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LIMIAR 

Este curso o colexio encheuse de ARTE: 

danza, poemas, pintura... 

Iniciamos o camiño no Entroido converti-

dos en artistas dos musicais.  

Continuamos no mes de abril ganduxan-

do versos e compoñendo poemas que des-

pois entregamos nos comercios de Cambre 

como agasallos no Día das Letras Gale-

gas.  

Ao mesmo tempo, contamos cunha expo-

sición de obras do ilustrador Xosé Cobas, 

quen tamén  impartiu tres talleres no 

centro. A partir destes obradoiros elabora-

mos as nosas ilustracións e os nosos car-

teis, invitando ás familias  a desfrutar 

do noso traballo. 

Recollemos nesta publicación unha pe-

quena mostra destas actividades.  

Equipo de Dinamización  
da Lingua Galega 
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Distrito Arte: coreografías 

Para este Entroido eliximos o tema dos musicais, preparando coreografías relativas a una 

selección dos mesmos. Certo que 

non somos Gene Kelly, nin Jon 

Travolta ou Olivia Newton., nin 

Tamara Rojo ou Nacho Duato ou 

Ángel Corella. Pero bailamos! 

Houbo ensaios, nervios, maniotas, 

esforzo, risas e satisfacción polo 

resultado.  

 

 

      

 

 

 

  

“CANTANDO BAJO LA LLUVIA” 

Os nenos e nenas de infantil  bailaron bai-

xo unha choiva imaxinaria con botas de 

goma, chuvasqueiros e paraugas. 

“O REI LEÓN!” 

Os compañeiros  e compa-

ñeiras de segundo e terceiro 

marcharon cara a selva na 

busca de cebras, antílopes, 

xirafas e leóns. 

 “MAMMA MÍA!” 

O grupo de primeiro de primaria lembra-

ron as cancións do grupo Abba.                                                               
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“GREASE !” 

Os maiores do colexio, xa cun 

pé en secundaria, movéronse ao 

ritmo de rock, cun tema du mu-

sical Grease, que conta unha 

historia de amor nun instituto. 

No grupo de sexto faltaban ra-

pazas para as parellas de baile 

e varios rapaces mudaron 

“temporalmente” de sexo. Sodes 

quen de descubrilos? 

” A ORQUESTRA” 

Ningún musical pode prescindir da orques-

tra e nós tamén tivemos a nosa, ainda que 

deberon mercar os instrumentos nunhas 

rebaixas... 

“HOY NO ME PUEDO LEVAN-

TAR” 

Os grupos de cuarto e quinto de pri-

maria leváronnos ás décadas dos 

oitenta e dos noventa  coas cancións 

de Mecano, primeiras nas listas de 

ventas daquel momento. 
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Entre outras propostas do Equipo de Dinamización da Lingua Galega para este curso atópase o “Proxecto 

arte na escola”, que se desenvolveu en tres fases:  

1. Exposición no centro de ilustracións, carteis e folletos do recoñecido e premiado ilustrador Xosé Cobas. 

O alumnado participante no proxecto observa as imaxes, reflexiona sobre o que ve, sobre as personaxes 

que aparecen, as cores que predominan, as técnicas utilizadas polo autor, os textos aos que acompa-

ñan... 

2. O artista acude ao centro e comparte co alumnado o seu proceso creativo, os recursos e técnicas que 

utiliza, a súas fontes de inspiración..., desenvolvendo distintos obradoiros en función da idade dos 

nenos e nenas. Tamén responde a distintas cuestións que se lle presentan. 

3. Por último, o alumnado elabora a súa propia obra, que se expón conxuntamente coa primeira, invitan-

do ás familias a desfrutalas. 
 
 
 
 

Naceu en Logrosa, Negreira e xa dende cativo amosou 

unha grande afección polo debuxo e a pintura. Contounos 

que de neno pintaba con xiz, na beirarrúa, aquelas cou-

sas que quería ter e non tiña, coma unha bicicleta de ca-

rreiras, por exemplo. 

En 1977 realizou a súa primeira exposición individual de 

pintura en A Coruña, á que seguiron outras moitas en 

distintas cidades galegas e españolas. 

A partir de 1980 compaxina a pintura co deseño gráfico e 

a ilustración, tanto en libros como en publicacións perió-

dicas. 

Dende 1988 centrou a súa actividade como ilustrador no campo do libro infantil e xuvenil, ilus-

trando obras dos autores e autoras máis prestixiosos do panorama literario español como Juan Fa-

rias, Xabier P. Docampo, Fina Casalderrey (estes tres Premio Nacional de Literatura Infantil e 

Xuvenil), Antonio García Teijeiro... 

