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• Aquí estamos, outro ano máis  coa revista O Carro, onde se suben 
nenos e nenas que se van do cole e baixan outros para quedarse. 

Neste curso escolar 2011-2012, entre todos os traballos que 
fixemos podemos resaltar tres feitos importantes: 

1º.- A chegada de nenos e nenas ao Ceip Plurilingüe de Artes.
2º.- A biblioteca, que co seu proxecto “Rema coa Rima” baseado no 

Mar trouxo moitas innovacións: renovación do mobiliario, 
contacontos feitos polos nenos e nenas, apadrinamentos, 

manualidades…
3º.- O auxiliar de conversa, Sean, un xoven estupendo que nos 

ensinou moitas cousas e do que os alumnos/as aprenderon moito.

• Sen máis, os deixamos coa revista e agardamos que vos guste. 

editorial
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MULLERES
IMPORTANTES

DA NOSA
HISTORIA

3º Ciclo



ÁNGELES ÁLVAREZ
• Nació  en Ferrol (1916) y 

murió en California (2005).

• Fue una gran oceanógrafa 
española porque descubrió 
especies raras de animales 
marinos.

• En 1941 realiza un Máster en 
Ciencias Naturales.

• Entre 1953 e 1954 recibe una 
bolsa de British Council 



CONCEPCIÓN ARENAL
Nació  en Ferrol ,A Coruña, el 31 
de enero de 1820 y murió  en 
Vigo en 1893.

Fue una gran escritora. Entre 
sus obras destacan: “Fábulas  en 
verso”,”La Beneficencia”, ”La 
caridad y la filantropía”...

Se dice que Concepción Arenal 
se disfazaba de hombre para ir a 
la Universidad para estudiar la 
Carrera de Derecho ya que en 
ese tiempo non se permitía que 
las mujeres fueran a la 
Universidad.

.



FELICIA AUBER
• Nació en La Coruña en 1825. Su 

padre era Pedro Alejandro 
Auber (francés),uno de los 
soldados de las tropas 
napoleónicas.

• Fue una gran escritora gallega. 
Entre sus obras tenemos: 
“Willermina”,Un casamiento 
original”, “Ambarina”…

• Trabajó  en varios periódicos , 
como por ejemplo "El diario de 
la marina " . 

• Murió  en Madrid el 20 de 
marzo 1897 .



MARÍA BARREITO
• Nació  en A Coruña, el 2 de 

marzo de 1880 y falleció  el 20 
de noviembre de 1970. 

• Fue una gran socióloga, 
pedagoga, escritora, 
traductora lingüística y 
profesora gallega.

• Introdujo en Galicia los 
principios de Montessori.

• En 1941, por razones políticas, 
fue destituida  de sus cargos 
académicos y la obligaron a 
jubilarse.



CLARA CAMPOAMOR
    Nació en Madrid el 12 de 

febrero de 1888 y muere en 
Lausana (Suiza) el 30 de 
abril de 1972 a l 84 años.

    Fue abogada y también se 
dedicó a la política.

     Fue la primera mujer 
gallega que  defendió a la 
igualdad  de los derechos 
de la mujer y la libertad  
política.



SOFÍA CASANOVA
– Nació  en Santiago de   

Compostela en el año 1861 
y murió  en el año 1958.

– Fue una escritora muy 
famosa, Publicó: novelas, 
cuentos, comedias, y más 
de 1200 artículos en 
periódicos y revistas de 
Galicia, España y Polonia. 

– Algunos títulos de sus 
obras son: “Amores y 
confidencias”,   “Princesa 
del amor hermoso”, 
“Triunfo del amor”,”  Las 
catacumbas de Rusia 
Roja”…



MARÍA CASARES

• Nació 21/11/1922 en la 
Coruña y murió 22/11/1996 
en  Alloue (Francia).

•  Fue una legendaria actriz 
española de teatro y cine que 
triunfó en el exilio (en 
Francia), donde residía por 
ser hija de Santiago Casares 
Quiroja, que había sido 
Ministro y jefe de Gobierno 
de la República bajo la 
presidencia de Manuel Azaña. 



FRANCISCA HERRERA
• La Coruña (1869-1950)

• Fue una famosa  poetisa 
gallega.

• Fue primera mujer gallega 
elegida por la Real Academia 
Gallega , aunque por 
diferentes motivos nunca 
ocupo su escaño en la 
Academia .



ANA KIRO
•Ana kiro nació  en Arzúa en 1942 y 
murió el 24 de septiembre del año 2010 
en Oleiros (A Coruña).
 
•Fue una gran cantante. Viajó  por todo 
el mundo cantando, sobre todo, en 
gallego. Muchas de  sus canciones se las 
dedicaba a los emigrantes que estaban 
lejos de Galicia. 

•Una de sus canciones más populares es  
“Galicia, Terra Meiga”  con la que 
consiguió muchos éxitos. 

•También fue presentadora y actuó  en 
algunas series de televisión . 

•Estuvo varios años sin trabajar por 
problemas médicos, pero en  el año 
2007 hace su reaparición en el  
programa “Volver ao Rego”.



JULIA MINGUILLÓN

• Nació  en Lugo en 1906  y 
murió en Madrid 1965 . 

• Fue una gran pintora gallega .
• En 1926 se traslada a Madrid 

con una beca para cursar los  
estudios de Bellas Artes.

• En la escuela superior de San 
Fernando  obtiene el título de 
Profesora de Artes.

• Le gustaba pintar paisajes, 
retratos, flores, el mundo 
gitano…

• Recibió  muchos premios y 
galardones.



LA BELLA OTERO

Nació en Valga (Pontevedra)el 4 de 
noviembre de 1868 y murió en Niza 
(Francia) el 10 de abril de 1965.

Su verdadero nombre fue Agustina 
Otero Iglesias.

Fue bailarina, cantante y actriz. Actuó 
en Nueva York,Argentina, Cuba, Rusia y 
otros países.

Fue uno de los personajes más 
destacados de la Belle Époque francesa 
en los círculos artísticos de París.

 Se puede decir que fue la primera 
artista española conocida 
internacionalmente. 



OLIMPIA VALENCIA
• Nació  en Baltar (Orense) en 

1899 y murió  en el verano de 
1987.

• Fue la primera mujer gallega 
que consiguió  un título en 
Medicina. Obtuvo diecinueve  
matrículas de honor y el 
premio extraordinario de 
licenciatura.

• Estuvo detenida y pasó 
cuatro días en el cuartel de la 
Guardia Civil acusada de 
pertenecer al “Partido 
Galleguista”. 
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A semana do 12 ao 30 de abril 
adicámola ao Día do libro.

Este ano os nenos e nenas de 1º ciclo e 
de Educación Infantil deleitáronnos  

cunhas poesías, contos e debuxos con 
motivo deste día. Tamén contamos coa 
presenza dun contacontos e entre todos 

fixemos un libro.

Non volo perdades porque son unha 
marabilla!
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Artesáns S.L.

OS NEN@S DO CEIPP DE ARTES CURSO 2011-2012



Onde está Roberto  ?



