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MAIO 2017 

XORNAL DO 
CEIP Emilio González López 

LIMIAR 
Un ano máis queremos achegarvos 

algunhas das actividades e traba-

llos que se foron desenvolvendo ao 

longo do curso, dende a “Viaxe polo 

mundo” dos nenos e nenas de in-

fantil, pasando por entrevistas, 

investigacións sobre mulleres ma-

temáticas,, lembranza de Carlos 

Casares, contos,  Semana da Poe-

sía, incubación de ovos e nacemen-

to de pitos, a mascota Zara, xogos 

con cordeis en Educación Física, 

chistes e adiviñas... e incluso reco-

mendacións para unha correcta 

hixiene postural..  

É só unha pequena mostra. Mirá-

dea con agarimo. 

Equipo de Dinamización  

da Lingua Galega 
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O Cruceiro  Maio de 2017   INTERNACIONAL 

CHINA 
O alumnado da etapa de infantil  traballamos este 
ano o proxecto “Unha viaxe polo mundo”.  

Fixemos unha paradiña especial en China pois o  
país asiático tiña moitísimas cousas interesantes 
que queríamos coñecer. Eles foron os que construí-
ron a gran muralla china, as pagodas e inventaron a 
pólvora. aAdemais gustounos moito coñecer mellor 
aos osos panda. 

Aproveitando esta viaxe imaxinaria no Entroido 
disfrazámonos toda a etapa de chiniños e chiniñas. 

 

 

Aula de 3 anos 

DEBUXAMOS UN OSO PANDA 

OS CHINOS DESCUBRIRON A PÓLVORA. CON ELA FANSE 
FOGOS ARTIFICIAIS 
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O Cruceiro Maio de 2017   LOCAL 

O DÍA 16 DE XANEIRO VIAXAMOS EN TREN DENDE A ESTACIÓN DE 
CAMBRE ATA A ESTACIÓN DA CORUÑA.  

CANDO CHEGAMOS ESTÁBANOS ESPERANDO UN TRABALLADOR DA ES-
TACIÓN PARA FACER UNHA PEQUENA VISITA: VIMOS O POSTO DA PO-
LICÍA, AS OFICINAS, A PARADA DE TAXIS…  FOI UNHA SAÍDA MOI 
INTERESANTE !      

NENOS E NENAS DE 5º DE E.I. 
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O Cruceiro Maio de 2017   LOCAL 

NENOS E NENAS DE 6º DE INFANTIL 



O Cruceiro Maio de 2017   INTERNACIONAL 

 

A Ópera de Sydney o Sydney Opera House é sen lugar a dúbidas o símbolo por antonomasia 

de Australia. Está situada na cidade de Sydney, sendo un dos edificios máis famosos do sé-

culo XX. Foi deseñada polo arquitecto danés Jørn Utzon en 1957 e inaugurado en 1973. O 

edificio é singular. A súa cuberta,  formada por unha serie de cunchas triangulares, ten 67 

metros de altura.  Recibe uns catro millóns e medio de visitas ao ano. 

A Ópera de Sydney ten catro auditorios principais para Ópera, danza, concertos e teatro. 

Realiza más de 2.400 eventos anuais, polo que no só é un impresionante edificio, senón ta-

mén unha referencia para á arte. Foi declarada Patrimonio da Humanidade en  2007. É a 

sede da compañía Ópera Australia, da Compañía de Teatro de Sydney e da Orquestra Sinfó-

nica de Sydney. 
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NENOS E NENAS DE 6º DE INFANTIL 

http://www.pasaporteblog.com/category/australia/


O Cruceiro Maio de 2017   ENTREVISTAS 

O grupo de terceiro de primaria realizou unha serie de entrevistas aos avós e avoas buscan-

do información sobre os xogos cos que desfrutaban na súa nenez.. Estas son algunha delas:  

Iago Calvete 
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Carla Gómez 
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Álvaro Iglesias  

Sara Veiga 
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MULLERES MATEMÁTICAS 

O traballo sobre María Wonenburger é un dos once que se prepararon na clase de cuarto 

para dar a coñecer a aportación de mulleres científicas no campo das matemáticas 

(moitas veces pouco recoñecidas). 

CONCIENCIA  

ECOLÓXICA 

Estes traballos do alumnado 

de 4º  sobre a depuradora de 

Bens recollen unha serie de 

consellos con recomendacións 

necesarias para evitar a con-

taminación dos nosos mares e 

tratar de ter unha conciencia 

ecolóxica e respectuosa coa 

nosa contorna. 

