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Contar, contar e contar…, non pares de contar é o lema que seguimos este curso, lendo 

autores clásicos como Andersen, Óscar Wilde e como non, lendo e coñecendo en persoa a autores 

actuais como Violeta Monreal, Xabier Docampo e ao noso padriño Antón Cortizas, que nos veu 

visitar en varias ocasións ao longo do curso. Tamén coñecemos a unha escritora novel, Cristina 

Fernández García que aínda non publicou a súa obra que titulou “El cuento de los cuentos”. Foi 

alumna neste centro de Maribel, quen se puxo en contacto con ela para que a través do correo 

electrónico lle enviara os seus escritos e poder recibir, tamén ela, as palabras de ánimo, admiración 

e suxestións do alumnado de 5º co que traballa este curso Maribel. 

Gozamos das obras de todos e descubrimos valores que debemos cultivar. 

Aqueles que xa tocáramos nos cursos anteriores: esforzo, responsabilidade, respecto aos 

maiores, tolerancia… uníronse aos deste curso, amizade e xenerosidade, para facer un so corpo e 

axudarnos a  medrar como persoas. 

Os contos elixidos serviron de fío condutor para o desenvolvemento de actividades, que 

fomentaron estes valores;  axudando a acadar  obxectivos nas diferentes áreas e competencias 

curriculares. Exemplos foron a cadea de favores a un amigo invisible, agasallos de poemas, 

colaboración en carreiras solidarias… e seguir a manter o contacto cos nosos amigos saharauís, 

aportando co esforzo, entusiasmo e agarimo do noso alumnado, agasallos cos que puideran gozar. 

Foi un periplo de tres cursos que nos permitiu achegar aos nosos alumnos as palabras de 

autores que transmiten grandes doses de sentimentos e invitan á reflexión e posta en práctica do 

lido nas súas obras. 

Non esquecemos neste curso outras actividades complementarias que invitaron á lectura a 

toda a Comunidade Educativa, principalmente o recibir a nosa biblioteca o nome de Antón 

Cortizas,e con iso acercarnos máis á súa obra literaria; así como as mochilas viaxeiras, lecturas 

colectivas a outros cursos, os empréstitos, presentación de novidades, aprendizaxes de poemas e 

cantigas, concursos literarios convocados polo AMPA… 

Por todo o feito e, a resposta do noso alumnado, é polo que estamos moi satisfeitos de todo 

o aprendido e ensinado. 

  

XUSTIFICACIÓN PLAMBE 2012-13 
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Propuxémonos fomentar e inculcar no noso alumnado valores que, ás veces, parece que 

están a piques de desaparecer e, a resposta, foi moi positiva e alentadora. 

Iniciar o trimestre cun conto coñecido como “O soldadiño de chumbo” e empezar a 

espremelo sacándolle todo o zume foi moi satisfactorio. Así mesmo os demais contos serviron para 

continuar na mesma liña de aprendizaxe: “Un amigo” e “O príncipe feliz”. 

Aprenderon 

- A ler entre liñas nos contos. 

- Sentir cos protagonistas. 

- O valor da amizade. 

- O valor da xenerosidade. 

- Sentir, transmitir, dar amor, afecto; compartindo verbas, accións, materiais… 

- Respectar as diferenzas, a ser tolerantes, a escoitar. 

Ademais das lecturas escollidas para o proxecto, cada aula dentro do itinerario lector, leu 

outras obras que lle aportaron riqueza lingüística, afianzaron valores e fortaleceron os seus 

sentimentos. E, ao ter a posibilidade de acercarse aos autores, como Viioleta Monreal, Antón 

Cortizas, Xabier Docampo… 

- Sentíronse protagonistas con eles das súas obras. 

- Percibiron os valores que estas persoas teñen. 

- Recolleron as súas ensinanzas sobre a importancia do esforzo, a constancia, a xenerosidade 

e amizade. (Sentiron como se entregaron a eles, contestando pausadamente ás súas 

preguntas; ensinándolles como facían o seu traballo…) 

- Aprenderon técnicas de expresión. 

- Desenvolveron a súa creatividade. 

- Traballouse en equipo para a preparación das visitas. 

O profesorado e a Comunidade Educativa, responde, ano tras ano, ao proxecto proposto 

dende a biblioteca. Non debemos esquecer que é un centro con numeroso alumnado (450) e 32 

profesores que: 

- Todos/as participaron en todas actividades propostas.  

- Elaboraron recursos motivadores para levar a cabo as actividades. 

- Empregaron os recursos da biblioteca. 

- Empregaron recursos informáticos. 

- Animaron e formaron nos traballos de investigación. 

- Involucráronse na súa totalidade no proxecto co fin de acadar os obxectivos. 

- A AMPA do centro tamén participou activamente en todas estas tarefas. 

GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS PROPOSTOS 
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A biblioteca segue a ser o eixo  de todas as actuacións que se fan no centro, intentando que 

todo o que se programe teña ligazón co proxecto. Deste xeito: 

- Colaborou cos demais departamentos aportando as súas ideas e recursos para a realización 

das actividades programadas. 

- Organizou os horarios de biblioteca e aula de informática. 

- Xestionou os tempos de desenvolvemento das actividades, os horarios das mesmas. 

- Aportou materiais e información para a súa realización. 

- Animou á participación de todos os membros da Comunidade Educativa. 

 

 

 

Coma vén sendo habitual nos últimos anos, elaborouse un horario para uso da biblioteca e 

da aula de informática para cada unha das titorías, reservándose 1h. semanal por aula, en cada un 

dos espazos.  

Mantívose aberta na hora do recreo para préstamos e consultas e polas tardes para toda a 

Comunidade Educativa. 

Á coordinadora destináronselle 3h. semanais (cada curso unha hora menos) que foron de 

todo insuficientes para a posta en marcha de moitas das actividades realizadas, a busca de 

recursos… xa que no traballo de informatización dos recursos, actualización da páxina web e os 

bliogues de actividades  segue a ser  necesario a axuda do departamento das TIC., grazas o cal todos 

os nosos recursos informatizados están sendo moi visitados e utilizados en outros centros.  

Os demais compoñentes do grupo dinamizador da biblioteca, debido aos recortes, 

dispuxeron nada máis que de 1 hora semanal destinada á reunión do grupo, perdendo a 2ª hora 

que tiñan e que lles permitía organizar e preparar parte das actividades que se ían desenvolver. Esta 

redución supuxo moitas dificultades, ademais de moitas horas nas casas, perdendo tempo de 

familia e de descanso. 

