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Contos do Quixote 

CEIP Emilio González López 

Cada 23 de abril celébrase o Día 

do Libro, coincidindo co aniver-

sario do falecemento de Miguel 

de Cervantes, autor recoñecido 

especialmente pola súa obra “El 

ingenioso hidalgo Don Quijote de 

la Mancha”. Neste ano 2016 

cómprense 400 anos e no colexio 

quixemos achegarnos a esta per-

sonaxe situando as súas aventu-

ras na nosa comunidade autóno-

ma, falando no noso idioma. 

Tamén contamos cunha exposi-

ción  organizada polo equipo de 

biblioteca coas achegas do alum-

nado e as súas familias. 

Gozade dos nosos contos. 

 

Equipo de Dinamización  

da Lingua Galega 

LIMIAR 
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AS AVENTURAS DE DON QUIXOTE EN BREXO 

ÉRASE UNHA VEZ  UN CABALEIRO CHAMADO “DON QUIJOTE”, 

QUE VIAXOU CO SEU ESCUDEIRO SANCHO Á CIDADE DA CORU-

ÑA. GUSTOULLES MOITO O MAR E FORON  VISITAR A CASA 

DOS PEIXES. QUEDARON MOI SORPRENDIDOS CANDO VIRON 

AO TIBURÓN GASTÓN, QUE ERA MOI GRANDE E TIÑA UNS 

DENTES MOI AFIADOS. DON QUIJOTE METEUSE NA AUGA PA-

RA PODER LOITAR CON  EL. COLLEU A SÚA LANZA E INTENTOU 

CLAVARLLA,  PERO O TIBURÓN DEULLE UN GRAN MORDISCO E 

DON QUIJOTE MARCHOU CORRENDO.  SANCHO PANZA CUROULLE AS FERIDAS E FORON CAMIÑAN-

DO ATA A TORRE DE HÉRCULES.  

 

DURMIRON ALÍ E CANDO ESPERTARON, VIRON DOUS DI-

NOSURIOS PELEXANDO. O ESTEGOSAURIO INTENTABA 

CLAVARLLE AS SÚAS ESPIÑAS AO T-REX QUE LLE MORDÍA 

COS SEUS ENORMES DENTES. DON QUIJOTE E O SEU ES-

CUDEIRO AGOCHÁRONSE DENTRO DA TORRE, POIS TIÑAN 

MOITO MEDO. DE REPENTE, O T-REX DESAPARECEU. DON 

QUIJOTE E SANCHO  SUBÍRONSE AO ESTEGOSAURIO 

QUE OS LEVOU DE VISITA ATA O COLEXIO DE BREXO.  

 

CANDO CHEGARON OS NENOS E NENAS ESTABAN XOGANDO NO PATIO. AO PRINCIPIO TIÑAN ME-

DO, PERO SANCHO DÍXOLLES QUE NON SE PREOCUPA-

SEN, QUE PODIAN TOCAR AO DINOSAURIO E SUBIR 

POLAS SÚAS PLACAS. OS RAPACES E RAPAZAS BUSCA-

RON HERBAS E FOLLAS DAS ÁRBORES PARA DARLLE DE 

COMER. TAMÉN PREPARARON O PAVILLÓN PARA QUE 

DURMIRA ALÍ E ASÍ PODER SEGUIR XOGANDO AO DÍA 

SEGUINTE. POLA MAÑÁ O ESTEGOSAURIO, DON QUI-

JOTE E SANCHO PANZA XA NON ESTABAN.   

Conto dos nenos e nenas de  3 anos 
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DON QUIXOTE EN CAMBRE 

Conto do alumnado de 

4 anos 



 Nun lugar de Galicia, aló polas monta-

ñas de Lugo, vivían don Quixote e o seu 

escudeiro Sancho.  

 

Viñan da Mancha e andando, andando, 

chegaran ao Caurel. Alí había un camiño 

que subía ao monte. Era moi estreito e 

con moitas curvas. 

 

 

Ían os dous cabalgando no seu burro 

e no seu cabalo. Entón Don Quixote 

caeu por un precipicio, e atopouse cu-

nha cabra, pero el imaxinaba que era 

un T-Rex. 
 

 

Moi asustado, correu a agocharse de-

trás dun arbusto. Tiña unha ferida 

grandísima. 

Sancho colleu unha corda e tirou del.  

Escaparon cabalgando e cando miraba 

atrás Don Quixote vía diplodocus 

(ovellas), T-rex (cabras),… 
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Conto do alumnado de 5 anos 

DON QUIXOTE  



.Hai moitos anos Don Quixote e Sancho Panza viaxaron ata Galicia. E descubriron a comida 

de Entroido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puxéronse a comer filloas e orellas ata poñerse morados. Tamén a Rocinante, o cabalo de 

Don  Quixote, gustáronlle as orellas e as filloas, e comeu moito, moito. Pero el non se puxo 

morado senón amarelo. Tiveron que levalo ao veterinario.   