ERASE UNHA  VEZ UNHA FAMILIA QUE ESTABA FORMADA POR :

A NAI  CHAMÁBASE MANUELA, ERA LOIRA E TIÑA OS OLLOS AZUIS.

UNHA MAMÁ



UN PAPÁ

O PAI CHAMÁBASE PEPE . TIÑA O PELO CASTAÑO E OS  SEUS OLLOS 
ERAN MARRÓNS.



UN FILLO : 

 DANIEL

 DANIEL ERA UN FEDELLO.

 O SEU PELO ERA CASTAÑO, COS OLLOS AZUIS COMA SÚA NAI              E 
DE PEL MORENA.



UNHA FILLA:

 PAULA

ERA UNHA AVENTUREIRA.

 TIÑA O PELO LOIRO , OS OLLOS AZUIS E  SEMPRE LEVABA                     

O PELO ATADO CON DÚAS COLETAS.



TAMÉN TIÑAN UN BEBÉ:  

ROBERTO

ERA MOI MORENIÑO E COS OLLOS CASTAÑOS



TIÑAN TRES MASCOTAS :

UN CAN QUE SE CHAMABA AMY

 ERA UN CAN DE PALLEIRO.

 O SEU CORPO ERA PELUDO, DE COR CASTAÑA, CUNHA COLA 

LONGA, DELGADA E BRANCA. 

ERA UN CAN MOI BERRÓN.



UN GATO:

QUE SE CHAMABA MISKA

MISKA TAMÉN ERA DE COR CASTAÑA COMA AMY, O CAN,              
  E… 

ERA UN GATO MOI CHORÓN.



A TERCEIRA DAS SÚAS MASCOTAS ERA UN LORO:

JUANITO

JUANITO ERA UN LORO DE MOITAS CORES QUE LLE GUSTABA MOITO FALAR.

ERA UN PARLANCHÍN.



VIVIAN NUNHA CASA GRANDE, BONITA E AMARELA 

CON RAIAS MOURADAS.



A CASA ESTABA SITUADA NO MEDIO DUN BOSQUE QUE TIÑA PINOS, 
CARBALLOS E CASTIÑEIROS.



ERA UNHA FRAGA GRANDE, BONITA E FRONDOSA.



NA FRAGA HABITABAN ANIMAIS DE CORES DIFERENTES:

UNS ERAN  VERDES, OUTROS AMARELOS,



TAMEN OS HABIA DE COR VERMELLA E CASTAÑOS..



NEGROS E  BRANCOS, 



 GRISES, LARANXAS E ROSAS.



A CARON DA CASA HABIA UN PEQUEÑO RIO CON PEIXES E OUTROS ANIMAIS.



O RÍO ERA PEQUENO,MOI AZULADO, BONITO 

E CON POUCA AUGA PORQUE NON CHOVIA.



NO CEO HABÍA 

SEMPRE

 UN ARCO 

DA VELLA.

E… XUNTO A CASA HABÍA  UNHAS SILVAS.



UN DIA NUBRADO ESTABA A 
NAI COSENDO UN 

PANTALÓN DO SEU FILLO 
DANIEL.



       DANIEL ESTABA XOGANDO COA SÚA IRMÁ PAULA NA SÚA HABITACIÓN.



DE SÚPETO, 
DANIEL COMEZOU 

A CHORAR E A 
BERRAR MOI 

FORTE, O CAN 
AMY A LADRAR E 
O GATO MISKA A 

MIAÑAR.



A SÚA NAI MOI ASUSTADA, 
LEVANTOUSE DA CADEIRA 

CAÉNDOSELLE O PANTALÓN
AO CHAN E CORREU TODO O QUE 

PUIDO ATA A HABITACIÓN DE 
ROBERTO.



CANDO ABRIU A PORTA ATOPUSE QUE A VENTÁ ESTABA ABERTA
DE PAR EN PAR E….

NO CHAN VIU UNHAS 
ENORMES PISADAS 

QUE CONDUCÍAN
AO BERCE DE 
ROBERTO E 

COMPROBOU CON 
TERROR QUE O SEU 

FILLO 
DESAPARECERA.



FOI COMENDO Á HABITACIÓN DOS  SEUS OUTROS FILLOS E 
CONTOULLES O ACONTECIDO.



CHAMARON AO PAI AO TRABALLO E 
ESTE DÍXOLLES QUE NON SE 

MOVERAN DA CASA QUE ÍA AXIÑA.



CANDO O PAI SE REUNE COA NAI E OS SEUS FILLOS, 
DECIDIRON IR EN BUSCA DE ROBERTO.



PREGUNTÁRONLLES AOS VECIÑOS, PORÉN NINGUÉN VIRA NADA.



PAULA ATOPOU UN 
PATUCO  DE ROBERTO E 
DECIDIRON BUSCAR POLO 
BOSQUE. O CAN ULIU O 
PATUCO E ATOPOU UN 
RASTRO. SEGUÍRONO, A 
TODA PRESA.



AO POUCO TEMPO DE COMEZAR A 
BUSCA DESCUBRIRON UNHA COUSA 
DE COR VERMELLA TIRADA NO 
CAMIÑO.



DANIEL: DEIXAME VER…XA SEI, ISTO É UN NARIZ DE PALLASO
PAI: POS TES RAZÓN FILLO.
PAULA: HAI DOUS DÍAS, NA ESCOLA, DÉRONME UNHA ENTRADA PARA 
IR A UN CIRCO, QUE ESTÁ PRETO DA PRAIA. TERÁ RELACIÓN CON 
ROBERTO?



TODA A FAMILIA FOI CARA A PRAIA E ALÍ ESTABA

 O CIRCO.



MENTRES OS PAIS FALABAN CO 
ENCARGADO DO CIRCO QUE 
ESTABA NA TAQUILLA, 
VENDENDO ENTRADAS, PAULA, 
PEPE E AMI FORON INVESTIGAR. 



ENTRE AS CASAS DA XENTE DO CIRCO 
ATOPARON A UN HOME MOI MUSCULOSO QUE 
PARECÍA QUE VIXIABA UNHA CARAVANA 



AQUEL HOME DOULLES MOI MALA ESPIÑA. SEN QUE OS VIRAN PAULA 
MIROU POR UNHA DAS FIESTRA E ....NON O PODÍA CRER. ENRIBA 
DUNHA CAMA , DURMINDO COMA UN ANXIÑO, ESTABA O SEU IRMÁN 
ROBERTO. 



PEPE FOI CORRENDO A BUSCAR AOS SEUS PAIS E CONTOULLES O 
QUE SUCEDERA. INMEDIATAMENTE CHAMARON Á POLICÍA.



A POLICIA CHEGOU 
RAPIDAMENTE E DESPOIS 
DE RESCATAR A ROBERTO, 
INTERROGAR AO FORZUDO 
E AOS NENOS PRENDERON 
AO PALLASO E AO SEU 
COMPINCHE.

NO CIRCO TODOS ESTABAN 
MOI SORPRENDIDOS POR 
TODO O QUE ESTABA  
ACONTECENDO. NON O 
PODÍAN CRER!



FELIX, O PALLASO DO 
CIRCO, ERA UN HOME MOI 
QUERIDO POR TODOS 
PORQUE ERA AMABLE , 
CARIÑOSO... UNHA 
PERSOA DE BÓ CORAZÓN. 
E O MELLOR, FACÍA RIR A 
XENTE!