Dende 1991 traballou como deseñador gráfico para a Deputación de A Coruña, onde  realizou todo 

tipo de proxectos: carteis, almanaques, marcapáxinas, portadas. 
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Co alumnado de primeiro e segundo de primaria o 

tema foi o mar, pero fóra do mar. Cobas ensinounos a 

“mirar”as ondas nos panos ou sabas tendidas, nas 

copas das árbores dun bosque, nas espigas de trigo 

arroladas polo vento... E tamén as ondas mariñas 

que bican a praia. Utilizou o lapis e, sobre todo, o 

óleo. 

 

 

 

Contounos a historia dunha lata, quizais de 

galletas, que atopou un día nunha praia cal-

quera. Dentro descubriu  varios tesouros: un pauciño de buxo, unha pequena tea de liño, 

uns grans de millo, o casco dunha barca, tamén de madeira. Con eses elementos construíu 

un precioso barquiño de vela. Pero aínda había outra sorpresa máis naquela lata. Era... un 

soldadiño de chumbo!, que non pertencía a esta historia senón a outra, como nos comentou o 

noso convidado. 
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Seguindo as pautas do artista invitado, os nenos e nenas de segundo curso pintaron con tém-

peras o seu propio mar, botándolle imaxinación e moitas cores. Estas son algunhas das súas 

creacións.  
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As ondas nas copas das árbores... 

As ondas na roupa tendida ao sol... 

As ondas nun campo de trigo ... 

A praia... 
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O mar inundou o colexio.  

Os nenos e nenas de Educación Infantil  pintárono con acuarelas. Despois construíron coa 

axuda das súas familias un barquiño de papel que navega nese mar de cores.. 

Así de fermosos quedaron os seus cadros! 

Un dos debuxos que Xosé Cobas realizou para ilustrar o libro 

En la cuna del mar, de  Antonio García Teijeiro, foi coloreado 

tamén polos máis cativos da escola, facendo a súa propia ver-

sión.  
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Este obradoiro desenvolveuse na aula de música. Alumnado e mestras de Educación infantil xuntá-

monos nela  e observamos ao noso invitado mirando con atención uns pequenos puntiños de luz que 

se reflectían no chan e que el aseguraba estaban por todo o espazo. Eran... fantasmas! Todos redon-

dos coma globos, pero de distinto tamaño. Con bastante dificultade e axudándose cunha vasoira 

Cobas atrapou dous e fixounos nunha enorme cartolina. Partindo deles foi creando, coa axuda dos 

nenos e das nenas un cazafantasmas novo, tenro, simpático. Os seus ollos, ben abertos, semellan 

peixes relucentes e as súas orellas, inquedas bolboretas. Todos os cativos e cativas axudáronlle a 

colorear a súa gabardina multicolor. Ía moi elegante coa súa paxariña azul. Na man, un trueiro co 

que tenta atrapar os fantasmas. Coloreamos con pastel. Quedou chulísimo! 

Educación  Infantil 

Distrito Arte: pintura   



Entrevista dos nenos e nenas  de educación  infantil a Xosé 

Cobas. 

- Cal é a túa cor favorita?   

X.C.: “Gústanme as cores quentes, as que veñen do amarelo, vermello... Pero 

tamén os azuis. Se cadra quedaríame co laranxa, amarelo e azul”. 

- E o teu libro ilustrado favorito? 

X.C.: “Gústame especialmente  a  interpretación da música en imaxes (referencia ás ilustracións 

do libro “Cuadros de una exposición”). Levoume case un ano de traballo” 

Neste libro, Ocazul, unha oca que se despista das súas irmáns, entra no Museo 

de San Petesburgo ata chegar á  Sala de Exposicións na que encontrará os ca-

dros do pintor e arquitecto Hartmann. Lévanos a un  paseo polos cadros da ex-

posición cos textos de Jose Antonio Abad e seguindo as ilustracións realizadas 

por Cobas 

- Onde estudaches pintura? 

 X.C.: Na Escola de Arte de Santiago. Logo ía ir a Sevilla a estudar Be-

las Artes, pero polo medio xa empecei coas exposicións en distintos 

lugares. E non fun a Sevilla. Pódese dicir que son autodidacta, apren-

dín investigando pola miña conta. 

- Como fas os teus debuxos? 

X.C.: Primeiro fago unhas liñas suaves co lapis e logo traballo as cores. 

- Que tipo de debuxos fas? 

X.C.: Debuxo para nenos grandes, para pequenos.... De todo tipo. 

- Debuxas avós? 

X.C.: Claro que debuxo avós. Eu xoguei moito cos meus avós! 

 

-Quen che ensinou a pintar? 

X.C.: Cando era cativo gustábanme moito as bicicletas, pero eu non 

as tiña. Así que debuxaba bicicletas e historias que eu inventaba nunha beirarrúa preto da casa 

dos meus avós. Pintaba estas historias para a chuvia, para que cando a chuvia viñera as levase e 

quedase con elas. Entón eu tería uns 5 ou 6 anos. Pintaba con xiz. 

