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                 Mergullámonos no noso mar 

Había unha vez uns rapaces e rapazas que na súa escola estaban traballando 
sobre o mar.  

Dende a biblioteca chegara a aula unha morea de libros metidos nun fermoso 
baúl.  

O baúl viña acompañado por unha 
carta que lles enviara Teca, a mascota 
da biblioteca. Na carta dicía que atopa-
ra todos eses libros que falaban dos 
animais, das plantas, da contamina-
ción e tamén de aventuras no mar. 

Ela quería que os empregáramos para 
investigar e aprender novas cousas 
interesantes sobre o mundo que nos 
rodea. 

Entre todos eses libros había uns pequeniños 
con títulos como “Peixe Sapo”, “Xurelo”, 
“Mexillón”.  
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Vai de mar: “Mergullámonos…”   
Cando a mestra lles preguntou se coñecían aqueles animais mariños 
moitos dos seus alumnos e alumnas dixeron que non. 

Xurdiu entón un tema interesante polo que iniciar a investigación: Seres 
vivos dos mares galegos. Así foi como estes nenos e nenas de primeiro 
empregaron os libros de Teca para comezar a buscar nomes de animais 
mariños. 

1º de Educación  Primaria 

Mergullámonos na información dos libros, de vídeos e na aula de informática. Con 

todos os datos que atopamos elaboramos este fermoso panel que podedes disfrutar 

na entrada da nosa aula. 

Aquí están os nomes (en galego e en castelán) de especies animais e vexetais que 

habitan nas nosas costas 
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Desde fai dous anos, os mércores os máis pequenos teñen no recreo  a posibilidade de ler 

en novos espazos, que este curso cambiou de localización, do soportal á entrada do cole. 

E como o proxecto a traballar ao longo do curso foi O MAR , o lema da BIBLIOPATIO fai 

alusión tamén a el: ”De cebo un libro por se pican”.  



Vai de mar 

     Visita dun mergullador 

 

No segundo trimestre reci-

bimos a visita do avó dun 

alumno de E. Infantil que 

se dedica á pesca  submari-

na como “hobby”. Trouxo un 

arpón, o traxe de mergulla-

dor.... Contounos moitas 

cousas interesantes sobre o 

tema. 
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Educación  Infantil 



Limpando as praias… 

 

Os nenos e nenas de 

Educación Infantil e os de 1º, 2º, 

5º e 6º de Primaria do cole,  con-

cienciados do importante que é 

non votar lixo  e manter as no-

sas praias limpas, e dentro do 

Proxecto O Mar, o 11 de abril 

estivemos recollendo lixo na 

praia de Bens. Xuntamos máis 

de 189 quilos de desperdicios 

que recollemos cun luvas. Uns 

monitores pesaban os sacos que 

iamos enchendo. 

 

O grupos de terceiro e cuarto de prima-

ria acudimos á praia de Mera o día 22 de 

maio para contribuír a súa limpeza e ob-

servar que tipo de lixo adoita chegar a 

este areal. Acompañounos un represen-

tante da ONG “Mar de fábula”, con moi-

ta experiencia nesta tarefa. Recollemos 

plásticos en bolsas azuis e produtos de 

hixiene persoal en bolsas amarelas. 

Pese a tratarse dunha praia relativa-

mente limpa, atopamos abundantes mi-

croplásticos (que poden comer os peixes 

e posteriormente as persoas), cabichas, 

bastonci-

llos dos 

oídos (que moitos chaman os 

“asasinos do mar” pois animais 

mariños como as tartarugas ou 

as aves poden inxerilos por acci-

dente, podendo morrer intoxica-

dos, afogados ou con feridas in-

ternas)... Cómpre pois seren res-

ponsables tirando estes obxectos 

ao lixo e non polo inodoro. 
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Vai de mar 

O obradoiro que fixemos (todos os cursos do colexio) coas responsables educativas da 

EDAR foi moi interesante e axeitado ás distintas idades así como tamén totalmente rela-

cionado co proxecto do mar. Trátase sen dúbida dunha temática próxima a nosa realidade 

de cada día e fácil de entender polo alumnado. Deste xeito  aprendemos moi ben  o que se 

debe ou non tirar polo retrete, bañeira, lavabo, vertedoiro… Todo de xeito ameno e lúdico. 