DESPOIS DE 
MOITAS 
PREGUNTAS 
DA POLICÍA  O 
PALLASO 
CONFESOU 
QUE O FIXERA 
PORQUE NON 
TIÑA FILLOS E 
SENTÍASE MOI 
SÓ.



PORQUE SENTÍASE MOI SO E SEMPRE QUIXERA TER UN 
FILLO. VIRA A ROBERTO NO PARQUE COA SÚA NAI E…
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Como estades vendo fixemos moitísimas cousas, e aquí vai algo máis: 
O noso libro dos sentidos. 

1º
 C

IC
LO











Aquí os deixamos o traballo e as manualidades que 
fixemos durante o ano escolar. Agardamos que vos guste.
2º

 C
IC

LO





Un barco é unha construción que flota no mar, pode ser de madeira, ferro ou 
outro material.

Hai varios tipos de barcos, podemos destacar entre outros:

 . Mercantes                                           . De pasaxeiros    

 

          

 . Pesqueiros                                          . Auxiliares    

 . Deportivos                                           . Buques de guerra   

. Barcos de vela                                    . Tradicionais galegos   



Os barcos divídense en 4 PARTES PRINCIPAIS:

1.- PROA: parte dianteira.

2.- POPA: parte traseira.

3.- BABOR: parte esquerda mirando a proa.

4.- ESTRIBOR: parte dereita mirando para a proa.



Hai moitas clasificacións dos barcos pesqueiros. 

NÓS CLASIFICÁMOLOS EN :

a) Barcos de altura: son barcos grandes que pescan lonxe 
da costa, entre estes estarían  os atuneiros, arrastreiros, 
palangreiros, cerqueiros e boniteiros. Utilizan redes moi 
grandes , palangres…

a) Barcos de baixura: son barcos pequenos que pescan 
preto da costa. Son habituais en todos os portos. Estes 
barcos pescan con nasa, palangres, almadrabas, cerco, 
arrastre…



BARCOS DE ALTURA
Entre estes podemos destacar:

ATUNEIROS ARRASTREIROS PALANGREIROS

CERQUEIROS BONITEIROS



OS ATUNEIROS



Son os reis da pesca. Trátase dos barcos máis grandes, belos e caros que se 
dedican á pesca.

A súa única actividade é a pesca do atún na franxa tropical de todos os océanos 
do mundo, mediante redes de cerco (técnica que consiste en rodealo con grandes 
redes que son tiradas por unha pesada e potentísima barcaza de aceiro chamada 
panga).

Estos atuneiros poden conxelar e almacenar ata 200 tns/día.

                                                                             



GUINDASTRE

 E    REDE



Estes barcos apenas teñen un período de descanso. Buques chamados nodriza 
encárganse de suministrarlles as súas necesidades, cambios de tripulación e 
recoller o atún para levalo á factoría.

Na cuberta teñen unha plataforma para a aterrizaxe do helicóptero, que é o 
encargado de descubrir os bancos de atún. 

Unha particularidade recente nesta pesca e o chamado “Yelow-fin” (aleta 
amarela), consiste nunhas lanchas rápidas turbo jet que se encargan de dirixir 
aos atúns, como un can dirixe o seu rebaño, ao centro da rede.



ARRASTREIROS



• Como o seu nome indica o seu 
procedemento de pesca é mediante o 
arrastre dunha grande rede. Esta rede 
é tirada por el en parexa con outro 
arrastreiro. Poden tirar de dous e ata 
de tres redes o que supón unha 
potencia enorme.

• Hai dous tipos:
- Os  clásicos e os rampeiros: os 

primeiros non son habituais no 
noso país.



• A principal característica dos rampeiros é 
que a súa fácil identificación, porque a 
súa popa ten forma de rampa. 

• Na popa unha estructura en forma de 
ponte chamado pau de pastecas encárgase 
de guiar os cables da rede. Alguns 
rampeiros teñen unha segunda ponte máis 
na proa que se utilíza para erguer a rede e 
descargar a pesca.



OS ARRASTREIROS CLASIFÍCANSE EN : 

• TANGONEIROS: son buques                                                             arrastreiros 
que se dedican á pesca                                                                    de marisco, 
camarón e gamba.

TANGONEIRO

• CONXELADORES: son aqueles 
preparados para conxelar nunha longa 
campaña, mentras que… 

•AO FRESCO ten que regresar ao porto 
aos poucos días e non conxelan.

CONXELADOR



OS PALANGREIROS

• Son buques especializados na pesca 
mediante palangre. 

• Dedícanse á pesca de merluza e de 
outras especies como besugo, 
virrey…

• Suelen ter un cupo de 90.000 kg.

• A tripulación en xeral o compón 15 
hombres.



O CERQUEIRO

• Este tipo de barco pesca ao cerco, de ahí o seu nome. O barco extende a rede e fai a 
maniobra que permite cercar o núcleo da pesca.

• Caracterízase por ter unha cuberta a proa despexada o repartida mediante taboas en 
varios recintos para almacenar as caixas de madeira do pescado, unha pasteca a 
popa que recolle a rede e unhas potentes lámpadas no ponte que utilizan para facer 
atraer e subir o peixe á superficie concéntrandoo e poder rodealo. Un bote auxiliar 
con varios focos actúa de apoio tamén no centro da rede.

• Dentro de este tipo de barcos estaría o volanteiro que é un barco cerqueiro que 
traballa con volantas, consiste na pesca mediante unha rede que pode chegar a ter 
30 Km.



OS BONITEIROS

• Este tipo de barco diseñouse para a pesca de bonito.
• A diferencia do atuneiro este barco pesca con cebo vivo. Uns viveiros mante-ñen a 

anchoa viva, que previamente foi pescada ao cerco e é enganchada ao anzol e lanzada 
na proximidade do boniteiro cando o atún é atraido ata o seu costado.

• Caracterízanse principalmente por dúas características:
– Ten de 4 a 6 viveiros.
– Ten un pau masteleiro que suxeita a guía de recollida da rede.



BARCOS DE BAIXURA
• Son pequenos barcos que faenan nas proximidades da costa. Son habituais 

en todos os portos.

• Podemos destacar entre outras:
– O vapor
– Lancha xeiteira
– Lancha e bote de xávega
– Gamelas
– A traiñeira
– A Dorna



O VAPOR
• Desígnanse así un grupo variado de 

embarcacións que teñen en común o 
estar impulsadas por motores de vapor.

• O primeiro sitúase en Vigo polo 1888 e 
empeza a disminuír a súa presenza nos 
anos 50 coa introducción do motor 
diesel.

• Usados primeiro para a pesca con 
palangre da pescada e do ollomol, a 
partires dos primeiros anos do século 
cambian ás artes de arrastre e pesca de 
sardiña.



LANCHA XEITEIRA
• Foi a máis común e representativa da 

costa galega.
• O seu nome ven de seren utilizada 

coa arte do xeito para a sardiña. 
• Desapareceu a mediados dos 60.
• Podía desprazarse a remo  ou cunha 

vela de grandes dimensiones e con 
forte relinga para reforzala polo que 
se coñece tamén como lancha de 
relinga.