4º de Educación Primaria 



 

Este ano o autor homenaxeado no Día das Letras Galegas foi Carlos Casares Mouriño, 

que dende ben novo manifestou as súas inquedanzas literarias. Seguro que todas e todos 

vós xa tedes moita información sobre el, así que ímonos quedar só cunha  das súas frases: 

 

“A literatura pode servir para moitas cousas: gañar a vida, gozar, emocionarse ou 

encanallarse. A min, persoalmente, sérveme para pasalo ben”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contesta as preguntas sobre este autor e busca as palabras na sopa de letras: 

1.-Nome da súa dona .................................... 

2.-Título dunha das súas obras: “Lolo anda en  .......... ................................” 

3.-Primeiro apelido do autor.......................... 

4.-Nome que recibe o lobo protagonista  dun dos seus libros .......................... 

5.-Nome dunha froita que da título á obra teatral infantil (en plural) .......... 

6.-Cando remata os estudos universitarios traballa como .............................. 

7.-Para Carlos Casares esa ave era de cor azul ............................................... 
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O Cruceiro Maio de 2017   CULTURA 
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O Cruceiro Maio de 2017   conto 

5º de Educación  Primaria 
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A UNESCO proclamou o 21 de marzo como Día Mundial da Poesía nunha sesión cele-

brada en París no ano 1999. 

 

O  principal obxectivo desta acción é 

apoiar a diversidade lingüística a 

través da expresión poética e dar a 

oportunidade as linguas ameazadas 

de ser un vehículo de comunicación 

artística nas súas comunidades res-

pectivas. 

 

Por outra parte, este Día ten varios 

propósitos: promover lo ensino da 

poesía; fomentar a tradición oral dos 

recitais poéticos; apoiar ás pequenas 

editoriais; crear unha imaxe atracti-

va da poesía nos medios de comuni-

cación para que non se considere 

unha forma anticuada de arte; e res-

tablecer o diálogo entre a poesía e as 

demais manifestacións artísticas, 

como o teatro, a danza, a música e a 

pintura.  

 

No colexio tamén celebramos a se-

mana da poesía. Na aula de 5º traba-

llamos os caligramas e os acrósticos. 

Deixamos aquí unha mostra. 
 
 
 
 

5º de educación primaria 

O Cruceiro Maio de 2017   cultura 



O alumnado de primeiro e segundo estiveron traballando a natureza. Comeza-

ron vendo como nacen e crecen diferentes plantas pero estaban desexosos de 

comprobar como o facían outros seres vivos. O primeiro ser vivo elixido foi un 

anfibio, a RÁ 

 

Ovos de Rá 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                 Rá          Cágados 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

       ágados respirando por pulmóns                           Cágados con patas 
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O Cruceiro Maio de 2017   natureza 

Aula de 2º de Primaria 



O Cruceiro Maio de 2017   natureza 
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POLOS NO COLEXIO 

 

O alumnado do CEIP Emilio González López puido desfru-

tar, os meses de maio e xuño, do nacemento duns poliños 

grazas ao préstamo dunha incubadora por parte do CEIP 

Portofaro.  

Como todos sabedes, este animais son aves, polo tanto son 

animais ovíparos. O seu período de incubación é de 21 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O día 2 de maio comezou a incubación de 12 ovos dos que 

saíu a primeira remesa de poliños. Grazas ás familias dos 

alumnos e alumnas de primeiro e segundo, estes animaliños 

atoparon un novo fogar onde os tratarán con moito agarimo.   

Aula de 2º de Primaria 
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O Cruceiro Maio de 2017   LOCAL 
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O Cruceiro de 2017   local 
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O Cruceiro Maio de 2017   pasatempos 
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A pata de galo ou cordel... un xogo para aprender e pasar o rato 
e 2º de Educación Primaria) 

Poderías adiviñar de quen son as mans?  

Atréveste a inventar nomes para as diferentes figuras? 

O Cruceiro Maio de 2017   pasatempos 

 

 

 

 

 

 

  

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  

  

 

 

 

 

 

 

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  

 

 

 

 

 

 

  

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  

Mans de:_______________________ 

Nome da figura: _________________  
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HIXIENE POSTURAL 

Recomendacións do alumnado de 3º e 4º de E. Primaria 

CAMIÑAMOS ERGUIDOS NON ABUSAMOS DOS TACÓNS 

    

    

ASEO SE NON CHEGO, SÚBOME Á ESCALEIRA 

    

    

SÉNTOME CORRECTAMENTE 
DÚAS CINCHAS NA MOCHILA! (max. 10% 

peso) 

    

    


