas de esquí  mais o casco e

almorzamos.  Xa preparados fixemos o mesmo do día anterior: coller  telecadeiras.

Estivemos 5 horas esquiando, unha parte do tempo estabamos co profesor de esquí e logo foi esquí

libre. 

Esta vez xa sabiamos facer  o basico e leváronnos a unha costa pequena,  aprendimos a derrapar.

Fomos comer ao albergue e despois outras 2 horas de esquí libre. Xogamos ás carreiras de borrachos e

despois de pasalo moi ben xogando, fomos a ducharnos, poñer o pixama, prepararnos para cear e na

velada fixemos retos de interior, xogos e adiviñas. 



MÉRCORES, 9 de marzo

Despertamos ás 7:45 h e fixemos o de todos os dias:  vestirnos coa roupa da neve,  almorzar e,  a

esquiar!!   Fomos  esquiar  5  horas  coma  o  martes.  Subimos  a  unha  colina  máis  alta  pero  menos

empinada, e á baixada tiñamos que seguir ao noso profesor de esquí en zigzag derrapando, e despois

fixemos un datsnou??.

Despois de comer non se podía esquiar pois facía moito vento.  Fomos ao pobo que se chama Villablino

en autobús, compramos chuches e compramos recordos e regalos para nosos pais ou familiares. 

Cando volvimos de Villablino preparámonos para ir cear e na velada vimos unha película.

XOVES, 10 de marzo

Despertamos as 7:45 h e repetímos a rutina de toda a semana: vestir a roupa da neve, almorzar e ir ás

pistas esquiar. Este día outras 5 horas coma os anteriores. Este día foi libre, casi todos nos queriamos

montar na primeira colina, fixemos bonecos de neve e despois unha carreira de borrachos. Despois de

esquiar pola tarde fomos dar un paseo e xogamos a un xogo onde nos dixo Martín unha lenda. No xogo

quen encontrara unha cousa rara ganaba chuches

Despois de ese paseo  descansamos un pouco, ceamos e fixemos unha mini festa, algúns choramos

porque era a última noite.

VENRES, 11 de marzo

E por ultimo o venres, no que fumos esquiar por ultima vez, xa estabamos todos cansos. Esquiamos 

toda a mañá e despois de xantar chegou o momento de despedirse e coller as maletas para marchar.

Na viaxe vimos unha película e paramos a comer un bocata no camiño.  Cando chegamos a Cervo,

chorando ao ver as nosas familias, Cristina entregounos o diploma a cada nena e neno. 

PASÁMOLO XENIAL!!!!!
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INDIA. 

Sempre aprendemos sobre a cultura de países de fala inglesa. Durante 
este curso contamos coa presenza dunha persoa auxiliar de conversa 
de nacionalidade india, Wakar Bakshi. A través de Wakar coñecimos 
en profundidade este interesante país, a súa cultura, as súas linguas, 

etc. 
Foi moi divertido. Aprendimos sobre Diwali e moitas outras 

celebración, a comida, as linguas, as castas, as diferentes culturas, as 
relixións, a música. Sabemos que series de debuxos animados lles 

gustan e ata aprendimos a bailar imitando coreografías de Bollywood! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nin quito nin poño  edlg 



ADOPTAMOS O RÍO XUNCO II

Como levamos facendo os últimos cursos, adoptamos o
noso río!! 
Primeiro investigamos sobre o río Xunco a través dun Puca
quere saber e despois fomos ao río facer diferentes
medicións. Medimos a ancho do leito, a profundidade, a
temperatura da auga, o PH, a velocidade...
Ademais aprendimos sobre a fauna (animais) e flora
(vexetación) que vive no río Xunco.
Toda primaria puidemos disfrutar da saída ao río e
axudámonos destes maletíns para a recollida de datos. 



Novo parque no patio de infantil

No inicio de curso 2021/22 démonos conta de que a pasarela do tobogán do

parque do patio de Infantil estaba rota e era moi perigosa para o alumnado.

Polo tanto, tivemos que precintalo. 

Despois de longos meses de espera, por fin en abril  do 2022 chegou un

novo tobogán! E con el chegaron tamén máis elementos para completar o

parque. 

A espera mereceu a pena!
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PASATEMPOS 

 

DAMEIRO 

3 

 

2 1 6 5 
 

20 7 8 9 18 11 

 

 

 

12 13 10 
 

17
 

16 

 

15  14 19 4 

24 

 

22 23 26 25 21 

 

 

 

 

          
Contracción da preposición “con” e o artigo “un”. 

6  2  15        

    

 

    
Medida de tempo equivalente a 60 minutos. 

7 16 25 5    

 

 

    
Animal vertebrado provisto de pico e ás. 

24 9 14    

  

 

   
Cidade de Arabia Saudí. Principal lugar sagrado do Islam. 

22 10 4 21   

  

 

   
Artigo indeterminado, masculino , singular. 

11 1     

  

 

   
Símbolo químico do estaño. 

19 3     

      

 
Conxunción. Introduce unha consecuencia lóxica. Sin.:“así que”. 

20 8 17 12 13 18  

  

 

    
Acrónimo de “Asociación da Prensa” 

26 23      

 

CLAVE: 3ºpersoa de singular do presente de indicativo do verbo chamuscar. Acción e efecto de 

chamuscar ou chamuscarse. 