• Na súa construcción usábase madeira 
de carballo e piñeiro.



LANCHA E BOTE DE XÁVEGA
• Usadas coa arte da xávega 

estaban estendidas por toda 
Galicia.

• A lancha era a base dende a que 
se operaba a xávega.

• O bote era máis pequeño e facía 
de auxiliar para axudar na 
recollida da arte e levar o peixe ás 
fábricas.



GAMELAS
. Son coñecidas por chaláns. 
. Aparelladas con vela mística, 

actualmente, usan o motor ou os remos 
podendo remar cun só.

. Carecen de cuberta aínda que algunhas 
teñen corredores de proa a popa e 
outras pequenas cubertas na proa e na 
popa chamadas panetas. De costado a 
costado sitúanse dous ou tres bancos.

. A cor característica da gamela é a 
vermella que provén de cando se 
embreaba con brea, chapapote e saín ou 
graxa de peixe, e, ás veces, con pos de 
almagre.



A TRAIÑEIRA
• Dedícase principalmente á pesca da 

sardiña con artes de cerco e de traíña.
• Cunha sección en U e un ancho case 

uniforme de proa a popa estaban 
aparelladas para vela mística aínda 
que o común era que navegaran a 
remo levando por cada banda de oito a 
dez remos, un proel e un temonel.

• Tiña de 9 a 12 m. de eslora. Cunha 
tripulación que podía chegar ata os 
vinte homes e que na ría de Vigo 
picábanse entre elas competindo para 
ver quen chegaba o primeiro a porto. 
Con esta orixe mantéñense hoxe 
estilizadas na práctica deportiva do 
remo.



A DORNA



. É a máis coñecida das que aínda están en uso. A construcción en calime e as 
súas calidades mariñeiras fan dela unha embarcación singular e, de influencia 
nórdica, tendo similitudes coas embarcacións viquingas. Adaptouse ós tempos 
incorporando os motores fora-borda. O seu área está reducida ás rías de Arousa 
e de Pontevedra.

. No seu momento de esplendor desprazábanse dende Baiona ata Fisterra.



. A dorna ten dimensións moi variables, sendo as máis pequenas as 
polbeiras. 

As malleiras empréganse para a pesca con nasas e o marisqueo con 
raño.

 As tramalleiras e as xeiteiras son as maiores e úsanse para a pesca 
con trasmallos, palangres ou xeito de sardiña.



. A súa construcción é singular: 
comézase a facer polos 
costados.

. A madeira que predomina na 
construcción das dornas é o 
piñeiro, aínda que as quillas e 
cardenas foron sempre de 
carballo.

. O remo da dorna é sempre de 
dúas pezas uníndose á cana por 
ligaduras. Son longos e 
manéxanse cruzados de xeito 
que aumenta  a súa eficacia e 
diminúe o esforzo. A quilla 
pronunciada e o seu amplo 
temón fana moi axeitada para a 
navegación a vela.





• A característica cor negra viña de darlle 
negrume á obra morta pintando enriba algún 
motivo decorativo en branco.

•  A obra viva, a parte que vai mergullada, 
carenábase cunha mestura de brea, saín ou 
aceite que lle daba unha cor amarela ou 
crema.





ACUARIOS



MARCOS MARIÑOS



Que bonitos son os nosos faros e o traballo que fixemos sobre os aparellos do 
mar, que gustaron moito. 

Así que todos e todas agardamos que tamén vos guste, porque traballo nos 
costou pero valeu a pena, xa veredes!

3º
 C

IC
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O ANGAZO
• O angazo é un aparello de pesca 

que se usa para o marisqueo  a pé.

•  Con os mariscadores buscan 
ameixas, berberechos..

• Tamén se utiliza para limpar a 
praia, xuntar as algas...

• Fai moitos anos os mariscadores 
facíanos eles mesmos. Cravaban 
puntas longas nunha táboa de 
madeira e logo poñíanlle un mango, 
que dependía da altura de cada 
persoa.



¿ QUE TIPOS DE ANGAZOS 
HAY?

• Outros nomes que teñen 
os angazos son: anciño, 
ancazo,enciño,engazo, 
rastrelo e rastra .

• No campo, nos xardíns... 
tamén o utilizamos para 
recoller follas,palla,etc.



CURIOSIDADES DO ANGAZO

• Non existen datos que 
nos digan con exactitude 
a súa orixe, pero xa os 
encontramos  como 
motivo heráldico nos 
escudos familiares.



COTELO
• É un aparello que se usa 

para coller polbos.

• Esta feito dun pau e 
unha pedra suxeitos por 
uns cordeis.



O POLBO
• O polbo non é un gran 

nadador. So nada cando ten 
que escapar dun perigo, senon 
desplázase  bruscamente. 
Nunca nada grandes 
distancias. 

• Prefire reptar polo fondo, 
onde busca alimento e  abrigo 
nos buratos e nas fendas 
abiertas das pedras aínda que 
tamén podemos encontralo 
agachado entre as algas. 



COMO SE UTILIZA?
• Primeiro ponse un trozo de peixe atado ao 

pau. Despois, enriba do peixe, colocase 
unha necora (co peito cara arriba) ou un 
pateiro e atase cun cordel. Primeiro átase  
polo peito e logo átanse as patas abertas. 
Apretando ben para que non se solte do 
cotelo.

•  Bótase ao mar e cando chega ao fondo 
móvese a liña para que se mova o cotelo.

• Cando o cotelo queda atorado usamos 
unha estronca para desatoralo.

A estronca  é un tipo de cotelo cunha pedra 
moito máis pesada e un pau moito máis 
largo. 

• Esta estronca para desatoralo bótase pola 
liña á baixo, vertical ao cotelo.



TIPOS
• Según a época do ano 

os cotelos poden ser: 
cotelo normal ou 
cotelo de raña.

• O cotelo de raña 
úsase cando o polbo 
está moi delicado e 
tende a soltarse do 
cotelo. 



ESPELLO  DE  MAR
    O espello ou mirafondos 

é un utensilio de 
madeira en forma de 
tronco de pirámide 
cadrada. A altura da 
cara é variable pode ter 
12cm. ou máis. A base 
que poñemos no mar é 
máis ancha e está 
cuberta por un vidro. 

•  



Para que se usa 
Úsase para capturar 
cefalópodos (Moluscos 
mariños que teñen o 
manto en forma de 
saco cunha abertura 
pola que lle sae a 
cabeza, que se 
distingue ben do resto 
do corpo e está 
rodeada de tentáculos 
longos para a natación 
e provistos de 
ventosas, como o polvo, 
o calamar, o chopo…)e 
outras especies como a 
 centola e o ourizo.



Como se usa?
• O pescador pono sobre 

a superficie da auga do 
mar. Con el pode ver o 
fondo ata uns 3 metros 
aproximadamente 
(segundo a 
transparencia que teña 
a auga).Así sabe onde 
está o que quere 
pescar.



O FACHO 

• Era unha lámpada de carburo 
que se usaba  para iluminar os 
fondos do mar pola  noite.