Seguimos a reivindicar a necesidade de máis profesorado e de maior tempo para os que se 

dedican á biblioteca, e así, poder pór en marcha ideas que nesta situación non poden tomar forma; 

poder dinamizar e levar a termo actividades que debido ao elevadísimo número de alumnado (hai 

varias aulas que superan a ratio) temos que facer en pequenos grupos (por niveis) e que por falta de 

profesores resúltannos extenuante desenvolver. Poderíase nomear un especialista en 

Biblioteconomía para axudar nas tarefas de catalogación, aínda que fora compartido. 

Colaboradores Como todos os cursos foron os alumnos de 6º. Cada trimestre se nomearon tres 

alumnos/as para facer os empréstitos no ordenador e para ordenar os libros recibidos. 

Profesorado de vixilancia Este curso estivo cuberto por todo o profesorado do centro, en vez de 

estar soamente polo equipo de Dinamización. Debido ao pouco tempo do que estes membros 

dispoñen. 

  

HORARIO DE BIBLIIOTECA 
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HORARIO DE BIBLIOTECA DE CADA TITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este apartado pode verse ao final. 

 

 

 

 

Como todos os cursos o equipo directivo implicouse co equipo de dinamización da 

biblioteca, colaborando en todo o posible en que o programado se axuste á practica cotiá da vida 

pedagóxica. Para iso: 

- Planificáronse  os horarios de xeito que fora posible que todos os membros do equipo 

puideran reunirse, unha hora á semana, para xestionar e programar as actividades. 

- Fixouse unha hora semanal para reunirse as coordinadoras de todos os departamentos  co 

fin de coordinar todas as actividades que ao longo do curso se levaron a cabo nas diferentes 

datas de interese cultural e social fixadas pola administración (Magosto, Nadal, Día da Non 

Violencia, Día do Libro….). De forma que seguindo as liñas de actuación da biblioteca se 

coordinaran e desenvolveran. Ademais de ter mellor informado ao profesorado. 

A AMPA do centro colaborou en todo momento en aqueles actos que se levaron a cabo: 

- Prestando tanto a súa axuda persoal, como ás veces económica. 

- Promovendo Certames Literarios, como canle de motivación á lectura.  

- Xestionando xornadas de portas abertas para que os pais 

puideran ver en exposicións feitas na ludoteca e nos corredores 

do Centro os traballos dos seus fillos/as. Un xeito de apoiar ao 

profesorado e de recoñecer a súa labor diaria. 

- As familias participaron activamente en algunhas actividades 

Horas L M M X V 

1ª 
Sole 
2º B 

Gloria 
2º A 

Fernando 
1º A 

Mª Xosé 
3º B  

2ª 
Dalia 
4º B 

Dinamización  
Biblioteca 

Mariví 
6º A 

Mª Xosé 
3º A 

Loli 
4º A 

3ª 
Pilar R. 

6º A 
Coordinación  

Biblioteca 
Eloísa 
5º B 

Maribel 
5º A 

J. Luis 
1º B 

R 
     

LER 
     

4ª 
Pilar R.  

6º B 
Mª Mar 
3 anos B  

Informatización 
Biblioteca 

Ana 
3 anos A 

5ª 
Nieves 

5 anos A 
Margarita 
5 anos B 

Rosa 
4 anos B 

Informatización 
Biblioteca 

Marta 
4 anos A 

ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

GRAO DE IMPLICACIÓN DO CENTRO E DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
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como a colaboración nos sombreiros para recibir a Violeta Monreal ou 

na construcións de obxectos musicais con motivo da celebración das 

Letras Galegas.   

O profesorado implicouse na súa totalidade en todos os actos 

programados, servíndose de todos os medios que a biblioteca e o 

equipo dinamizador lles brindou: 

- Axustando a súa programación as actividades que ían realizar, sendo parte dos contidos 

curriculares do curso. 

- Fomentando o uso de todos os medios que a biblioteca pon a súa disposición, tanto libros 

como material informático.  

- Poñendo a disposición de aqueles alumnos/as con NEE os medios necesarios para que 

acaden os obxectivos. 

- Usando estes recursos na procura da adquisición das competencias básicas.  

 

Competencias básicas traballadas poderíamos dicir que foron todas, pero polo tipo de 

actividades que se promoveron poderiamos facer fincapé en: 

- Competencia lingüística: por medio de traballos de expresión escrita (contos, redaccións, 

poemas…); expresión oral (lectura de contos a outros compañeiros, declamación de 

poemas); libros escollidos para o proxecto que fomenten unha actitude favorable cara a 

lectura; adquisición de vocabulario; recoñecer diferentes formatos literarios e a súa 

aplicación práctica; comprensión de textos; etc. 

- Competencia cultural e artística: a través da elaboración de traballos plásticos que fomenten 

a creatividade utilizando diversas técnicas (elaboración de marcapáxinas co soldadiño de 

chumbo, debuxos do príncipe, portas da biblioteca…); percibir e valorar os recursos estéticos 

empregados nas ilustración dos libros de lectura cos que se traballou; desenvolver a 

motricidade fina en actividades manipulativas (collage, modelado…). 

- Competencia dixital: Buscando, seleccionando, organizando,  analizando, relacionando, 

utilizando e transmitindo información (investigar sobre os autores dos libros lidos, a cerca 

dos valores traballados…); compoñendo textos mediante o uso de soportes electrónicos e 

mostrando interese polo uso das TIC como ferramenta de aprendizaxe e fonte de 

enriquecemento persoal.  

- Competencia social e cidadá: comprendendo a realidade social na que viven e sendo quen 

de comparala coa da época en que se desenvolven as historias lidas. Dándose conta do 

cambio experimentado pola sociedade a través do tempo. 

- Competencia aprender a aprender: Sabendo mellorar a atención, a concentración e a 

memoria (mediante a aprendizaxe de poemas e pequenos textos, a atención ás historias 

lidas ou proxectadas dos contos do proxecto); sabendo obter información e transformala en 

coñecemento propio, aplicándoa en diversos contextos.  

Intentouse ademais que participaran no propio proceso de aprendizaxe de maneira activa e 

valoraran a satisfacción do traballo realizado de forma persoal como consecuencia do rigor, 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol 6 

a concentración e o esforzo (valores traballados noutros cursos e que nunca se deben 

esquecer). 

- Competencia da autonomía e iniciativa persoal: No campo educativo esta debería ser a 

competencia por autonomasia. Preténdese que o noso alumnado a través dun proxecto de 

biblioteca comprenda: 

- A necesidade de aprender, de saber planificarse e de distribuír ben as tarefas á hora de 

abordar un traballo individual ou en grupo. 

- Identificar as emocións propias e ser capaz de recoñecer e comprender as dos demais.Os 

contos elixidos a este respecto fomentaban a empatía. 