Afondamos nas ideas que xa coñeciamos sobre os nosos comportamentos e hábitos indivi-

duais  no referido ao coidado da natureza  (dende as nosas casas, o colexio, etc.) e que tan-

ta repercusión teñen no noso medio e máis concretamente no noso mar. Esperamos que 

esta aprendizaxe nos acompañe toda a vida. 

Estación depuradora de augas residuais (EDAR) 

6º de Educación  Primaria 
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Aforramos auga 

Vai de mar  

6º de Educación  Primaria 



Compartindo poemas  
 

Por segundo ano consecutivo, traballamos poemas nas aulas coa finalidade de compartilos, 

de distribuílos polos comercios do concello para que servisen de agasallo á súa clientela nos 

días próximos ao 17 de maio “Día das Letras Galegas”.  

Aquí vos deixamos unha pequena mostra. 
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6º de Infantil 

Vai de mar  

Artemar 

Dentro do noso proxecto tamén ten cabida a arte, por iso escollemos dous pintores de moi-

ta relevancia nesa temática.  

 

Por unha banda, JORGE PETEIRO, 

un dos pintores coruñeses coruñés de   

máis renome.  

E por outra,  JOAQUÍN SOROLLA, 

pintor valenciano. 

Tanto un coma outro souberon plas-

mar nas súas obras o mar Mediterrá-

neo e o noso Cantábrico.  

 

Os nosos pequerrechos representaron algunha das súas obras 

máis emblemáticas coa súa “impronta” persoal.  

Pero ademáis de traballar estes famosos pintores, fixemos outras 

moitas actividades que son pequenas obras de arte coma estes pei-

xiños feitos con pratos de papel, os cabaliños de mar con témperas 

e acuarelas, e estas divertidas pinzas-peixes. 

Está claro, en Brexo Lema temos moiiiito arte!  
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Vai de mar 

O noso mar 

Como xa sabedes tod@s este ano dedicamos o proxecto ao mar, e na nosa entrada principal 

os pequerrechos de Brexo fixemos este mural tan colorido. 

Nel reflectimos a enorme vida que teñen os nosos mares e destacamos o barco pesqueiro por 

ser unha importante fonte de ingresos na nosa comunidade. Iso si, non podíamos esquecer-

nos dos nosos valentes percebeiros, a xulgar polo tamaño destes, deben de ser polo menos 

do Roncudo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mesma liña os/as maiores de sexto fixeron este estupendo faro, tan importante nas no-

sas costas dada a súa forma tan accidentada para evitar os accidentes e as perdas huma-

nas. Detrás do faro os nenos e nenas de quinto escribiron un poema de Manuel María e co-

mo ben di el: “Se non viches o mar non viches ningunha cousa”.   

              

                                                                                                                             

Por último deixámosvos o no-

so barco pirata que recordare-

des do  Entroido.  
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Vai de mar  

Redeiras de Corme 

No mes de marzo, mes no que conmemoramos e 

celebramos o día da muller traballadora visitá-

ronnos dúas redeiras da asociación de Redeiras 

Illa da Estrela de Corme: Rosa e Gloria.  

Son un total de 21 socias que montan e reparan 

artes de pesca pero dende o ano 2012 , diversifi-

caron a súa profesión facendo, coas redes que 

antes tiraban, produtos de moda como bolsos, 

colares ou pendentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Para que puidésemos entender un pouquiño mellor o seu traballo explicáronnos os tipos de 

pesca que máis se empregan na actualidade e dos que elas traballan trouxéronnos unhas 

pequenas mostras de redes para que as puidé-

semos ver e tocar de preto. 

 

 

 

 

 

 

E tamén nos ensinaron unha rede que xa non se emprega porque é moi antiga e así poder 

ver a gran diferenza que existe coas que utilizan os mariñeiros hoxe en día  
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Vai de mar  

Redeiras de Corme 

O único tipo de rede coa que non traballan é coa de arrastre que soamente o fan os homes, 

o resto fano todo as mulleres (por exemplo a do palangre ou do cerco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como estas mulleres cormeláns son tan enxeñosas non marcharon sen antes ensinarnos a 

técnica do macramé que elas mesmas empregan para facer algúns dos seus deseños. Son 

ben creativas de certo!  