• Nesta  lampada  había 
carburo de calcio  que  ao  
mesturarse  con  auga  
reaccionaba  e  desprendía  
un  gas  (acetileno)  que  se 
utilizaba  como  combustible 
para  producir  luz.

• Nos  nosos  días  xa  non  se 
utiliza, está  en  desuso. 



FISGA



FISGA
• É un especie de 

arpón cunha punta 
ancha e cónica de 
ferro. Pode ter uha 
ou dúas puntas.

• O seu tamaño é 
variado según lle 
guste ao pescador.



PARA QUE SE USA?
• Emprégase para traballar a pé na area ou meténdoa 

polos buratos das rochas para coller anguías, congros…



Como se usa?
Para usar a fisga o mariscador ten que saber recoñecer os buratos 

que os animais fan na area e saber usar a fisga.
Mentres  os moluscos están relaxados manteñen as cunchas 

entreabertas. Así ao meter a fisga dentro do burato  sintense 
molestados e reaccionan pechándoas. Ao sacar a fisga ,a punta 
máis ancha, arrastra o longueiron para fora



CURIOSIDADES
Cando están cubertos polo mar, a navalla e o longueirón, 

están pouco enterrados pero cando a marea está 
baixa a navalla pode soterrarse ata 30 centimetros de 
profundidade e o longueiron de 35 a 40.

         Navallas Longueirón



FORQUIÑA DE DOUS 
RABOS

  Isto é a forquiña de dous 
rabos, tamén coñecida como 
forquita.

    Está formada por dous 
mangos de madeira que están 
unidos a unha platina 
metálica con varios dentes 
de ferro bastante mestos , 
duns 26 cm de longo. 



 USOS
 Ten duas bocas de 

enmangue que forman un 
ángulo de 90º , nas que 
se introducen duas varas 
de madeira que miden 
aproximadamente 150 
cm de lonxitude e 4 cm 
de diametro.

   Utilizase para buscar a 
pé : ameixas , 
berberechos, ourizos, 
etc…



FOUCIÑO  
DE MAR



FOUCIÑO  DE MAR
• Con esta arte o maricasdor 

recolle as ameixas unha a 
unha. Mete a punta do 
fouciño no burato que deixa a 
ameixa na area, logo dalle un 
pequeño xiro e despóis tira 
cara arriba deixando a 
ameixa ao descuberto.



TIPOS DE FOUCIÑOS
• Tanto o sacho, como 

o angazo e o fouciño 
son artes 
procedentes do 
interior e propios do 
campo, pero  o 
fouciño que usamos 
nas hortas  ten o 
manco máis curto.



A FOUZA
• A fouza é un pau largo de 

madeira e cunha parte de 
diante é de metal, curva e 
rematada en punta. 

• Utilízase para desatascar  a 
élice  cando queda atascada 
polas redes.



FEMIEIRO



FEMIEIRO

• E un arte de pesca 
que se usa para 
pescar chopos



COMO SE USA
Este aparello de pesca consiste en 

atar varias femias de xiba vivas 
a un estremo dunha sedela pola 
parte traseira e lanzalas a auga, 
atando o outro extremo a unha 
vara que leva atravesada por 
encima da borda a 
embarcación .As femias unha vez 
no fondo fan de reclamo dos 
machos, estes se ven atraídos 
con elas con animo de aparearse, 
cando se encontran cerca da 
femia,o pescador por medio dun 
bicheiro ou do trueiro captura o 
macho.



NASAS



NASAS
• A nasa e unha rede de pesca 

ao fondo pasiva, consiste 
nunha especie de cesta, con 
diferentes formas.

• Cando a presa, por exemplo 
un peixe, entra na nasa ao seu 
recorrido vai dirixíndoa ata o 
final, caendo nun depósito do 
que e imposible sair. Pode ter 
unha ou dúas bocas.

•  Dentro do seu interior ponse 
 un cebo para que os peixes, 
polbos,marisco…métanse 
dentro. 



COMO SON?
• A estrutura da base da nasa 

está constituída por un 
esqueleto de madeira, cuxa 
base é maior que a súa parte 
superior e están unidas por 
puntas colocadas 
verticalmente.

• Despois, esta estrutura, 
cúbrese cunha rede que  
queda fixada tamén con 
puntas, pero de menor 
espesor. 



QUE PESCAMOS COAS NASAS?

• As nasas utilízanse 
moito na captura de 
crustáceos como:

• Centolas, bogavantes, 
langostas, nécoras… 
pero con elas tamén 
pódense coller 
polbos,chopos e 
moitos peixes.



TIPOS
• 1. Nasa do camarón.
• 2. Cangrexeira.
• 3. Nasa da nécora.
• 4. Nasa da langosta.
• 5. Nasa do polbo, choco…
• 6. Fanequeira.
• 7. Buitrón (para pescar 

anguías ou lampreas)
3 1
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O PALANGRE



O PALANGRE

•O palangre é un tipo de 
aparello utilizado na 
pesca artesanal.
•Hai dous tipos:
palangre de fondo que 
reposa sobre o solo 
mariño.
•O palangre de 
superficie que flota a 
deriva no mar.



TIPOS: O PALANGRE DE FONDO
Pode ser de dous tipos de 
sistemas:
•Sistema dunha liña nai. (Unha liña 
sola con boias situadas a cada lado 
e peso en duas esquinas que a 
manteñen pegada ao fondo).

•O sistema dobre que está 
composto por unha liña de 
seguridade, sin peso, que frota e 
está amarrada a varios puntos da 
liña principal. Así a liña pode ser 
extraída en caso de rotura.Este 
sistema emplease principalmente 
en zoas de fortes correntes e 
fondos donde existe maior riesgo 
de perder o arte.



COMO SE USA?

Para usalo só hai que
tiralo pouco a pouco ao
mar xunto coas boias e
os pesos e esperar.
Despois retirase e 
recollense os peixes que 
picaron nos anzois.



CURIOSIDADES

A pesca con palangre está 
considerada como a pesca máis 
selectiva que existe, xa que 
dependendo do cebo podes pescar un 
tipo de peixe ou outro.
Pode chegar a medir 50 ou 60 
kilómetros,pode chegar a ter 50.000 
anzois.(a distancia entre os  anzois 
varía entre 1 e 50 metros).



AS   
POTERAS



POTERAS

    Son pezas en forma de fuso  
    formadas por un núcleo  de 

chumbo rodeado de fío de 
diferentes cores. Nun      
extremo leva unha serie     
de anzois ou picas dispostas 
en coroa  e no outro un 
burato onde se engancha o 
fío ou tanza. 

    O tamaño das poteras e as 
picas varía segundo ao que 

     se destinen.
 



COMO SE UTILIZA?
• Úsase para capturar luras, 

chopos,xibas…
•  Pode traballarse con ela 

nunha embarcación  ou dende 
terra.

• Hai que tirar a potera ao mar 
e vaise movéndoa coa man 
arriba e abaixo para atraer 
as luras, aos chopos…que,ao 

    confundilas con peixes, 
tentan cazalos e quedan 
enganchadas na coroa de 
anzós.