CONXUNTO: Un refrán 

 

 

 



Atopa no seguinte barullo de letras o nome dos seguintes obxectos. 

 

W T R O B A D O R Q B 

B A B O L B O R E T A 

A F O P O I G H P S S 

R D J J U L Q P Y J C 

A B E L A L S O S B U 

L V N M I A E L A O L 

L A U T O M O B I L A 

A C X Z K L P O U A P 

 

                                             

                                                            

Resolve o encrucillado: 

   5   8  1 1.- Flor aromática de moitas cores 

3  6  9  2.- Instrumento que serve para varrer. 

7        3.- Contrario de leve. 

        4.-1ª persoa presente de indicativo do verbo cavar. 

4        5.- Planta de tres ou en raras ocasións de catro follas 

        6.- persoa que defende os seus clientes nun xuízo 

     7.- Peza de tea estreita e alargada se que ata cun nó 

    8.-Femia do touro 

2         9.- 1ª persoa plural pret. perfecto de indicativo do verbo ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antiguedadescalderon.com/8bascula-2.JPG
http://www.sabercurioso.com/wp-content/baraja.jpg


 

Resolve o seguinte encrucillado. 

  5   

6 e  a   r a  

 7        

     8 

4   9  E 

2     A  

     T 

 3             

          

     

   R  

 10        

    

1 b         

   

1.- Masa de fariña, ovos e azucre cocida ao forno. 

2.- Viaxe que se fai por diversión, estudo,… . Saída.  

3.- O que foi presidente é o … 

4.-  Que oe pouco ou non oe nada. 

5.-Parte extrema dunha cousa, cabeza, brazos, pernas,… 

6.- Engrandecer, desproporcionar. Atribuir unhas proporcións excesivas ás cousas. 

7.- Corpo gasoso, incoloro, inodoro e insípido.Atópase na atmosfera e resulta indispensable para a vida. 

8.- Que está fóra. 

9.- Observar agachado sen ser visto. Espiar, vixiar. 

10.- Tempo destinado a durmir ou descansar e que ten lugar despois da comida.  

  



 

 

 

Completa o seguinte encrucillado. 

   5  1.-Medida de lonxitude que equivale a 1000 m.            

2.- Edificio para vivir. 

3.-Xogo de apostas que consiste en acertar os resultados 

dos partidos de fútbol. 

4.- Parte superior do corpo humano 

5.- ave que fai o seu niño no alto das torres e 

campanarios. 

6.- O contrario de vender. 

7.-O contrario de diestro. 

8.-Lugar onde se venden revistas, periódicos… 

9.- Líquido das froitas. 

10.-Lugar onde se coidan e exhiben animais exhóticos. 

11.- Parte máis alta dun monte, árbore, etc. 

12.- Comida que se fai pola noite. 

6        

3    10  

  G  

1           

      O 

N 2   S    

 

 

 

 

 

 

 

 

11   M    

    

12 L 7 

4   B     

   9    E  

   R  

  

8      C  

 

Resolve as seguintes operacións e descubrirás un refrán típico galego. 

35 56 10 100 15 81 24 40 63 72 42 20 48 0 

A C D E F G I L N R S U V  

 

 
 

         

8X7 20+15 5X2 7X5 11-11 10X2 9X7 30X0 10+5 30+5 

 
 

         

30+10 50-15 7X0 8+2 18+17 100X0 3X5 10X10 3X8 9X8 

 
 

         

52-17 40X0 7X6 63+37 9X9 11+9 37+26 5-5 28+12 23+17 

 
 

         

46+54 7-7 8X6 72-37 6X4 5X0 100-37 90+10 8X5 40-5 

 

 

  



 

Xogamos a afundir a frota. Colorea a sílaba tónica: 

  

 A B C D E F 

1 CA PU MÓ RRO ROL CÁR 

2 FA CHÁN BAL TRE E TO 

3 TER TE PRE LE PÓS PIS 

4 LA CEL PI SOR NÍ SA 

5 DAL AU BIL LA BU FAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B-2 A-5 

  

B-1 C-4 D-2 

   

A-2 E-1 

  

A-1 E-4 C-2 

   

A-4 F-3 

  

E-2 D-3 F-5 B-3 

    

D-4 C-3 F-4 

   

B-5 F-2 C-1 C-5 

    

E-3 A-3 

  



 

Resolve o autodefinido 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 6       

      10 

  9      

 2        

 4         

  5        

11 a      7         

    8          

3         

 

1.- Cerimonia de casamento. 

2.-Herba que xeralmente ten as follas agrupadas de tres en tres. 

3.- Femia do carneiro. 

4.- Persoa que ten como profesión aconsellar en asuntos relativos á xustiza e defender os intereses dalgunha das 

partes que interveñen nun xuízo. 

5.- O que está antes do noveno. 

6.- Árbore silvestre con espiñas na marxe das follas que se usa moito como adorno no Nadal. 

7.- Que non contén nada no seu interior 

8.-O animal que come herba é un animal … 

9.- Chave que serve para impedir o paso dun líquido por un conducto. 

10.- O pai de teu pai é o teu … 

11.- Froito seco comestible. 

 
Lino López Castaño 
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