- Comprender as manifestacións artísticas como fonte de pracer e enriquecemento persoal. 

- Afrontar os problemas e perseverar ante as dificultades (valores do esforzo, a constancia, a 

responsabilidade). Tamén a valentía que mostra o soldadiño para axudar a unha amiga ou a 

xenerosidade do príncipe.  

- Afirmar e defender opinións de maneira razoada e respectar as dos demais (como fai a 

andoriña co príncipe). 

- Mostrar iniciativa propia e mostrar independencia en certos hábitos. 

 

PROXECTO LECTOR DO CENTRO 

A biblioteca intenta achegar ás aulas todas as novidades literarias que se adquiren para 

seguir a desenvolver e ampliar o noso itinerario lector.  

Os proxectos elixidos pretenderon facer unha conxugación de obras literaria clásicas, co fin 

de que non se perdan, combinadas con outras actuais. 

As primeiras permitíronos  coñecer a autores clásicos, a época social na que desenvolveron a 

súa obra e o seu estilo literario. 

Cos escritores actuais, ademais do anterior, danos pé para poñernos en contacto directo con 

eles, permitindo crear lazos de afectividade e educativos cos escritores. 

Coas actividades lectoras que se propuxeron pretendeuse: 

- Fomentar a lectura. 

- Traballos que desenvolveran a creatividade e imaxinación coa elaboración de contos 

individuais, ou en grupo, poemas, obras teatrais… 

- Actividades de animación á lectura: recitais, lectura de contos, representacións teatrais, 

que preparen e presenten ao propio alumnado. 

- Aproveitamento dos recursos da biblioteca para a elaboración de proxectos de centro ou 

pequenos proxectos de aula. Actualizando os seus fondos cando fora necesario para dar servizos a 

estas actividades. 

- Fomentar á investigación. 
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Neste curso seguimos a fomentar a lectura en familia coas mochilas viaxeiras que seguen a 

ter grande acollida. 

Durante o curso os libros lidos nas aulas foron os elixidos para o proxecto: “O soldadiño de 

chumbo”, “Un amigo” e “O príncipe feliz”. 

En cada aula leuse a maiores outros textos, (combinando 

as nosas dúas linguas), algúns dos mesmos autores cos do 

proxecto, como “O xigante egoísta”, “O reiseñor e a rosa”; outros 

diferentes como “As tres porquiñas”; algunhas creacións propias, 

tal como fixo o alumnados de 1º ciclo (con eles fixéronse lecturas 

orais unhas aulas a outras).  

Outros libros lidos e que permitiron a presenza do autor 

foron: 

- “A bruxa sen curuxa”, “Rosalía e os equinodermos” e “Vaia tropa!” de Antón Cortizas. (veu o 

autor en varias ocasións, a estar cos alumnos de 5º,6º, 4º e 3º respectivamente). 

- “La maldición del arquero” de Joan Manuel Gisbert (que estivo cos alumnos de 6º). 

- “Pamela ya no cree en cuentos de hadas”, “¿Qué animal es?”,”¿Por qué estás triste?”, 

“Alibarú, la ronda de las estaciones” e “El lagarto soñador” de Violeta Monreal (visitounos 

en dúas ocasións para estar co alumnado de 4º e de 1º ciclo respectivamente). 

- “A decisión de Valeria” e “A nena de auga e o príncipe de lume2 de Xabier Docampo (estivo 

co  alumnado do 1º ciclo). 

- Conta-contos para E. Infantil: “Os petos de Loreto”, “A galiña roxa” e “A serpe Crictor”. 
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O profesorado do Equipo de Dinamización da Biblioteca, participou nas seguintes actividades 

de formación. 

- Encontros Plambe–Ferrol, acudindo a todas as reunións que mensualmente se veñen 

convocando , indo de cada vez á biblioteca dun centro da comarca para intercambiar ideas, 

experiencias, materiais… (alternaron a súa asistencia a coordinadora e outros dous membros 

do grupo). 

- Xornadas de lecturas literarias. Bibliotecas escolares para lectores do século XXI (asistiron 

dous membros do Equipo de Dinamización). 

- Xuntanza de Bibliotecas en Santiago no mes de novembro. (A coordinadora só puido asistir 

un día por razóns de saúde). 

- Encontros dos Centros Plambe 2012 – 2013 en Santiago (asistiu a coordinadora). 

 

 

 

- O alumnado de 5º é preparado para aprender a traballar co programa AVALAR. O alumnado 

de 6º segue a estudar con este programa. 

- Todo o 3º ciclo recibiu unha charla do bo uso e dos perigos de internet. 

- Formouse aos alumnos de 6º no uso do programa Meiga por ser eles os encargados de facer 

na biblioteca os empréstitos. 

- Formación do alumnado de 3º de E. Primaria para o bo uso da biblioteca e aprender a buscar 

un libro.  

- Formación do profesorado no uso do programa Meiga, ao ter este curso todo o Claustro que 

facer gardas de biblioteca. 

 

 

 

 

- Este curso foron catalogados 147 libros, quedando pendentes, a data de hoxe, a lo menos 

uns 50 exemplares por carecer de tempo. 

- Fixéronse 2010 empréstitos.  

- Os libros máis demandados foron case todos a nivel de 1º lectores con títulos como: 

- Quen lle ten medo ao lobo?  - Os de arriba e os de abaixo. 

- Tento a mailo mar.    - Misterio na horta. 

- El muñeco de nieve.    - As trenzas do avó. 

- Elmer, outra vez    - A xoaniña rosmona. 

 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

 

 FORMACIÓN DE USUARIOS 

 

DATOS ESTATÍSTICOS 

 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol 9 

 

 

Neste curso elaboráronse: 

- As guías de lectura de Nadal e a do verán (na que se 

recomendarán textos relativos ao noso novo proxecto do 

vindeiro curso). 

- A páxina web do Centro actualízase con toda  a información 

relativa ás actividades propostas e as feitas.  

- Buscouse información e preparouse a montaxe dos  vídeos 

relacionados coas lecturas do noso proxecto. 

- Elaboráronse trípticos 

informativos de formación de 

usuarios. 

- Creáronse murais relativos 

ao nosos proxecto e outras 

actividades. 

- Novos murais das portas 

relacionados co proxecto e que invita á lectura de contos. 

- Marcapáxinas representativo do apadriñamento da biblioteca, para 

agasallar polo Día do Libro.   

- Logo da biblioteca.   

- Adhesivos dunha nova imaxe da nosa 

mascota “Peraliño” co nome da Biblioteca. 