- Con que che gusta pintar? 

X.C.: Cos pinceis e cos dedos. 

 

- Que é  que máis che gusta pintar? 

X.C.: As árbores 

- Gústache o mar? 

X.C.: Si, pero a auga... está moi fría para bañarse. Iso é o que menos me gusta do mar. Ademais 

debaixo da superficie do mar hai moitas cousas marabillosas: peixes, barcos de naufraxios, ata 

árbores diferentes ás que vemos nos bosques.  
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Cos maiores,  Xosé Cobas  insistiu no proceso de creación, compartindo con nós os pasos seguidos no 

deseño de varios carteis e dalgunhas das súas ilustracións e a esencia dos mesmos. Algunhas mos-

tras: 

 Presentounos varios carteis para premios de narrativa:  nalgún optou por 

facer unha narración con distintas imaxes; noutro facía referencia á inspi-

ración do escritor que pode xurdir en calquera momento ou lugar, nunha 

cafetería, por exemplo, convertendo a cunca do café nun tinteiro e a culler, 

nun pincel. Tamén nos comentou outro no que un papel engurrado, ao que 

logo pasa o ferro, representaría as primeiras ideas aínda caóticas dun na-

rrador que empeza cunha nova historia.  

 Cartel de bolsas de perfeccionamento de estudos artísticos: como as axu-

das van dirixidas a investigadores no mundo da arte, Cobas asume este 

papel utilizando elementos da vida cotiá  para transformalos en obxectos 

artísticos, coma un secador que pasa a ser a cabeza dunha muller. 

 Cartel dun premio de banda deseñada: xoga coa luz, a cor e a figura dun 

pequeno Batman. Utiliza a fotografía como técnica.  

 

 En carteis de certames poéticos, poden aparecer 

poemas visuais como o da esquerda. A delicada 

flor do magnolio (a beleza duns versos) xúntase 

cun arame de espiño como talo (referencia á te-

mática dura da poesía social).  

 As distintas correntes pictóricas, escultóricas, 

arquitectónicas...,  serven tamén de inspiración 

a Xosé Cobas para a creación das súas ilustra-

cións máis 

obxectivas.  

 

 

Un exemplo con referencia a esas variadas correntes  artísticas 

é o cartel de gran tamaño que lle encargaron para conmemorar 

en Madrid o Día da Biblioteca, ano 2008, cartel que logo foi dis-

tribuído por todas as bibliotecas do país. Nel  hai referencias ao 

cadro “Las espigadoras”, óleo do pintor francés Jean-François 

Millet, pintado no 1857; tamén á escultura do Doncel de Sigüen-

za, escultura do gótico español tardío, que representa a un caba-

leiro novo que deixou as armas para dedicarse a estudar e á lec-

tura. E finalmente, á Biblioteca de Alejandría, fundada no sécu-

lo III a.C. e, na súa época, a máis grande do mundo. 
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Falounos tamén do deseño e da creación  de ilustra-

cións nas que, aínda sendo fiel ao texto, a parte sub-

xectiva do ilustrador ten máis peso, creando elemen-

tos que non se describen ou non aparecen na narra-

ción, ou recorrendo a metáforas que complementan  

e enriquecen a parte literaria.  

 

 No libro “Memorias de un niño campesi-

no” (edición en español da recoñecida obra de Neira 

Vilas), Balbino, o seu protagonista é representado 

por unha bóla. Na época na que se desenvolve a ac-

ción xogar ás bolas era unha das ocupacións dos ne-

nos, de aí a substitución do rapaz pola bóla. 

 

 Outra metáfora: no “Libro das viaxes imaxinarias”, escrito por Xabier P. 

DoCampo, a cidade está representada por milgrandas. 

 

 Para ilustrar o poema “Andaluces de Jaén”, de Miguel Hernández, que 

conta as duras condicións de vida e traballo das persoas que recollían as 

olivas naquel tempo, Xosé Cobas  recorreu a dous elementos simples que 

xuntos énchense de sentido: unha folla de oliveira, que representaba aos 

“aceituneros”  e os seus sufrimentos, e dous esparadrapos que a sosteñen 

(curarán as feridas dos aceituneros?). 

 

Aprendemos moito neste taller e tamén aproveitamos para facerlle unha pequena entrevista. Ve-

laquí un resume da mesma: 

 

- Que técnica prefires para pintar? 

X.C.: Empecei a pintar con acuarela, pero case todas as miñas ilustracións están realizadas con 

óleo. 

- Utilizas o ordenador para pintar? 

X.C.: Utilízoo o menos que podo, pois co ordenador non consigo os ma-

tices que logro traballando a man. Pero tamén o uso cando o preciso. 