 

 

 

 

 

 

 

Cando Don Quixote viu ao veterinario coa xiringa, pensou que era un xigante que quería pin-

chalo. Mais o veterinario non quería iso. 

Don quixote púxose a pelexar co veterinario e, ao final, ao que pincharon foi a Don Quixote. 
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Conto de Sara, Eva, Icía e June, de 1º EP 

DON QUIXOTE EN CAMBRE 



Na extraordinaria primavera de 2016 Don Quixote chegou ao noso colexio. 

Subiu á biblioteca e encontrouse con Teca. 

 

Teca ensinoulle os seus libros. A 

Don Quixote encantáronlle ! 

Don Quixote preguntou: 

- Por que tes libros meus? 

- Porque ti es un personaxe 

moi antigo e famoso. 

-Ah, non o sabía! 

Teca e Don Quixote estiveron vendo a exposición montada no colexio sobre Miguel de Cer-

vantes, o creador deste personaxe. 

-Estou impresionado! Gústame este sitio! Quedarei aquí uns días de vacacións antes de 

volver a miña novela. 

Os nenos e nenas estaban moi contentos e desde que el chegara ían mais á biblioteca. 

E colorín colorado este conto está rematado. 
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Aitara Fraga, Ana Mouco, Carmen Preda  e Iván Torreiro, de 2º EP 

A GRAN AVENTURA DO QUIXOTE 
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Despois de moitos días de travesía Don Quixote e  o seu escudeiro Sancho chegan á costa 

dunha cidade para eles descoñecida: A Coruña. De súpeto, Don Quixote, ao ver a torre de 

Hércules, díxolle a Sancho: 

-Mira, Sancho, un forte de cabaleiros. Quietos que vén a por nós! 

-Seguro? Eu creo que é una torre—opinou Sancho. 

-Non, hai que loitar ou morrer! - dixo Quixote. 

-Non, esa é una torre moi alta- insistiu Sancho. 

- Un mago enfeitizoute, vingareite. 
 

Nunha destas Quixote salta e entón cae encima dunha señora que lle pregunta: 

 

-Por que me tiras? E ademais , quen es? 

-Son un cabaleiro con honor que loita para o 

ben do planeta. 

-Aaaaaaaaaaaa!-di a señora que non entende o 

que quere dicir Don Quixote. 

-Estás ben, Quixote?- interrogou Sancho. 

-Si, sempre que loite pola xustiza  

-Imos, señor. Creo que  danaches a cabeza de-

masiado. 

-Vale, imos - aceptou Don Quixote. 

 
 

E chegaron a Cambre. 

-Eh, mira, un colexio! Entremos - dixo Sancho. 

-Non, é un cole de monstros.  
 

Visitaron a aula de 3º e ao abrir a porta: 

-Mira, Sancho, vinte e catro monstros. A loitar!  

As  rapazas e os rapaces saían correndo. 

-Non escapedes, é Don Quixote! - informou Sancho. 

-Ah, Don Quixote... Estamos facendo un traballo sobre el – dixo Emi, a “profe”. 
 

Entón todos  se fixeron amigos aínda que Don Quixote continuou pensando que eran mons-

tros. 

María Quintero, 3º de primaria 

ESCENA DE DON QUIXOTE  



Don Quixote entrou a Galicia cabalgando no seu caba-

lo Rocinante. Chegou a Cecebre, un pobo da Coruña. 

Alí un home que o recoñeceu achegouse a el e díxolle: 

-Señor Quixote, gustaríalle ver o muíño de Cecebre? 

Quixote respondeu:  

-Non, non, que medo!! Iso é un monstro. 

-Non, non é un monstro, é un muíño para moer o trigo. 

-Pois imos velo, dixo Quixote. 

A Quixote encantoulle aquel muíño á beira do río e a 

súa pequena catarata. 

 

Despois montou no seu cabalo e apareceu no porto de Lorbé, do concello de Oleiros. Nunca 

vira o mar e había tanta auga que tivo medo. Un mariñeiro preguntoulle se quería dar un pa-

seo en barco e el dixo que si, aínda que como non sabía nadar non as tiña todas consigo. 

Cando regresou de dar o paseo en barco estaba encantado. Gustáralle moitísimo o percorrido 

e a conversa co mariñeiro. 

 

Subiu de novo no seu cabalo e dirixiuse ao faro de Mera. Alí quedou abraiado coa paisaxe e 

co mar aberto. Que impresionante!, nunca iso vira. 