Partes da potera

tanza
xiratorio

Fio de cores

alfinetes

chumbo



Tipos de poteras



Rasqueta
   Unha rasqueta é unha 

ferramenta en forma 
de folla de metal con 
arestas e cunha alza 
de madeira. Ten a 
estrutura e función 
semellante a unha 
espátula coa 
diferenza de que a 
base da folla máis 
larga. 



TIPOS

Pueden tener distintas 
follas



COMO SE UTILIZAN

• A rasqueta usase 
para eliminar as 
algas, mexillons... que 
se encontran no 
casco das 
embarcacións



O  RASTRO



O  RASTRO
É un utensilio  de  marisqueo  que foi 
evolucionando a partir do primitivo angazo. 
Con el cóllense moluscos como: berberechos, 
vieiras, ameixas, chirlas etc. dende unha 
embarcación . Utilízase normalmente na ría.

Antigamente  usaban uns rastros de ferro, 
que tiñan o cope feito dunha rede de fío ( o 
fío de coral era moi usado porque era  moi 
resistente) e un mango de madeira ,que 
facían atando unhas varas con outras, para 
facelos máis longos e poder traballar en 
augas máis profundas.

Neste tipo de rastro sempre traballaban 
dous homes,  porque era moi pesado tirar 
por el.



• Os rastros modernos están feitos con 
outros materiais como : metais, 
plásticos, canas de bambú ,etc que os 
fan máis lixeiros.

• Hoxe en día consisten nun  pau  longo, 
para chegar á area do fondo do mar, 
con varios  dentes. Poden ter de 12 
ata 15 dentes. Cantos máis dentes o 
mariscador ten que facer máis forza 
para arrastralo. A separación dos 
dentes está regulada por organismos 
oficiais.

• Nalgúns lugares póllenlle unha pletina 
de metal (chamada voador) para poder 
lanzalo o máis lonxe da embarcación 
posible a así poder traballar mellor.



Hay varios tipos de rastros dependendo do marisco que 
queiramos coller:

RASTRO DAS VIEIRAS

• Ten os dentes curtos e dobrados 
para atrás  para que non se 
enterren moito e a súa acción 
sexa practicamente superficial, 
xa que as vieiras  viven  pousadas 
no fondo.

• Con este rastro tamén se poden 
coller zamburiñas e outras 
especies.

• Non se pode usar en superfícies 
menores a 5 metros.



RASTRO DOS BERBERECHOS

• Os seus dentes teñen unha 
lonxitude máxima de 7 
centímetros (cm) de 
lonxitude e a separación 
entre os dentes é de 20 
milímetros (mm) mínimo. 

• O  ancho máximo da platina é 
de  65centímetros (cm).

• A malla do cope é duns 2 
centímetros (cm) de luz.

• Outro tipo parecido é o 
rastro da chirla.



COMO TRABALLAN CO 
RASTRO?

• Úsase dende unha pequena 
embarcación (chalana, dorna. 
planeadora...)

•  Tírase o rastro ao mar e 
arrastrase polo fondo ata 
chegar á altura da 
embarcación.Despois dáselle 
a volta e súbese, cóllese o 
que ten dentro e vólvese a 
lanzar.

• So se poden  usar nas zonas e 
horarios sinalados pola Xunta.



 O  SACHO
•O  sacho e unha das artes que O  sacho e unha das artes que 
máis se utiliza no marisqueo a pé, máis se utiliza no marisqueo a pé, 
cando a marea está baixa.cando a marea está baixa.

•  Úsase para cavar e remover a Úsase para cavar e remover a 
area para deixar ao descuberto as area para deixar ao descuberto as 
especies buscadas.especies buscadas.

•  Con el apáñanse: ameixas,chirlas Con el apáñanse: ameixas,chirlas 
navallas, berberechos…e tamén navallas, berberechos…e tamén 
miñocas para pescar.miñocas para pescar.

•  O sacho que se usa no mar é  O sacho que se usa no mar é  
máis lixeiro que o que utilizamos máis lixeiro que o que utilizamos 
na agricultura.na agricultura.



Tipos de sachos

• Hai varios tipos:
• O sacho da navalla .
• O  sacho do berberecho.
• O sacho da ameixa.
• O sacho das miñocas.
• O sacho de andar ao burato 
    que é moito máis pequeno.  
• A sacha  ten o mango  máis 
   curto  e a folla rectangular  
 



Os mariscadores cravan 
o sacho na area 
removendoa e deixando 
os moluscos ao 
descuberto.

Só se pode usar en días 
laborábeis dúas horas 
antes e dúas horas  
despois da baixamar 
diurna.

Como se usa?



SALABARDO
• O salabardo é un arte 

de pesca que se usa 
nos barcos para 
recoller o peixe das 
redes.Por exemplo para 
coller sardiña, bolo, 
xurel…  

• Consta dun mango para 
dirixir,un aro e unha 
redecilla,chamada 
cope.



COMO SE UTILIZA
• Para mariscar é un arte que 

está en desuso. Usábase para 
coller berberechos.

• O mariscador ia pola praia 
metendo area no salabardo 
axudandose dun sacho ou 
outro utensilio. De vez en 
cando levantaba o salabardo 
para que caera a area e os 
berberechos, as ameixas.. 
quedaran dentro do cope

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://fotos00.laopiniondezamora.es/fotos/noticias/318x200/2009-10-16_IMG_2009-10-09_01.26.09__2935454.jpg&imgrefurl=http://www.laopiniondezamora.es/benavente/2009/10/09/170000-pintonas-tera/389020.html&usg=__TMM9zQNsS_rFWNX42_z76FUZ-qw=&h=281&w=318&sz=61&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=viFsmub-j2-6KM:&tbnh=104&tbnw=118&ei=6GdGT-GTKJK5hAe977yiDg&prev=/search%3Fq%3Dgente%2Butilizando%2Bel%2Bsalabardo%26hl%3Des%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&itbs=1


TRUEL



TRUEL ou TRUEIRO

• Emprégase na   captura do 
camarón, do choco, do ourizo…, 
tanto a pé como desde unha 
embarcación.…

• Tamén se utiliza para recoller 
as capturas  como as lubinas, 
sargos, pintos…feitas con 
outras artes como por exemplo, 
o femieiro.

• O truel e unha rede en forma 
de saco cónico (cope) armada  
sobre un aro de ferro ou 
aceiro cun mango de madeira 
para poder manexalo . 

• As medidas do aro son 
aproximadamente 40 cm de 
diámetro. 

• A medida da vara varía. Se o 
usamos por terra soe ter uns 
2 metros de longo, e se o 
usamos no mar dende unha 
embarcación, mide 3 metros 
e medio.



COMO SE USA?
• Cóllese polo mango e 

movese pola auga 
intentando que os  
camaróns, ourizos… 
entren no cope.



OS FAROS DE GALICIA







FARO DE PUNTA DE CABALO
 Está situado na Illa de Arousa.

A súa  construcción comenzou en 
abril do 1852,cun presuposto de 
32.531 reales da época.
Inagurouse en octubre de 1853. 

     O faro foi dotado cunha linterna 
de luz blanca, de  forma 
hexagonal.
Está a 6 metros sobre o  
terreno e 13 sobre o nivel medio 
do mar, gracias a que a lsúa luz 
está  situada nunha torre  
troncopiramidal. 

