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PRESENTACIÓN 
 

Benqueridas familias: 

  Durante o curso 2010-11 o mundo prehistórico encheu cada un dos espazos do colexio: os ca-

dernos dos nenos e das nenas, as carpetas do profesorado, as memorias dos ordenadores, os tabolei-

ros das aulas, os corredores. E chegou aínda máis aló. Estaba nas vosas casas, no Concello e 

mesmo atravesou gran parte da Comunidade Europea. 

 Todo comezou coa posta en marcha dun Proxecto Internacional  Comenius no que participa-

mos con centros de Italia, Grecia e Turquía. A temática do mesmo centrouse  nos restos arqueolóxi-

cos prehistóricos de cada un dos países socios. 

 O primeiro paso desta andaina consistiu na busca de 

información nas  enciclopedias, monografías , na prensa, nos 

museos da nosa Comunidade, na Internet,  nas familias… 

 A partir de aquí comezamos un traballo complexo e mo-

tivador que serviu de eixo ao longo do curso para todo tipo de 

actividades e celebracións. O Nadal, o Entroido, o Día do 

libro, as saídas culturais… xiraron arredor do Paleolítico, do 

Neolítico e do fenómeno cultural castrexo.  

 O equipo de dinamización da lingua galega quere tamén 

sumarse a este proxecto colaborativo  e multidisciplinar recupe-

rando un  xornal escolar  que forma parte da historia do cen-

tro.  

 “O CRUCEIRO” inicia pois unha segunda etapa cun 

monográfico que titulamos  “Os nosos devanceiros” que recolle 

apuntes deste proxecto común.  

Esperamos que sexa do voso agrado. 

 Un agarimoso saúdo para todos e todas. 
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―Érase unha vez un neno 

que vivía na Prehistoria,  

como non tiña contos 

xogaba aos inventos. 

 

 

 

 

De dúas pequenas pedras, 

que fretaba con esmero… 

xurdiron moitas chispiñas!   

Inventara o lume! 

 

 

Un día colleu un gran círculo 

         e lanzouno montaña abaixo  

Inventara a roda! 

 e seguiu co seu traballo. 

 

 

 

E para rematar co xogo, 

pintou o lume e a roda, 

así  inventou os debuxos 

que vemos hoxe nas covas.‖ 

 

 

XOGANDO AOS INVENTOS 

Páxina 2 O  CRUCEIRO 

Nenos e nenas de Educación Infantil.  

Aula de 3 anos 



  

 

 

 

 

A ORIXE DO HOME 
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2- Os homes prehistóricos vivían en covas. 1- Hai moitos, moitos anos houbo una grande 

explosión que se coñece como o BIG BANG. 

5– Vivían en clanes . Dentro da nosa aula esta-

ban o Clan da Lanza, o Clan do Lume... 

4– Fixeron descubrimentos moi importantes.  

O lume foi un deles. 

Na aula de 4 anos investigamos a orixe da humanidade, como vivían os nosos devanceiros. 

 Velaquí as nosas conclusións: 

3– Pintaban as mans en positivo e en negativo. 

6– Tamén o Clan da Pedra, o Clan do Mamut e 

o Clan do Cervo, 



Con motivo das Letras Galegas e seguindo 

co proxecto de achegar aos nenos/as á poe-

sía iniciado ao comezo do curso, na clase 

de 5 anos intentamos emular a figura de 

Lois Pereiro, creando unhas sinxelas ri-

mas referidas aos castros de Galicia que 

investigamos dentro do proxecto ―Os nosos 

antergos‖ levado adiante en todo o colexio. 

Estes son algún exemplos desas rimas co-

as súas ilustracións. 

Tamén presentamos outras feitas polas 

familias que colaboraron con entusiasmo 

durante todo o curso en ámbolos dous pro-

xectos. 

 

 

 

No castro de Baroña, para pescar, 

os castrexos saían ao mar 

Nicolás López 

 

 

 

 

No pozo do castro de Elviña 

collían os castrexos auguiña 

 Ismael 

  

 

RIMAS CASTREXAS 
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Ilustración de Laura Pena 



 

 

 

 

 

         Polo Castro de Borneiro 

           camiña con escudo o guerreiro. 

                 Martín Iglesias 

 

 

 

 

 

 Polo Castro de Viladonga 

 bailan as meigas a conga. 

  Nerea 

  No castro de Vigo 

       aos animaliños coidaban con mimo. 

Diego 

En Santa Tecra, na palloza, 

cociñaba sentada a moza. 

Patricia 
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       Unha rima imos facer 

      Co segredo de compoñer, 

Unir palabras  e comprender 

      O sinxelo que pode ser. 

 

Aos nenos gústalles escoitar 

     Á xente con arte falar. 

Que mellor forma imos atopar 

Que usarmos o arte de rimar. 