- Debuxar ben é resultado da práctica ou da técnica? 

X.C.:   Todo suma. Primeiro hai que coñecer a técnica para poder ex-

presar as ideas que se queren transmitir. Pero a práctica tamén é im-

portante, igual que no caso da música. 

- Aos teus pais gustáballe que te dedicases a esta profesión? 

X.C.: Nun primeiro momento non lles gustaba que me dedicase a isto 

porque ser artista non  levaba a nada. Co tempo e co recoñecemento ao 

meu traballo xa non pensaban igual. Pero o verdadeiramente impor-

tante e que cada quen ten que facer e dedicarse ao que lle gusta. 

- Cal é a maior satisfacción no teu traballo? 

    X.C.: Ver impreso un libro xa rematado. 
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-E a maior frustración? 

X.C.: Ver que o libro non sae como tiñas pensa-

do, ou cando a editorial non coida o teu traba-

llo e o libro está mal maquetado, ou as imaxes 

perderon calidade... Por iso, ás veces, se elixen 

as editoriais que se preocupan polo coidado 

final do libro e non se traballa con outras. 

 

- Algunha vez sufriches bloqueo artístico? 

X.C.: Hai momentos nos que me atasco. Entón 

poño música, que sempre teño no meu estudio, 

e tírome no chan mirando ao teito. Ás veces 

isto funciona, e outras, non. Pero non é algo que me ocorra habitualmente. Si hai momentos de 

desesperación porque se esgota o tempo de entrega dun traballo e non aparecen as ideas. 

 

Foi unha sesión intensa e proveitosa. Quedaron preguntas por facer, como se lle gusta ser famoso, 

cal é a última obra realizada,  se lle gustaría facer debuxos abstractos, se algunha vez parou a con-

tar todas as ilustracións que leva feito, por que pinta tantas néboas e sombras, cal é o seu ilustrador 

favorito ou se seguirá pintando despois de xubilarse. Gardarémolas para a próxima ocasión. 

 

Despois da charla co ilustrador, os rapaces e rapazas de 6º  crearon os seus carteis para invitar ás 

familias á exposición que sobre Xosé Cobas montamos nos corredores do colexio.  
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Ao longo do mes de abril, os nenos e nenas de varias 

aulas traballaron os poemas en galego. Ganduxaron 

versos creando poemas propios co desexo de que trans-

pasaran as portas do colexio e fosen compartidos  con 

outras persoas.  

Imprimíronse copias deses poemas e distribuíronse 

polos comercios de Cambre para que se entregaran 

como agasallo aos seus clientes   nas datas próximas 

ao Día das Letras Galegas (17 de maio). 

Resultou unha actividade 

complexa pero moi moti-

vadora para o alumnado. 

Distrito Arte: poesía   
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Alumnado de 3 e 4 anos 
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Alumnado de 4 anos 
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Pareados dos nenos e nenas de 6º de Educación Infantil 
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Carmen 

Poemas do alumnado 

de 3º de primaria 
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Poemas 

4º de primaria 
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Poemas 

4º de primaria 
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Pareados sobre a enerxía. 

 5º de primaria 
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Pareados sobre a enerxía. 5º de primaria 
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Distrito Arte: Outros artistas na escola 

Ao longo do curso contamos coa presenza de diversos 

artistas que compartiron con todas e todos nós as 

súas habilidades e destrezas. 

O Moucho Leroucho visitou ao alumnado de Educa-

ción Infantil e 1º de Primaria en tres ocasións, dei-

xando en cada una delas una selección de libros en 

préstamo. Contounos varios contos  como “El gallo 

que no sabía cantar”,  “A casa da mosca chosca”, 

“Avós”… 

 

 

 O grupo Teatro do Ghazafelhos.acompañounos no 

mes de decembro, coa obra “O país dos mandóns” . 

Recreando unhas personaxes imaxinarias, faláronnos 

de Flora e o seu segredo, da urna dos desexos e do 

País dos mandóns, uns contos que nos convidan a 

sentirnos iguais dende as nosas diferencias. 

 

 

No mes de maio actuou no centro  o músico Paco 

Nogueiras, co seu espectáculo Brinca Vai!. Corea-

mos todos as súas cancións No Samaín, O apalpa-

dor,  En galego, Apertas que voan… 

 

 

 

 

 

 

 

O premio á mellor interpretación 

démosllo ás nais e aos pais que, o 

día 16 de maio,  vestiron os mandi-

lóns e o uniforme escolar e repre-

sentaron a obra “Unha aula do cole-

xio”. Semellaban actrices e actores 

profesionais. Incluso contaban cun 

equipo de maquillaxe e vestiario 

moi relevantes.Foi una sesión  di-

vertidísima! 
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