- Exposicións cos traballos elaborados ao 

longo do curso polo noso alumnado. 

- Xornal Mareiriña, unha edición, que 

sairá próxima a final de curso. Nela recóllense 

moitos dos traballos plásticos feitos polo alumnado, experiencias vividas, 

traballos de investigación e redacción, saídas 

extraescolares… 

 

  

MATERIAIS PRODUCIDOS 

 

Portada e contraportada do 

xornal Mareiriña. Escollidas 

nun concurso convocado 

entre todo o alumnado do 

Centro. 
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A valoración do desenvolvemento do proxecto é continua ao longo do curso. 

Nas reunións de Comisión Pedagóxica, Departamentos e Ciclos, é onde se recollen as 

inquedanzas, suxestións, dificultades atopadas, que o profesorado transmite aos seu coordinadores. 

A avaliación, en principio, sempre é positiva. Nada máis iniciarse o curso, o entusiasmo co 

que o noso alumnado espera expectante a apertura da biblioteca para ver que proxecto se propón 

para o curso, xa nos anima a iniciar con forzas o noso traballo. 

 O que debemos valorar é que: 

- As propostas sexan efectivas e coherentes co proxecto. 

- As tarefas sexan graduais e de calidade. 

- As actividades cumpran un papel motivador na aprendizaxe de novos contidos. 

- Fomento da lectura con adquisición de novidades bibliográficas. 

- Desenvolvemento de valores e actitudes. 

- Estea implicada na súa realización toda a Comunidade Educativa. 

 A implicación de todo o profesorado no proxecto e a alegría do alumnado, nos confirman o 

cumprimento destas propostas. 

 De todos xeitos atopamos dificultades e debemos mellorar: 

- Levar a cabo actividades conxuntas de todo o Centro polo numeroso alumnado e carecer 

dun salón de actos que nos permita xuntarnos. So podemos facelo no patio. 

- Atopar tempo para a preparación e organización das actividades. O profesorado ten 

practicamente horario completo. 

- Estender as actividades as áreas de Ciencias. 

- Catalogar todo o material que se adquire, sobre todo o de audiovisuais. Neste aspecto todo 

o Equipo Dinamizador considera imprescindible ter máis horas para dedicar a este traballo 

ou crear a figura do bibliotecario escolar (para iso hai unha Graduación en Biblioteconomía). 

 

 

 

Para o vindeiro curso as Liñas Prioritarias de Actuación irán encamiñadas a acometer un 

novo proxecto totalmente diferente, pero sen esquecer nunca a busca de valores e a 

potenciación de actividades que exerciten as competencias intelectuais e emocionais para 

convivir e edificar cidadanía, tales como as que seguen: 

AVALIACIÓN 

 

PROPOSTAS DE FUTURO 
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- Montaxe de audiovisuais destinados á presentación e motivación do novo proxecto: 

“Ferroleando polos lenzos”. 

o Sinxelo percorrido pola pintura dende as súas orixes. 

o Recoñecer o valor expresivo da pintura como medio para manifestar 

sentimentos. 

o Coñecer pintores ferroláns.  

o Ser executores dunha obra 

pictórica. 

-  Mergullarnos na lectura a través da 

pintura. 

o Selección de libros e textos coa temática a traballar. 

o Adquisición de fondos relacionados co proxecto e catalogación dos mesmos. 

- Atención as demandas de cada nivel, ciclo ou área. 

- Encontro con algún pintor ferrolán, ilustradores e escritores. 

- Elección de libros relacionados cos autores dos encontros, así como textos significativos 

dos mesmos. 

- Exposición de tarefas realizadas. 

- Difusión do que se fai, relacionado coa biblioteca, para toda a Comunidade Educativa. 

- Implicación das familias en experiencias lectoras. 

- Tarefas por proxectos para fomentar aportes interdisciplinarios e a cooperación. 

- Decoración doutras portas aplicando as técnicas aprendidas nos cadros. 

- Desenvolvemento das competencias básicas. 

- Continuación no grupo PLAMBE  da comarca e asistencia a actividades que nos 

enriquezan como grupo. 

- Para colaborar na elaboración dos traballos contamos cun excelente equipo das TICS que 

sempre está a nosa disposición. 

- Utilización da páxina web como medio difusor e de comunicación entre toda a 

Comunidade Educativa. 

- Avaliación centrada no diagnóstico, na mirada externa, reflexión e estudo cualitativo 

para que o que se faga poda mellorar. 

O noso gran obxectivo, como grupo dinamizador, é a responsabilidade de mellorar e 

transmitir con entusiasmo o que se fai na BIBLIOTECA para implicar activamente a TODA A 

COMUNIDADE EDUCATIVA NA IMPORTANTE TAREFA DO FOMENTO LECTOR E MIRADA 

CRÍTICA. 
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Iniciamos o presente curso 2012 – 2013 cun acto moi entrañable e especial para todos nós: A 
apertura da biblioteca apadriñada polo escritor Antón Cortizas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A información e reportaxe de todo o acto está recollida na nosa páxina web. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/630  

 

 

 

O Equipa da Biblioteca, xunto co equipo directivo, ao longo de mes e medio, estivo a madurar e preparar con 

entusiasmo e precisión este acto que requiría toda a nosa entrega. Pensáronse moi a conciencia  todas as 

actividades que se ían levar a cabo e as personalidades que deberían asistir.   

Foron invitados no ámbito político, O Sr. Alcalde, a Concelleira de Cultura e o representante do Concello no 

Consello Escolar; no ámbito educativo, O Director de Recursos Humanos, a Inspectora de Zona, Asesoras das 

Bibliotecas Escolares, membros do AMPA, compañeiros/as doutros Centros Escolares. Tamén amigos especiais de 

Antón Cortizas e unha pequena representación do noso alumnado. 

A colaboración e implicación de todo o Claustro de profesores foi fundamental para conseguir que todo saíra á 

perfección. Preparáronse por niveis traballos cos que se agasallou ao autor e outros para decorar os corredores; 

memorizaron, ilustraron e dramatizaron o poema que lles tocou; aprenderon a letra e a música da canción que lle 

inventaron varios profesores e ensaiaron ata que todo saíu moi ben. 

Todo o Claustro foi informado nas reunións de Ciclo e en reunións xerais de todas as actividades propostas. 

1º TRIMESTRE 

Preparación do acto 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/630
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Pequeno agasallo que se entregou a 

todos os asistentes ao acto. Deseño 

do compañeiro Fernando. 

 

 

 

  

Esta foi a invitación 

que se enviou. 
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 INSPECTORA DE EDUCACIÓN: Dª Magdalena Duarte Blanco. En representación da Consellería de Educación, 

do Presidente de Recursos Humanos e das coordinadoras de Bibliotecas Escolares. 