 

 

4º de Educación  Primaria 
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Vai de mar  

O mar na Biblia 

O alumnado de Relixión e Moral Católica tamén aportou o seu gran de area ao Proxecto Do-

cumental  Integrado   “Vai de mar” elaborando un mural conxunto titulado “O Mar na Bi-

blia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partindo dun mapa onde localizamos os mares que aparecen citados na  Biblia: Mar de Ga-

lilea, Mar Morto, Mar Mediterráneo e Mar Rojo, os diferentes niveis educativos realizaron 

pequenos traballos. Os maiores, 3º, 4º, 5º e 6º de E.P. buscaron e seleccionaron a informa-

ción bíblica de cada mar, completando os seguintes apartados: Localización e característi-

cas, Nomes bíblicos, Relevancia na Biblia e Achados arqueolóxicos e científicos. 

Dita información a presen-

taron en cartolinas: 3º de 

E.P. traballou o Mar Rojo, 

4º de E.P. o Mar de Galilea, 

5º de E.P. o Mar Morto e 6º 

de E.P o Mar Mediterrá-

neo. 
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Os mais pequenos realizaron traballos de expresión plástica das diferentes pasaxes bíblicas 
relacionadas co mar, así como a súa lectura bíblica actual: 

  E.I. traballou os milagres de Xesús, localizados no Mar de Galilea: “Multiplicación do 
pan   e os peixes” (Mc 6, 30-44)   “A pesca milagrosa” (Lc 5, 1-11) , “Xesús calma a tempes-
tade” (Lc 8, 22-25)  e “Xesús camiña sobre a auga” (Mt 14, 22-33).           

 1º de E.P. elaborou a arca de Noé empregada para sobrevivir ao diluvio universal  (Xn,6, 
9-22). 

 2º de E.P. traballou as pasaxes: “A Creación” (Gn 2, 4-25)  e “ Xonás e a balea” (Jon 1, 1-
17)  localizado no Mar Mediterráneo. 

O alumnado de 6º de E.P. tamén realizou a expresión plástica do Éxodo de Exipto, concreta-
mente o cruce do Mar Rojo (Éx 14, 21-31). 

      

Vai de mar  
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As algas: os “vexetais” do mar  
 

Semellan vexetais, pero non o son! Per-

tencen ao reino Protista que agrupa aos 

organismos que non poden ser considera-

dos animais, plantas, fungos ou bacte-

rias. Son autótrofas: elaboran o seu pro-

pio alimento a partir de materia inorgá-

nica utilizando a enerxía da luz solar 

(fotosíntese)  

 

As algas teñen un gran valor  ecolóxico:: 

aportan  oxíxeno ao planeta, proporcio-

nan alimento aos arrecifes coralinos gra-

zas á fotosíntese, nas zonas costeiras as 

macroalgas e os bosque que forman son 

vitais como refuxio e fonte de alimento de 

moitos organismos, peixes, moluscos, 

crustáceos, mamíferos mariños herbívoros, etc. 

 

Utilízanse como fertilizante nos terreos de cultivo, 

para a obtención de distintos produtos na industria 

farmacéutica e na cosmética (aceites, xabóns, locións, 

champús ...), para a produción de enerxía biodiesel ou 

na industria alimentaria (espesantes, conservantes e 

alimentos). 

 

O  mércores 23 de xaneiro  visitáronnos Félix e Albano, dú-

as persoas que nos contaron moitas cousas sobre as algas: 

como e cando se recollen, maneiras de conservalas, algas 

que se consumen en Galicia, as súas propiedades e usos na 

cociña. 

Trouxeron algas en salgadura, metéronas en auga para 

quitar o exceso de sal. Logo probamos o seu sabor. Tamén 

había dúas latas de algas en conserva. 

Albano, cociñeiro de La Picotería de O Burgo, ademais de 

explicarnos como cociñar as algas, fixo 

un arroz caldoso que estaba boísimo! 