Entón dixo: 

-Quedo en Galicia. É preciosa. Xa non quero ser Quixote da Mancha, quero ser “Quixote de 

Galicia”. 
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DON QUIXOTE DE GALICIA 

Selem Pires Novo, 4º de primaria 



Fai algún tempo, estaba na súa casa o enxeñoso Fidalgo Don Quixote, lendo un dos seus libros de 

aventuras cando, de súpeto, sucedeu algo estraño: o cabaleiro apareceu sentado nunha estraña  ca-

rruaxe! Era un taxi, pero o noso protagonista descoñecía que era ese raro vehículo e tampouco sabía 

por que un señor descoñecido o estaba levando quen sabe a onde. 

Quixote atopábase no paseo marítimo de A Coruña. Estaba diante dunha enorme bóla de ferro que 

caía do ceo. De seguro que alguén quería atacalo cunha catapulta!, comentou. O pobre taxista inten-

tou explicarlle, sen éxito, que a tal bóla era un ascensor.  

Un ascensor... Que palabra máis estraña, pensou o fi-

dalgo, convencido de que alguén estaba intentando aca-

bar coa súa vida. Esta aventura non chegou a ser tal 

porque o taxista continuou o seu camiño.  

Ao lonxe o noso heroe viu un enorme xigante protexido 

por uns dragóns. En realidade tratábase da Torre de 

Hércules e do campo de menhires. 

O taxista comprobou que era imposible controlar os 

desvaríos do seu pasaxeiro e decidiu ir a un lugar pe-

chado para evitar problemas. Ocorréuselle levalo ao 

cine. E alí estaban os dous na sala vendo “O libro da 

selva”. Apenas comezou a película, Don Quixote púxose 

a berrar e desenvainou a súa espada. Imaxinou que os 

animais que aparecían na pantalla eran reais e querían 

atacar aos espectadores. El tiña que defender a toda 

esa xente! 

Tras o escándalo no cine o pobre taxista xa non sabía 

que facer nin a onde levar a aquel peculiar pasaxeiro. 

Acabaron na igrexa de Santa María de Cambre, pois na 

opinión do taxista, podía ser o edificio máis parecido a 

algún da época do seu acompañante. Pero as cousas non 

resultaron tan ben como esperaba. Don Quixote con-

fundiu ao cura cun capitán  e á xente que estaba na 

misa, cun potente exército, e comezou e berrar coa 

intención de conter a aquel feroz grupo. O sufrido taxista,  coa axuda de varias persoas, consegui-

ron reducir ao protagonista  e sentalo nun banco. 

Ao pouco tempo, algo aparvado, Don Quixote espertou lentamente de aquel sono (pois, claro, todo 

fora un sono), pechou o libro de aventuras que estaba a ler e decidiu ir a casa de Sancho  a contarlle 

todo o que lle... pasara? 
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Nicolás Riveira Ramos 5º de primaria 

AS EXTRAORDINARIAS AVENTURAS DE DON QUIXOTE 



Nun lugar de Cambre, cuxo nome non quero lembrar, un grupo de nenos e nenas do Colexio  Emilio 

González López viron a un home, un pouco tolo, vestido de cabaleiro, montado nun cabalo, cun amigo 

regordiño subido a lombos dun burro. A que nos vos decatades de quen eran? Exacto, Don Quixote 

e o seu amigo Sancho, con Rocinante e o burro Rucio!  

 

Queredes saber como chegaron alí os nosos amigos? Pois veredes, Don Quixote e Sancho estaban 

durmindo e, de repente Don Quixote, como era somnámbulo, marchou polo mundo adiante con Roci-

nante, e Sancho Panza, o pobre, para paralo marchou tamén con Rucio: 

- Meu Señor,  onde vai vostede? – cuestionou Sancho. 

- Non o teño moi claro, pero, iremos ata Galicia, para coñecer aquela terra tan marabillosa. 

Ao día seguinte, Don Quixote e Sancho chegaron á Coruña. Ao principio estaban un pouco perdidos, 

pero enseguida decatáronse onde estaban. 

 

Nestas viron un grupo de ciclistas que Don Quixote “confundiu” cun exército inimigo con estrañas 

armas e, montado no seu cabalo, atacounos coa lanza. 

Os ciclistas denunciárono e foi ao cuartel da Garda Ci-

vil onde o multaron por “agresión cunha lanza”. Os dous 

amigos marcharon rapidamente da Coruña e viñeron 

dar a Cambre. 

 

Cando os nenos e nenas do colexio atoparon a  Don 

Quixote  e Sancho puxéronse a falar con eles e lles 

explicaron como era o mundo actual. Para evitar  máis 

problemas propuxéronlles que se quedaran  vivir en 

Cambre.  

 

Finalmente, Don Quixote e Sancho Panza quedaron a 

vivir aquí e agora son mestres no colexio. 
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Aroa Silva Pose, 6º de primaria 
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