 CONCELLEIRA DE EDUCACIÓN DO CONCELLO: Dª Susana Martínez Galdós 

 MEMBROS DO CEFORE: D. Manuel Losada (director) e Gabriela Sánchez Cortizas (coordinadora de Linguas 

estranxeiras). 

 MEMBROS DO AMPA: Dª Cristina Novoa Amor, Dª Isabel López Pico e Dª Mercedes Soto Seoane. 

 ESCRITOR FERROLÁN: D. Antonio Yáñez Casal (como amigo do noso padriño).  

 ILUSTRADOR FERROLÁN: D. Leandro Lamas Hermida (como amigo do noso padriño). 

 EQUIPO DIRECTIVO DO CENTRO: Mª José Piñeiro (directora), Esperanza González (Xefe de Estudos) e Manuela 

Allegue (secretaria). 

 COMPOÑENTES DO GRUPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA. En representación do Claustro de Profesores. 

 

INVITADOS ASISTENTES AO ACTO 
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DÍA: Martes, 23 de outubro de 2012 

HORA: 10.30 o acto institucional na biblioteca. 

HORA: 11.00 acto lúdico-educativo no patio con todo o alumnado e profesorado. 

PASOS A SEGUIR NA BIBLIOTECA 

1º- Chegada de Antón sobre 10.20 aproximadamente (el 

remata as clases ás 10.10). Esperarémolo na entrada, o 

mesmo que a todos os demais invitados, algúns dos 

membros da biblioteca e do equipo directivo. 

 

2º- Subida á biblioteca que estará amenizada con música de fados. Alí estarán 

agardando dous alumnos por aula como representación do alumnado, con algún 

profesor do grupo de bibliotecas. 

3º- Iniciarase o acto coa lectura dunha carta de benvida.Farao a súa autora, Mª Xosé. 

4º- A continuación, por parte dos alumnos do 3º ciclo, 

lerase a súa autobiografía e colgarase na parede. 

5º- Palabras de Antón e outros invitados, neste caso o 

seu amigo Antonio Yáñez. 

6º- O Equipo directivo faralle entrega do cadro que 

encargou o Centro, ao pintor Leandro Lamas, como 

agasallo para el. 

7º- Por último descorrerase o pano que tapa o lapis que 

leva o seu nome e baixaremos ao patio.   

 

PASOS A SEGUIR NO PATIO 

1º- Sobre ás 11.00 comezará a baixar ao patio o alumnado (se é posible en total silencio para non interromper o 

acto institucional) e iranse colocando como fixemos no acto da avoa. 

2º- Baixaremos con Antón e todos os invitados. 

3º- Farase unha pequena presentación do autor do que xa deberán coñecer a súa vida por tela lida nas aulas. 

4º- Palabras de Antón. 

Guión das actividades para o día da inauguración da biblioteca 
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5º- Cada nivel declamará o poema escollido para a ocasión e que foi extraído da súa obra “Contos de vento e de 

nunca acabar”.   

6º- Remataremos cantando todos xuntos a cantiga adaptada polos compañeiros Sole, Perancha e Fernando, 

ensaiada por Luís e un grupo de alumnos e alumnas dos diferentes niveis. 

7º- O alumnado quedará no patio en tempo de recreo que incluirá a hora de ler e o profesorado que poida 

acompañará aos invitados a uns pinchos na Sala de Profesores. 
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Carta que recibiu o 

alumnado nas súas 

aulas  de saúdo e 

invitándoos ao acto 

de apertura da 

Biblioteca. 
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Hoxe é un día emocionante para todos, un día moi especial, porque inauguramos oficialmente a 

Biblioteca coa presenza do escritor Antón Cortizas, que tivo a deferencia de aceptar que este espazo leve, 

dende hoxe, o seu nome. 

Hoxe, tamén agrandan a nosa emoción honrándonos coa súa presenza as autoridades que nos 

acompañan, así como membros da Comunidade Educativa.  

Nun día coma este non podía faltar nin un mago da palabra, nin un toque de cor; por iso están entre nós o 

escritor Antonio Yáñez e o ilustrador Leandro Lamas, unidos a Antón polo lazo da amizade e da creación. 

Como todos sabemos razóns hai sobradas para a elección de Antón Cortizas Amado como padriño de este 

espazo, onde podemos atopar os amigos que nunca decepcionan, descubrir paisaxes nunca vistas, 

evocadoras aromas e melodiosos sons. 

A Antón, nunca mellor dito, “polas súas obras coñecémolo”. É persoa próxima, humilde, ateigada de 

enxeño e sensibilidade. El é persoa hospitalaria coma os libros. Por outro lado a súa creación literaria é o 

rutilante espello que nos posibilita: 

- Soños que nos van modelando cara a esencia da persoa. 

- Toques de humor e emoción lírica. 

- Transmisión de riqueza literaria popular, para valorar e querérmonos máis. 

- Recreación de paisaxes, onde as habilidades de transmitir aspectos sinestésicos non pasan 

desapercibidas, e así podemos ver sons e escoitar olores que nos envolven no soño da fantasía. 

- Tampouco falta a perspectiva filosófica da relación do humano coa natureza. 

 

PRESENTACIÓN DE ANTÓN CORTIZAS 
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Razón inescusable tamén é que gran parte da súa obra é axeitada para os nenos e por elo están moi 

presentes nela, porque lle divirte contar e escribir contos para eles. 

Conecta con eles poñéndoos en tesitura de reflexión, aportándolles valores universais, como a amizade, 

compañeirismo, respecto á natureza… Desenvolve a fantasía dun xeito maxistral, encamiñándoos a xogar 

coas palabras dunha forma verdadeiramente bela. E, non cabe dúbida que pola súa profesión, é quen de 

chegar aos lectores e encandealos de tal xeito que 

len os seu libros con agarimo e emoción. 

Proba de todo  dito é a súa extensa obra moi 

coñecida por todos nós e o noso alumnado: 

“Xiganano onde estás?”, “ A bruxa sen curuxa” “O 

lapis de Rosalía”, “Dominicus o dragón” “Sopra 

neste furadiño”… 

Como unha reflexión final, dicir que, xa que 

estamos no outono, este, evócanos que a súa obra está en plena maduración, para ler, reler e saborear 

coma as excelentes colleitas.   

Moitas grazas, Antón, en nome de  toda a Comunidade Educativa por apadriñar a nosa Biblioteca. 