Os seus ingredientes foron: un caldo 

elaborado con ósos de rape e alga kom-

bu, arroz e anaquiños de algunhas das 

algas que nos presentou. 
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 Descricións de animais mariños 
 

Como parte do proxecto documental integrado e dentro da área de ciencias naturais, as 

clases de 3º e 4º de primaria, fixemos unha descrición de animais mariños. 

Aproveitamos o tema do mar e profundamos nos animais que viven no medio acuático. 

Para iso, buscamos información variada na internet e imaxes, coas que fixemos unhas 

descricións que quedaron chulísimas. 

Atopamos animais moi interesantes con nomes ben raros: Fugu, Axolote, Narval... 

Fixemos unha exposición no corredor do centro para que todos os compañeiros e compa-

ñeiras puidesen descubrir as súas características e un montón de curiosidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axolote mexicano,  unha sa-

lamandra que conserva os 

seus trazos larvarios na vida 

adulta  

Fugu, variedade de peixe glo-

bo cunha potente toxina. 

Dragón do mar: 

a súa pel de 

aparencia de 

alga mariña, 

permítelle  

Camuflarse. 
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Visita do club waterpolo de Cambre 

 
Tamén obtivemos información sobre os deportes de auga e contamos 

coa presenza no centro de dous representantes do club de waterpolo do 

noso concello 

 

 

 

Sopa de letras 

Busca na sopa de letras as se-

guintes actividades que se reali-

zan no mar: 

SURF, REMO, VELA,  

WINDSURF, KITESURF, 

BODYBOARDING, KAIAK,  

FLYBOARD, SALTOS,  

SUBMARINISMO E APNEA. 

 

 

Moitas grazas, Merere e Carlos, por ensinarnos este bonito deporte!!!! 
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     Visita á aula do mar de Mera 

 

O alumnado de 3º e 4º fomos visitar á Aula do Mar de Mera. Alí agar-

dábanos Franqui, un guía experto e divertido que nos informou dos 

aspectos mais relevantes da flora e fauna da zona. 

Contounos tamén moitísimas curio-

sidades como por exemplo, a exis-

tencia de dous faros nunha mesma 

cima e tan preto un de outro e a evo-

lución dos mesmos ao longo do tem-

po. 

Logo e para rematar a visita, dimos 

un paseo polos sendeiros que bor-

dean a zona.  

Resultou unha saída 
moi interesante. 

 

 

Reinterpretando a Joaquín Sorolla 

3º de Educación  Primaria 
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Traballando sobre o mar en 2º de EP 
 

O alumnado de 2º de E.P  participou de forma activa no 

desenvolvemento do proxecto “O MAR “. 

Unha das actividades propostas foi a visita ao Aquarium 

Finisterrae da Coruña , onde tiveron oportunidade de per-

correr as salas para  coñecer diferentes especies mariñas  e 

curiosidades sobre as mesmas . Tamén puideron ver dife-

rentes creacións  feitas  con restos e lixo atopados nas no-

sas praias.   

Como actividade  de  aula os nenos e nenas  aportaron distintas fotografías que reflicten 

o impacto que as verteduras de plásticos teñen nos nosos mares. Fixeron unha montaxe 

cun pequeno texto e expuxéronse no corredor (A Voz do Cole). 
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Vai de mar  

 

 

 

 

 

Coas  súas familias elaboraron diferentes traballos: carteis, manualidades, fotografías 

etc. que compartiron co resto dos compañeiros e compañeiras. 
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A visión do mar en 5º de Educación Primaria 
 

O alumnado de quinto de primaria, achegouse ao te-

ma do mar dende perspectivas distintas. Cada sema-

na un alumno/a tiña que presentar un traballo. In-

tentamos que a temática fora sempre distinta, polo 

que a complexidade aumentaba co paso do tempo.  