                  

                       

       Dende  o meu outeiro 

         Vexo moito mar 

        Noso mundo enteiro 

       Os deuses poden mirar 

 

         Castros e castrexas 

Como o druída mande 

Uns son moi pequenos  

 E outros, moi grandes.                     

        Mamá de Gonzalo, EI, 5 anos. 

 

 

No mes de maio os rapaces e rapazas do 1º ciclo 

de Primaria visitaron o Castro de Viladonga, 

preto de Lugo. Algúns a algunhas da aula de 1º 

debuxaron o que máis lles gustou: 

O QUE MÁIS NOS GUSTOU DO CASTRO DE VILADONGA 
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Ilustración: Gonzalo

 



 

Na casa todos tiñan que axudar para poder co-

mer e tamén debían ir traballar ás leiras. 

Agustín morreu con 95 anos, rodeado de todos os 

que o queriamos. 

Para min foi un pracer coñecelo.  

     Andrea , 2º de EP 

Hai moitos, moitos anos, aló polo principio  do 

século pasado, viviu o meu tataravó Agustín. 

Entón a vida era moi difícil: non tiñan luz, nin 

auga corrente, nin comodidades… 

Agustín  dedicábase á agricultura e así tiñan 

verduras e hortalizas para poder comer. O ali-

mento básico era o caldo e, algúns días de festa, 

cociñaban papas de millo. 

Tiña un cabalo branco co que ía a todos os lados. 

A Agustín tocoulle ir á guerra. Antes de mar-

char acudiu no tren coa súa familia, muller e 

dúas fillas, á Coruña, facerse un retrato por se 

non volvía da fronte. Tivo sorte pois fixo boa 

amizade cun coronel que o coidou coma a un fi-

llo. 

Volveu da guerra. E tivo cinco fillos máis. 

Naqueles tempos cociñaban na lareira, facían o 

pan no forno da casa, tiñan vacas e porcos e nas 

leiras cultivaban o máis necesario.  

O MEU TATARAVÓ AGUSTÍN 

O QUE MÁIS NOS GUSTOU DO CASTRO DE VILADONGA 
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O DRUÍDA 
 

O druída Michelix vive nunha palloza no castro 

de Bribes. É amigo de Dieguix. Ás veces, vaino 

visitar, leva unha lanza e calza sandalias de pel 

de animais. 

Os dous xuntos preparan bebedizos e medicinas 

para a xente dos castros. 

 

   Texto e ilustración: Michel 
 

 

 

   

FESTA DE FLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flor era unha nena que vivía nunha cova coa súa 

familia. 

 Un día seu pai cazou un mamut e Flor invitou 

ao seu amigo Arcón á festa que fixeron. 

Asaron a carne, prepararon as peles para abri-

garse e cos dentes fixeron colares. 

Despois da festa Flor e Arcón foron debuxar ani-

mais na parede da cova. 
 

   Texto e ilustración: Aroa 

 

 

A VIDA DE MERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mera vivía nunha cova, vestíase con pel de ma-

mut e comía a carne dos animais que cazaba o 

seu pai. 

Carrexaba paus para o lume. Xogaba á pilla e 

pintaba nas paredes da cova. 

   Texto e ilustración: María 

CONTOS DA AULA DE 1º DE  PRIMARIA 
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O NENO TRABALLADOR 

Dieguix vive nunha palloza no castro de Lema. 

Axuda a facer as casas, coloca as pedras e carre-

xa a palla. 

Xoga a facer petróglifos nas rochas e tamén á pi-

lla. 

   Texto e ilustración: Diego 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXECTO COMENIUS 
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Todo o colexio comezou o estudo da Prehistoria. 

Os nenos e nenas do 2º ciclo de  primaria traballamos algunhas etapas da Prehistoria: o Paleolítico e o 

Neolítico. O traballo trata da vida dos primeiros poboadores da Terra. Sobre como cazaban, pescaban, 

como descubriron o lume e para que o usaban.. Estudamos como foron evolucionando as vivendas e as 

súas ferramentas. 

Os rapaces e rapazas de 5º curso buscaron 

información sobre os países socios do Proxec-

to Comenius: Italia, Grecia,  e Turquía 

O alumnado de 6º de EP realizaron este ma-

pa político de Europa, dándolle cor e situan-

do nel etiquetas cos seus nomes e capitais 

Mural de presentación do Proxecto Comenius, con 

imaxes da viaxe a Italia e información atopada 

nos xornais. 

Un proxecto
 común 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AS NOSAS CELEBRACIÓNS: CURSO 2010-11 
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Día da Paz 

 Celebramos o Nadal 

cunha obra de teatro, 

panxoliñas, música... 

Mouras e druídas 

Educación Infantil: 

Os Picapedra:  

Pebels e Bambán”, 

“Pablo e  Betty” , 

“Pedro e Vilma” 