 

Carta redactada e lida pola mestra, compoñente do grupo de dinamización, Mª Xosé Rivas 
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Aló polo ano 1954, cando as follas das árbores caían no chan, eu caín tamén de non sei onde, e 

afortunadamente había unha cama debaixo. Debo ser moi nugallán porque dende aquela estou 

a nacer e aínda non acabei de facelo. A verdade é que che non vos teño moita presa.  

     De cativo dediqueime a brincar, xogar, argallar e facer os deberes, que non foi pouco.  

     De adolescente déuseme por namoriscar, por escribir cousas que ninguén me obrigaba e por 

vestirme de Atlántico, vestimenta que uso dende entón. E comecei a amar o meu país. A miña 

cultura galaica e a miña lingua untáronme todo coma se fosen un can cósmico (tal vez o can de 

Orión) que me lambese a alma cariñosamente. Tamén me comezaron a laiar as cousas todas e 

din en esgarabexar poesías como analxésicos.  

     Cando crin ser grande ocorréuseme converterme en rei, e dende aquela teño unha raíña e 

tres fillas que vos xuro que son para min como tres princesas de conto ben que por veces non o 

pareza.  

     De adulto quixen cambiar o mundo, pero decateime de que non podía porque non se deixa. 

Entón púxenme a inventar historias, pero só de cando en vez, porque como iso non é o único 

que podo nin gusto de facer, moitas delas quedan esquecidas nos faiados da memoria. 

     ¿E de vello? Gustaría de seguir nacendo ata converterme nun trasno amábel e contemplar o 

mundo sorrindo dende o silencio da Lúa. 

[Febreiro, 2002] 

 

  

AUTOBIOGRAFÍA QUE SE LEU DO ESCRITOR 
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No cole Isaac Peral 

Hai unha gran biblioteca (bis) 

Que vai levar o teu nome 

Que vai levar o teu nome 

Antón Cortizas(bis) 

 

Grazas polos teus escritos 

Grazas  dende o corazón (bis) 

Porque  o pasamos ben  

Lendo os teus  libros  gozamos 

Noso Antón (bis) 

 

REPETIMOS A PRIMEIRA ESTROFA 

 

 

  

 

 

CANCIÓN DEDICADA A ANTÓN 

MUSICA : QUEN PUIDERA NAMORALA DE EMILIO BATALLÁN 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?hl=es&sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=RdWi_JyouKrCKM:&imgrefurl=http://darabuc.wordpress.com/tag/anton-cortizas/&docid=tWbWNuwR1bBb8M&imgurl=http://darabuc.files.wordpress.com/2009/09/darabuc-sopla-5.jpg&w=470&h=461&ei=i_5zUNXDGY6BhQf6roD4CA&zoom=1&iact=hc&vpx=423&vpy=125&dur=4102&hovh=222&hovw=227&tx=138&ty=129&sig=105033207027808856390&page=1&tbnh=117&tbnw=119&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:3,s:0,i:80
http://www.google.es/imgres?hl=es&sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=Kx_ndGrePaKaFM:&imgrefurl=http://naronamigosarte.blogspot.com/2012/07/presentacion-del-libro-as-vacas-da.html&docid=-DncENNUdDaCSM&imgurl=http://lh5.ggpht.com/-tbgS4nIvZjM/UAs8eixrr3I/AAAAAAAAAJI/-_V2WSfWjpU/2[4].jpg&w=441&h=512&ei=i_5zUNXDGY6BhQf6roD4CA&zoom=1&iact=hc&vpx=836&vpy=115&dur=748&hovh=242&hovw=208&tx=126&ty=138&sig=105033207027808856390&page=1&tbnh=117&tbnw=114&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:0,i:89
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 Preparáronse as paredes dos corredores de E. Infantil e E. Primaria con paneis que anunciaban a boa nova, 

da visita de Antón Cortizas. 

 Véxase algunhas fotografías. 

 

DECORACIÓN DOS CORREDORES DO CENTRO 
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EXEMPLO DE TRABALLOS COS QUE SE AGASALLOU  

A ANTÓN CORTIZAS 

MUSICA : QUEN PUIDERA NAMORALA DE EMILIO BATALLÁN 
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Había unha vez 

un can e un gato,   

un raposo e un galo  

un pimpín e un porco bravo,   

un saltón e un cabalo … 

Todos enriba de meu lombo. 

E xa non che conto máis  

porque me pesan abondo. 

(Ilustrado por alumnos de 5º)                                      Antón Cortizas 
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Algúns dos lapis que deseñaron os nenos e 

nenas para recibir a Antón á súa chegada ao 

patio do centro. 
Que argalleiras sodes! -comentounos 

Antón sorprendido e emocionado. 
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A BIBLIOTECA DE ANTÓN 

 

Xa ten padriño a biblioteca 

un padriño ferrolán, 

un peraliño por mascota 

que máis nos pode faltar!. 

 

 

Na biblioteca hai un recanto,   

o recanto do noso Antón, 

cheo de libros con encanto 

e con moita imaxinación. 

 

 

Por ser tan grande escritor, 

non podía faltar un cadro, 

do seu amigo pintor 

que o deixou abraiado.  

 

Leandro Lamas pintou 

de Antón a biografía, 

coas cores do outono 

retallos da súa vida. 

 

         Alumnos de 5º de Primaria 
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  SAÍMOS NO XORNAL – DIARIO DE FERROL - 

 

 

 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol   21 
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  PRESENTACIÓN NA PÁXINA WEB 
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Peraliño tan azul…
Co seu periscopio que todo o ve…
Rozándose con Nemo, ese peixiño que tanto nos gusta; cos
cabaliños de mar…

Cada cousa da súa cor…

Quedou de exposición!

PERALIÑO É  MÁXICO
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Como todos os cursos formouse ao alumnado de 3º de E. Primaria que comezan os empréstitos na hora do recreo, 

para que saiban escoller os libros e colocados de novo no seu lugar correspondente. 

  

Formación de usuarios 
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O PASADO MÉRCORES DIA 7 A MAXIA DAS PALABRAS INVADIU A NOSA BIBLIOTECA.VIOLETA 

DESPERTOU A ADMIRACIÓN DO ALUMNADO DO PRIMEIRO CICLO.DESPOIS DE TRABALLAR 

ALGÚNS DOS SEUS LIBROS NAS AULAS  OS NENOS E NENAS VIVIRON A EMOCIÓN DE 

COMPARTIR CON  VIOLETA  AS SÚAS INQUEDANZAS. TAMÉN QUEDOU REFLEXADA A MAXIA 

DAS SÚAS MANS QUE FOI RESPOSTADA COS APLAUSOS DOS NOSOS ALUMNOS E CO SEU 

ASOMBRO. 