Esta actividade ten un dobre obxectivo, mellorar a 

expresión oral e coñecer a estrutura dun traballo de 

investigación e por suposto  dar a coñecer os nen@s 

que un tema pode ser analizado dende puntos de vis-

ta distintos,  diversas perspectivas e  diferentes pre-

sentacións… 

O resultado obtido foi moi positivo, superando os 

seus propios medos a falar en público e estrutu-

rando e investigando o tema elixido. Melloraron 

considerablemente.ç 

 

Falaron sobre a contaminación, o vertido de pro-

dutos tóxicos ou substancias contaminantes por 

medio de fábricas debido, na súa gran maioría, a 

prácticas ilegais ou encubertas. Relacionado ta-

mén coa contaminación, pasamos a un mundo 

mais concreto, centrándose  no propio individuo, 

que podemos facer para mellorar o noso entor-

no? Medidas sinxelas que producen grandes re-

sultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presentación do traballo “mar de plástico” deixounos sen alento, as imaxes impactantes 

dun mar de cores artificiais de envases, tapóns, bolsas…que cubrían quilómetros e quiló-

metros… axudounos a ser conscientes de que o perigo  está cerca e que solo nós podemos 

cambiar o mundo. 
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O papel da muller no mar, as redeiras, marisca-

doras… A pintura e o arte no mar mostrado en 

imaxes por pintores que atraídos pola beleza e a 

tranquilidade ou bravura do mar representaban 

as súas emocións. 

A negrura do mar e do ceo está sempre presente 

na memoria dos galegos, petroleiros encaiados 

nas rochas vertendo toneladas de petróleo o noso 

mar, afectando a flora e a fauna, gran tesouro 

galego. “Grandes catástrofes galegas”, foi un tra-

ballo que nos amosou a solidariedade do pobo 

galego pero tamén unha tristura compartida. 
 

A sorpresa chegou co traballo “mitoloxía mari-

ña”, unha presentación sorprendente, con histo-

rias e personaxes mitolóxicos de todas as partes 

do mundo, sen dúbida un gran acerto, xa que en-

tráronnos gañas de investigar máis sobre mito-

loxía ( xa non só do mar). 

 

Tampouco podían faltar traballos relacionados 

coa fauna mariña, animais en perigo de extin-

ción, peixes exóticos, ou a quenlla e a súa evolu-

ción… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Pesca de altura e pesca de baixura” xunto co traballo 

da “Lonxa” axudounos a comprender todo o proceso 

da pesca, dende que un barco sae a pescar, ata que o 

peixe chega as tendas pasando pola lonxa.  
 

Os aspectos positivos son moitos por iso continuamos 

con ganas de investigar e indagar sobre O Mar ou so-

bre outros temas apaixonantes. 
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“O camino dos faros” 
Os nenos e nenas de 4º somos moi aventureiros e 

gústanos moitísimo o noso litoral galego, sobre todo 

o da Costa da Morte. Por iso decidimos facer unha 

pequena guía sobre un dos camiños máis fermosos 

que se poden facer na nosa comunidade: o Camiño 

dos Faros. 

 

 O Camiño dos Faros é unha ru-

ta de sendeirismo de 200 quiló-

metros que une Malpica con 

Fisterra polo borde do mar. Un 

camiño que ten o mar como 

maior protagonista e que pasa por todos os faros e principais puntos de 

interese da Costa da Morte.  

 

Recorre moitas paisaxes diferentes, sempre mirando cara o mar e cara 

ao oeste. Faros, praias, dunas, ríos, cantís, bosques, esteiros cunha gran 

cantidade de aves, castros, vilas mariñeiras, miradoiros...e moita maxia! 

Unha ruta de sendeirismo como poucas, que leva ao camiñante a un 

mundo de sensacións únicas que soamente se poden gozar nesta Costa 

da Morte.  

Esta ruta está dividida en 8 etapas cunha media de 9 horas por etapa. Está totalmente sina-

lizada e ten de todo tipo, dende pistas forestais e pequenos tramos 

de estrada ata, a maior parte do tempo, ir moi pegados ao mar por 

cantís, praias e sendas de mariñeiros.  

Pero se queredes seguir coñecendo máis datos sobre cada unha 

das etapas non dubidedes en mirar cada un dos 

nosos lapbooks.  

 

Neles podedes atopar un montón de cousas intere-

santes sobre esta marabillosa ruta: curiosidades, 

lugares máis importantes que visitar, intensidade 

de cada etapa, mapas, crebacabezas, imaxes, ani-

mais e especies mariñas...Ademais no noso blogue 

(os26melloresdebrexolema.blogspot.com) tendes 

moita máis información sobre o Camiño dos Faros.  

 

    Animamos a tod@s a que fagades un pequeno tramo da etapa!  
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