
*Imaxes empregadas únicamente con fins educativos 

“O Nadal no Condesa” 

 

 

 

Como cada ano, coa chegada do mes de decembro, 
teñen lugar as celebracións do Nadal. No condesa non 
deixamos pasar a oportunidade para festexar ao tempo 
que reivindicar a necesidade de retomar as nosas 
tradicións máis populares, como son a figura da 
personaxe de nadal “O Apalpador”, empregando coma 
sempre a nosa lingua como o vehículo principal de 
expresión. Esta foi a programación de ACTIVIDADES DO 
NADAL para o mes de decembro:  

 Primeira quincena: Ambientación de pasillos e 
aulas.  

 Martes 16 de decembro: Visita do Apalpador.  

 Xoves 18 de decembro: Festival de Nadal.  

 Venres 19 de decembro:  
o Visita dos Reis magos.  
o Entrega de notas en horario de 10 a 13:30.  

 Xoves 8 de xaneiro: Reanudación das clases do 
segundo trimestre.  



 
1. AMBIENTACIÓN DE PASILLOS E AULAS: Moi 

comprometidos co coidado do noso medio ambiente, 
decidimos adornar os nosos pasillos e aulas con 
traballos feitos polo alumnado empregando materiais 
de refugallo.  
 

Para iso aproveitamos, ben momentos de Plástica 
dentro das aulas ou contando coa colaboración das 
familias para realizar algúns traballos na casa.  O 
resultado foi espectacular. Acompañamos estas liñas 
cunha pequena mostra fotográfica dalgúns destes 
agasallos:  
 
 

AMBIENTACIÓN DE PASILLOS E AULAS 

 

 
 

 

 
 

*Estrelas e árbores de Nadal, feitos con 
papel hixiénico…! 

 
 

 
*Bonecos de neve con botellas de leite…! 



 

 
 

*Paisaxes de Nadal empregando materiais de refugallo! 

 

2. O APALPADOR:  Como actividade planificada para a 
etapa de Educación Infantil e primeiro e segundo 
curso de Educación Primaria, os rapaces e rapazas 
poideron disfrutar o martes 16 de decembro da visita 
do “Apalpador”, que pasou polas aulas, despertando  a 
curiosidade de todos, apalpando as barriguiñas para 
comprobar que están ben mantidos e agasallando a 
todos cunhas castañas ben quentiñas. Aínda que ao 
comezo algúns pequenos amosaban as súas 
reticencias ante esta figura dun vello de aspecto 
pouco frecuente para eles, enseguida se sentiron 
agusto e o trataron como un avó agarimoso que lles 
viña a facer unha visita.  
 



 
A continuación podedes ver unha pequena selección 

de fotografías das visitas realizadas tanto en 
Educación Infantil como en 1º ciclo de Educación 
Primaria. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 
 

 

 

*Gardando castañas para levar a mamá!! *Foto colectiva para lembrar o momento! 

 

 
 

 

 

*Todos/as sen excepción impactados co 
Apalpador! 

 

*Coa axuda do seu caxato se movía entre as 
mesas! 



 

 
 

 

 

*Interesouse polos traballos dos nenos e 
nenas! 

* E como é tradición…Apalpando as 
barriguiñas! 

 

A continuación, unha seleción de imaxes da visita 
do “Apalpador” ao  primeiro e segundo curso de 
Educación Primaria: 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA (1º E 2º) 

 

 
 

 

 

 
*E tocoulle o turno aos nenos/as de 

primeiro! 

 
*O outro grupo de primeiro tamén reciciu a 

súa visita! 



 

 
 

 

 
*Os segundo aínda que maiores 

desfrutaron a visita!  
*Todos berrando ben 

forte…APALPADOOOORRR! 

 

3. FESTIVAL DE NADAL:  E na última semana, o 18 de 
decembro, a poucos días do comezo das vacacións, 
tras moitos ensaios chegou o momento de amosar os 
nosos compañeiros/as e familias, o noso “Festival de 
Nadal”. Contamos con actuacións de todo tipo. Dende 
panxoliñas clásicas en galego e inglés, así como 
outras máis divertidas, versións de Nadal de temas 
pop, monólogos de humor ata actuacións dun grupo 
de nais… 
 

Dividido en dúas sesións, unha para Educación 
Infantil e outra para Educación Primaria, o 
programa do festival de de Nadal foi o seguinte:  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas actividades serviron un ano máis para 
favorecer a integración das familias na vida do noso 
centro e empregar nun contexto lúdico a nosa lingua 
como vehículo de comunicación e expresión cultural e 
artística. Dende o equipo de Normalización,  estamos a 
traballar xa nas actividades de fomento do emprego da 
nosa lingua para o segundo trimestre.  

VOLTAREMOS!!!! 

 

“PROGRAMA DO FESTIVAL DE NADAL” 

CEIP CONDESA DE FENOSA 

…... 

 FESTIVAL DE EDUCACIÓN INFANTIL:  

o DATA: 18 de decembro de 2014 de 15:45 a 17 horas.  

o ORDE DE ACTUACIÓNS:  

 3 anos A e B: Panxoliña “O pendello”.  

 4 anos A e B: Canción “3 Reis en bicicleta”.  

 5 anos A e B: Canción “A pulga na palla”.  

 Actuación Grupo nais: “Quedo comedte”.  

 

 FESTIVAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA:  

o DATA: 18 de decembro de 2014 de 18 a 19:30 horas.  

o ORDE DE ACTUACIÓNS:  

 1ºA-B: “Carapuchiña vai ao Portal”.  

 2ºA-B: “O estrés do Nadal no Condesa”.  

 3ºA-B: “Unha risa de Nadal”/Panxoliña “Jingle Bells”.  

 4ºA: “Parolas ao teléfono”.  

 4ºB: “Muxicas no ceo de Belén” /”Cantiga da alegría”.  

 5ºA: Canción : “Non dudaría Nadal”.  

 6ºA-B: “O primeiro Nadal”/Panxoliña “White 

Christmas”.  

 