Adrián



FARO DE CEDEIRA 1
• O faro construiuse en 1862 no alto do 

promontorio da Robaleira. 
•  E o segundo faro que se construe  

porque o primeiro foi destruido nun 
incendio.

• En 1904  asinouse unha nova 
apariencia de 3+1 actualización de 
luz branca que entrou en servizo o 26 
de Outubro de 1926, xunto cunha 
instalación, Dalen de aluminio 
permanente con queimador de 15 l.

• A apariencia volveu a cambiar á que 
manten na actualidade, de grupos de 4 
actualizacións cada 16 segundos.



FARO DE CEDEIRA 2
• Este faro distínguese pola súa sinxeleza.
• Posue unha luz branca cun alcance de 11 

millas. Desde el pódese ver o casco 
histórico de Cedeira, a praia de Vilarrube e 
a capela de San Anton de Corbeiro.

• A súa torre é hexagonal e de  cor branca.
•  O edificio está contruido moi preto dos 

farallóns, uns impresionantes acantilados 
de rocha cortada en vertical .

•  Nos pes do faro hai  enormes bloques 
desprendidos da ladeira isto quere dicir 
que as olas aquí teñen moita forte, sobre 
todo cando hai temporais. 

Martín



FARO DE CEE
       En el monte Quenxe,se levanta el 

faro de Cee. Está situado en un 
espacio natural protegido.
Es un edificio formado por  una casita 
de cien metros cuadrados con un 
tejado a cuatro aguas y  una torre, en 
el lado sur,  de sección octogonal y 
casi ocho metros de altura, acabada 
por un balconcillo en el que 
encontramos una linterna al aire que 
lanza tres destellos blancos cada seis 
segundos. 

Empezó a funcionar el 31 de julio de 
1860,  con una lámpara de aceite a 
émbolo. Veinte años después se le 
añadió una lámpara para petróleo con 
mecha que en 1934 se reemplazó por 
una instalación de llama con 
destelleador AGA, válvula solar y 
quemador y se automatizó.

Sandra



FARO DE CORRUBEDO
•A construcción do faro de 
Corrubedo comezou en maio de 
1852 e a sua luz acendeuse  o 
vinte de febreiro de 1854, fai 
158 anos. 
•A súa luz vese a 32 metro 
sobre o nivel medio do mar.
•Coa chegada da electricidade o 
faro deshabitouse. 

Raúl



FARO DE LAXE
• O faro de Laxe caracterízase pola 

súa austeridade. É  un cilindro cunha 
pequena e estreita porta. Non hai 
ningunha construción ao seu arredor.

• É un faro máis curto que o seu veciño 
de O Roncudo, aínda que a súa 
linterna é máis alta. Brilla a 11 m. do 
chan e a 66 m do mar. A súa luz 
alcanza as 20 millas. 

• A característica da súa luz consiste 
nunha secuencia de cinco flashes de 
0,1 segundos con intervalos escuros 
de 2,4 segundos, salvo o quinto que é 
de 9,9 segundos para que o ciclo 
sexa de 20 segundos.



NARIGA
• O faro de Punta Nariga e un 

faro raro. E non é porque 
sea un dos faros máis 
xovenes de Galicia e de 
España, nin porque é moi 
chamativo, a sua rareza 
consiste en que é un faro 
anguloso de base 
sumamente puntiaguda.

•  A súa luz brilla a 28 metros 
do chan e a 50  sobre o mar 
e pódese ver a 22 millas de 
distancia.

     Mari Carmen



FARO NARIGA CARACTERÍSTICAS 
• O faro ten 3 partes: a base, o 

recinto das máquinas e 
servizos e a torre. 

• A base, ten un mirador de 
planta triangular. Para 
acceder hai que subir por 
unha escalinata. Tamén 
nesta parte podemos atopar 
moitos  poliedros que 
destacan entre as rochas e o 
mar. 



FARO PRIOR
El faro Prior  está situado a 14 Km de 
Ferrol y al otro lado de los montes  de 
Serantes. 

Empezó a funcionar el  1 de marzo de 
1853. Su luz era blanca y fija, producida 
por un aparato Sautter pequeño ,que tenía 
un alcance de 15 millas marinas.
El faro actual está a 109 metros sobre el  
nivel del mar y el alcance de su luz es de 
22 millas.

       Ha sufrido muchos cambios desde que 
empezó a funcionar. En 1993 los fareros 
dejaron de vivir allí y en el año 2008 se 
realiza una importante remodelación y 
rehabilitación del edificio, dejándolo como 
está ahora.

En estos momentos está totalmente 
monitorizado y automatizado. Lo 
controlan  por un ordenador dende el 
centro de control situado en San Cibrao.

Javier



LA TORRE DE HÉRCULES
• La torre de Hércules es el  faro más 

antiguo  en funcionamiento . 
• Fue construído en el siglo II , 

aunque  fue remodelado 
posteriormente.

• Sus destellos alumbran l a las rías de 
Ferrol, Ares,Betanzos  y A Coruña.

• En el  2009 fue declarado 
patrimonio  de la Humanidad por la 
UNESCO.

• Su altitud es de unos 49 m.
• Desde la Torre se pueden ver  

impresionantes vistas de la ciudad de 
A Coruña , Caión, la praia de 
Barrañán y el Santuario de Pastoriza.



EL NARVAL  
• Es un t ipo de bal lena.
•  En sus inm ers iones puede l legar  nadando hast a los  800 

m et ros de pro fundidad en e l  Oc éano Glac ia l  Ár t ic o y  e l  
Oc éano At lánt ic o. Después del  c ac halot e y  de l  e le fant e 
m ar ino es  e l  m am ífero m ar ino que se sum erge a m ayor  
profundidad. 

• El  m ac ho posee un  c o lm i l lo   de m arf i l  puro que puede l legar  
a  m edi r  hast a 2 m et ros y  pesar  hast a los  10 k i los. Ningún 
m am ífero lo  t iene. 

(Car los)



EL PEZ LUNA
• Al  PEZ LUNA tam bién se le 

c onoc e c om o Mola Mola. Es 
un est raño anim al  que 
puede a lc anzar  los 3 
m et ros y  l legar  a  pesar  1 
t onelada, c on un c erebro 
que pesa 400gram os.

• En una m ism a puest a, e l  
pez luna puede l legar  a  
poner  900.000 huevos.El  
a levín, a l  nac er , es de 60 
m i l lones de vec es m ás 
pequeño que su m adre.Est o 
es asom broso porque, por  
e jem plo, un bebé hum ano 
es apenas 20 vec es m ás 
pequeño que sus padres. 

(Anx o) 



EL DELFÍN
• EL  DELFÍN c om e m enos en 

verano que en inv ierno, debido 
a que en inv ierno nec esi t an 
m ás grasas debido a la  
c l im at ología y a  que la  
t em perat ura de l  agua ba ja .Los 
de l f ines sa len a la  super f ic ie  
c ada 5 -8 m inut os. Si  un de l f ín  
se est á m ur iendo, o t ros 
de l f ines de su grupo vendrán a 
ayudar le , apoyándole t odos 
c on su c uerpo para que e l  
agujero que ut i l iza  para 
respi rar , esp i rác u lo , se 
m ant enga por  enc im a de l  n ive l  
de l  agua.Es uno dse los 
an im ales m ás in t e l igent es que 
se c onoc en. A lo  largo de la  
h is t or ia  m i les de navegant es 
les deben la  v ida, t ant o porque 
les han defendido de los 
t iburones c om o porque les han 
señalado e l  c am ino hast a e l  
puer t o  m ás c erc ano.