UNHA VEZ MÁIS GRAZAS VIOLETA POR FACERNOS PASAR UNS MOMENTOS TAN CHEOS DE 

AGARIMO. 

                                             

 

 

                 

  

VISITA DOUTROS ESCRITORES 

VIOLETA MONREAL 
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OUTRAS IMAXES DOS NOSOS SOÑOS. 

RESULTADO FINAL 

DA OBRA 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/635 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/635
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O pasado 19 de novembro, por primeira vez no noso centro, os alumnos de 5º e 6º tiveron 

a oportunidade de contar coa visita do escritor catalán JOAN MANUEL GISBERT.   

 

Entre a 

súa extensa e 

recoñecida 

obra, pois 

conta no seu 

haber cos 

máis 

prestixiosos e 

recoñecidos 

premios, 

escollemos 

“Agualuna” e 

“La maldición 

del arquero”. 

Dous relatos 

fantásticos 

ambientadas na Idade Media, a súa etapa preferida da historia, tal como lles manifestou aos 

nosos alumnos 

 

As actividades relacionadas con esta visita prolongáronse ata esta semana, integrándoas 

dentro da programación de lingua galega: 

-Busca de información sobre a vida do autor e da súa biografía. Nado en Barcelona no 

Barrio de Gracia e preto do Parque Güell, levounos a mirar fotografías relacionadas co seu 

entorno e coa obra do xenial artista catalán ANTONIO GAUDÍ: A Sagrada Familia, A 

Pedrera, Casa Batlló… Impresionados pola beleza e orixinalidade destas obras os alumnos 

mostraron o seu desexo de viaxar a Barcelona para coñecelas. 

 

JOAN MANUEL GISBERT 
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-Envío dun correo electrónico ao autor, incluíndo aportacións súas e 2 fotografías dos 

alumnos, unha na biblioteca enviándolle un saúdo  e na outra facendo a zoadeira, unha delas 

formaba parte dos xogos dos nosos avós, que se lle entregaron como agasallo e dos que se 

mostrou moi sorprendido. 

-Recibimos a súa resposta ao noso correo, na que cada parágrafo tiña unha cor diferente, 

feito que lles chamou a atención e que nos deu pé para traballar o parágrafo na expresión 

escrita. Redactaron un escrito no que había como mínimo 4 apartados ben diferenciados: 

1. Lectura comentada do libro na clase 

2. Entrevista na biblioteca 

3. Fotografías de Barcelona e da obra de Gaudí 

4. Correo electrónico e resposta do escritor. 

Estes encontros son  unha motivación especial para o alumnado, xa que a lectura en 

común dos libros permítenos mostrarlles a calidade literaria das obras escollidas e o feito de 

poder coñecer o autor resulta unha experiencia extraordinaria. 

 

 

 

  

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/646 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/646
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¡Hola Joan Manuel! 

Soy Maribel, profesora de 5º curso del colegio ISAAC PERAL de FERROL. El lunes 19 de este mes tuvimos el 

privilegio de contar con tu presencia en nuestro colegio. 

Nuestro trabajo sobre un autor no termina con su visita, es a partir de ahí cuando comienza la parte más 

interesante. 

“Agualuna” y “La maldición del Arquero” les gustaron mucho, los leímos en clase y pudimos hacer comentarios y 

fijarnos en el relato. Lo que más les llama la atención es como los escritores sois capaces de expresaros de una 

forma tan bella. Lo que tú llamas “la lectura literaria” y con niños es lo más hermoso (trabajar con niños, si te 

gusta, es muy gratificante). Tenías que verlos en clase, estaban fascinados. 

Tu visita les pareció corta, como que se quedó incompleta, esperaban más. Una compañera que da clase en 6º 

tiene una hija estudiando en Barcelona y nos trajo muchas fotografías de la ciudad.: del Parque Güell, La 

Sagrada Familia, La Catedral del Mar, Montjuic, casa Batlló, La Pedrera, … La obra de GAUDÍ los dejó 

fascinados. 

Son niños de 10 y 11 años y todos mostraron deseos de visitar Barcelona. Hoy en sus casas seguro que es el 

tema predominante en sus conversaciones. Comentaban que tenías mucha suerte (ellos dicen morro) de vivir en 

un lugar tan hermoso. 

Pienso que en el futuro asociarán Barcelona a tu nombre. Les gustaría saber que influencia pudo ejercer en tu 

obra el hecho de crecer en ese entorno y poder jugar libremente en lugares tan fantásticos y extraordinarios 

como el Parque Güell. 

También se preguntan si te gustaron los juegos de sus abuelos, ellos continúan haciendo la “zoadeira”, fue una 

lástima no tenerla terminada ese día. 

Esperan impacientes tu respuesta. 

Muchas gracias por todo lo que nos aportaste. 

Un abrazo de todos los alumnos y del profesorado.  

CONTESTACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

Joan Manuel Gisbert <laspalabrassecretas@gmail.com>  
 

02/12/12 

   

 para mí  

 
 

Hola Maribel y amigos de 5º: 
No se me ha olvidado la visita a vuestro centro, ni se me olvidará en mucho tiempo. 

Me gustaron mucho los instrumentos musicales, juguetes y laberintos del tiempo de vuestros abuelos (el 

laberinto de alambre todavía no lo he resuelto). 

En el parque Güell yo jugaba más bien solo. Por eso el entorno me influyó tanto: mi compañero de juegos era 

el parque entero. 

Os deseo que tengáis muy buen final de trimestre y  felices vacaciones de Navidad. 
  

ESTIVERON EN COMUNICACIÓN POR CORREO 

 

 

 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol   31 

 

ALGUNHAS IMAXES DESTA FANTÁSTICA VISITA 
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O 19 e decembro volveu visitarnos o noso padriño Antón Cortizas. 

O alumnado de 3º de E. Primaria lera 

unha das súas obras poéticas: “Vaia 

tropa”;  tiña moito que preguntarlle 

e falar con el.  

Antón non veu coas mans valeiras. 

Traía preparada unha sorpresa, xogar 

a facer papiroflexia con eles. 

 

Primeiramente gozaron de ler con el algúns dos seus poemas, de 

descubrir as mensaxes que escondían algúns deles que estaban escritos dun xeito moi especial; despois coa mesma 

técnica tiveron que ler a folla que ían dobrar para saber que poñía; por último todos xuntos dobraron o papel para 

aparecer un bico do galo.  Para rematar, Antón firmoulles os seus libros.  

VOLVE VISITARNOS ANTÓN 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/648 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/648
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 O CURSO PASADO, CASE A FINAIS VISITOUNOS O ESCRITOR RICARDO 

GÓMEZ. A RAÍZ DA SÚA VISITA O ALUMNADO DE 3º CICLO FIXO 

ILUSTRACIÓNS E COMENTARIOS SOBRE A VISITA. 