J av i



LAS BALLENAS 
La ballena azul
•  Es la espec ie  m ás grande que 

ex is t e , puede l legar a  m edir  33 
m et ros de largo y a  pesar  170 
t oneladas.

•  Su c erebro  puede l legar  a  
pesar  hast a 7  k i los. 

• Se al im ent a de k r i l l , que son 
c rust ác eos d im inut os que 
apenas superan los  70 
m i l ím et ros de longi t ud. Cada 
día, una ba l lena azu l  puede 
l legar  a  c om er una t onelada de 
k r i l l .

• El per iodo de gest ac ión de la  
ba l lena dura unos 11 m eses. 
Cuando nac en, los ba l lenat os 
m iden a lgo m ás de s ie t e  
m et ros y pesan dos t oneladas. 
Las m adres los a l im ent an c on 
lec he, m uy r ic a en grasa, lo  
que los ayuda a c rec er  
rápidam ent e,así  a  los s ie t e  
m eses de v ida pesan ya 23 
t oneladas y  m iden unos 16 
m et ros. 

La l lam ada que em i t en las  
ba l lenas para c om unic arse c on 
ot ros e jem plares puede 
esc uc harse a m ás de 80 
k i lóm et ros de d is t anc ia.



LOS TIBURONES
• Los t iburones han ex is t ido en la  T ier ra por  m ás desde hac e 

450 m i l lones de años.
• Los t iburones aparent em ent e son los ún ic os anim ales que 

nunc a se ponen enferm os. Son inm unes a t odas las  c lases de 
enferm edad, inc luyendo e l  c ánc er .

• El  t iburón bal lena t iene m ás de 4.000 d ient es . Cada uno m ide 
so lo 3 m i l ím et ros de longi t ud.

• El  t iburón enano no supera los 25 c m .



•  La gran m ayoría  de l  ox ígeno 
de l  p lanet a no es generado por  
los  bosques s ino por  e l  c ora l . 
En los ar rec i fes c ora l inos se 
produc e e l  80% del  ox ígeno 
ind ispensable para nuest ra  
v ida. El  c ora l  es m uy sensib le a  
los  c am bios de t em perat ura. 

• Un aum ent o de dos grados 
Cent ígrados en la  t em perat ura 
de l  agua, debido a l  
c a lent am ient o g lobal , 
oc asionar ía  la  m uert e  de l  

       35 de l  c ora l  de nuest ro  
p lanet a. 

• Algunas espec ies de c ora l  
t ardan 25 años en c rec er  2  
c ent ím et ros. 

Los  pec es de los  ar rec i fes 
son los m ejores  e jem plos de 
adapt ac ión m im ét ic a a l  
pa isa je donde v iven, 
sem ejándose a las roc as, 
a lgas o fondos arenosos. 

Mª Rosa e Isabel



A biblioteca

• Este ano escolar o 
proxecto da 

Biblioteca foi: 
“Rema coa rima” .  

                         
Para o cal 

adornamos as 
aulas e a biblioteca 

 con motivos de 
mar e nos quedou 

chulísima.
• Ademais este ano 

renovamos o 
mobiliario.





Por primeira vez, este 
ano houbo 

apadrinamentos, onde 
os alumnos de 2º e 
3º ciclo elexían a un 
neno/a de E.I. ou de 

1º ciclo e lles 
contaban un ou varios 

contos.



Tamén houbo contacontos onde eran os 
alumnos/as os verdadeiros protagonistas.







DESPEDIDA DE SEAN
• Este curso escolar 2011-2012, 

ao ser o colexio Plurilingüe 
poidemos contar cun auxiliar 

de conversa, un rapaz 
americano chamado SEAN, un 
xoven que deixou pegada en 

todos nós. 
• Os alumnos/as fixéronlle unha 

despedida moi emotiva.
• Botarémoste de menos e 

agardamos que volvas. 









Adivina de quien es cada faro  
(hechos por alumnos de 5º y 6º curso):

Pistas: 
*Es de una persona que es de 

5º o 6º y empieza por J:

Pistas:
*Es de una persona que es de 5º o 6º 

y empieza por A:

Pistas:
*Es de una persona que es de 5º o 

6º y empieza por C:

Pistas:
*Es de una persona de 5º o de 

6º y empieza por J:

Pistas:
*Es de una persona de 5º o 

de 6º y empieza por C:



Pistas: 
*Es de una persona de 5º o 6º y 

empieza por R:

Pistas:
*Es de una persona de 5º o 6º y 

empieza por S:

Pistas:
*Es de una persona de 5º o 

6º y empieza por M 

Pistas:
*Es de una persona de 5º o 

6º y empieza por N 

Pistas:
*Es de una persona 

de 5º o 6º y 
empieza por S:

Pistas:
*Es de una persona de 5º 
o 6º y empieza por M:

Realizado por: 

José Muñiz

Carlos Reiriz

Anxo Pena

(6º Curso)



O coche máis rápido do planeta.

Bloodhound SSC  é capaz de sobrepasar 
os 1.016,086 km/h o coche está 
propulsado por un motor de cohete de 
peróxido de hidroxeno e gas natural 
líquido.

Maior numero de saltos consecutivos 
en saltador.
O maior numero de saltos consecutivos 
logrados cun saltador é de 186.152 
saltos.Realizounos James Roymeliotos 
(EE. UU.)

Maior lingua canina
A lingua canina más larga mide 11,43 cm y 
pertence a un boxer chamado Puggy de 
Becky Standford (EE. UU.).

Este record mideuse en Texas 
(EE. UU.) o oito de maio de 
2009

Realizado por: Inés GómezRealizado por: Inés Gómez

Adrián LouzaoAdrián Louzao

Raúl Pérez( 6º Curso)Raúl Pérez( 6º Curso)



Realizado por: Inés Gómez FontaíñaRealizado por: Inés Gómez Fontaíña

Adrián LouzaoAdrián Louzao

Raúl Pérez( 6º Curso)Raúl Pérez( 6º Curso)



Realizado por: Realizado por: 

Isabel MiniñoIsabel Miniño

Maria Rosa Martínez ( 5º Curso)Maria Rosa Martínez ( 5º Curso)



Realizado por: Realizado por: 

Sharon PérezSharon Pérez

( 6º Curso)( 6º Curso)



Realizado por: Realizado por: 

Mª Carmen Mª Carmen 
González VázquezGonzález Vázquez

( 5º Curso)( 5º Curso)



Realizado por: Sandra Mos  e Naima El Gargari   ( 5º Curso)Realizado por: Sandra Mos  e Naima El Gargari   ( 5º Curso)



Todo o CEIP Plurilingüe 
de Artes deséxavos 

FELIZ VERÁN!
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