 ESTE CURSO MARIBEL ENVIOULLOS ACAMPAÑANDO A CARTA QUE ESTÁ A 

CONTINUACIÓN. 

 

 

 

 

Ferrol, 24 de septiembre de 2012 

¡Hola Ricardo! 

 Por fin consigo enviarte los dibujos y los comentarios de los alumnos de mi clase del curso anterior. 

 Como podrás comprobar algunos dibujos están por detrás de una sencilla prueba de Matemáticas. Al terminar 

mostraron su deseo de hacer un dibujo relacionado con tu visita. 

 Los escritos no están muy presentables, porque son los borradores, pero para mi entender tienen más valor 

que los corregidos. Fueron ellos los que me propusieron hacer los comentarios por escrito y formando grupos, en la 

biblioteca.  

Te adjunto una copia de la memoria de la biblioteca en la que se comenta tu encuentro. 

Mi intención es realizar estos encuentros cada cierto tiempo, para que tengan la oportunidad de conocerte 

todas las promociones y disfrutar de otros libros tuyos, como pueden ser: “Ojo de nube”,” Lu Shu” . . .  

Agradecería que me comentaras tu impresión a través del correo electrónico, para poder enseñárselo a los 

niños. Quedaron encantados cuando les comenté que te iba a enviar sus trabajos.  

Un abrazo  

  Maribel 

 

 

  

RICARDO GÓMEZ 
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 A RESPOSTA NO SE FIXO ESPERAR 
MOITO 

 
 

Ricardo Gómez <gomezricardo@telefonica.net>  
 

08/10/12 

   

 

para mí  

 
 

 

Querida Maribel, queridos alumnos: 

Después de un par de viajes por ahí, pasé por correos, donde había avisado a los carteros de que no me dejaran 

correspondencia en mi buzón. 

Entre las cartas, revistas y algún que otro paquete, vi el sobre que me envió hace unos días vuestra profesora, 

Maribel. 

He leído su carta, he visto los dibujos, he leído con atención vuestras cartas, opiniones, resúmenes, 

continuaciones de la historia de Bachir... 

Aunque parezca mentira, mientras estaba escribiendo a Maribel, me llegó una llamada telefónica suya. Hay 

cosas que parecen mágicas. 

También me resultó mágico leer lo que escribisteis y recordar cosas que yo tenía olvidadas, como la hora del 

comienzo del encuentro, los carteles de bienvenida, las fotografías de las charlas y las firmas, el cravanoces... 

Escribir y leer permite tener el en el corazón a personas que están lejos. 

Con un poco de paciencia y de tiempo, colgaré en mi página web algunas de vuestras aportaciones, para que 

otros tenga ocasión de conoceros y de compartir experiencias. 

Mi vida sigue adelante. Ademas de hacer algún viaje (esta vez, uno de trabajo y otro de vacaciones), sigo 

escribiendo historias. Hoy mismo me han avisado de que me van a llegar ejemplares de mi último libro, 

llamado "Tras el cristal", que es para chicos mayores. Y espero que en poco tiempo salga alguno más que ya 

está escrito. 

Maribel os enseñará además otro libro escrito por Limam Boicha, un poeta saharaui. Veréis que combina 

poesías con prosa. Es muy emocionante ver cómo los libros van saliendo poco a poco, así que os invito a que 

escribáis. 

Estéis donde estéis ahora, os envío a todos un enorme abrazo y mi agradecimiento por vuestras cartas, dibujos, 

impresiones y recuerdos. 

¡Disfrutad de la vida! 

 

Ricardo Gómez 

 

www.ricardogomez.com  

Foto del día 08-10-2012 a la(s) 18:29.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ricardogomez.com/
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O  día 12 do 12 do 2012, ás 12.00h. o alumnado do noso centro recita e canta a Celso Emilio Ferreiro. 

Seguindo o chamamento do Plambe Galicia, o noso Centro participou deste evento para lembrar a 

conmemoración do centenario do nacemento deste autor. 

- Fíxose polas aulas a presentación do libro “ O meu primeiro Celso 

Emilio”, e leuse un resumo da vida. 

- Escoitáronse  o seus poemas, escolléndose un para recitar e ilustrar 

en cada ciclo. 

- No 1º ciclo de E. Primaria recitaron: “Inverno” musicada por Luis 

Emilio Batallán. 

- No 2º ciclo de E. Primaria recitaron:  “O neno” 

- No 3º ciclo leváronse a cabo diferentes actividades que foron 

preparadas na aula e postas en práctica na biblioteca ese día. 

 Comezouse cunha presentación en power point sobre á súa vida que foi lida por unha alumna de 6º 

curso. 

 A continuación, o alumnado de 6º cantou o poema “María Soliña”, acompañado por dous 

instrumentos musicais (frauta e oboe) por parte dunha alumna de 6º A e outra de 6º B, sendo dirixidas pola 

profesora de música, Mª Carmen. Mentres se cantaba tres alumnas de 6º montaron a coreografía. 

 

 

 

  

CANTAMOS A CELSO EMILIO 
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Chove, chove na casa do probe 

e no meu corazón tamén chove. 

Dor da mau encallecida, 

dor da xente aterecida 

de frío polos camiños. 

Dor dos vellos e meniños. 

Dor dos homes desherdados 

e dos que está aldraxados. 

Mágoa da ferida allea. 

 

 

 

 

 

Dor dos que están na cadea, 

dos que sofren a inxustiza  

e viven baixo a cobiza. 

Mágoa e loito 

por tanto pranto que escoito 

no meu peito, sulugado, 

soturno, fondo, calado, 

un río de amor se move. 

Chove, chove na casa do probe 

e no meu corazón tamén chove. 

 

  

INVERNO 
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Había un lume aceso 

na casa dos avós. 

Agora ben comprendo 

que o lume eramos nós. 

O pai que contaba unha 

historia medoñenta. 

A nai surría, pois 

A historia n-era certa. 

Afora, nos camiños 

refungaba o corisco. 

Unha irmá preguntaba 

polos probes de Cristo.   

O vento neboeiro  

agallopaba a chaira. 

Onde están esta noite 

os que non teñen casa? 

O bosco era un misterio 

rumoroso e lonxano 

O irmau máis pequeno 

preguntaba calado. 

Agora é xa un home, 

e sigue preguntando. 

  

O NENO 
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As mochilas viaxeiras un curso máis iniciaron a súa andaina. Comezaron despois do apadriñamento, 

pois houbo cambios no seu contido e 24 mochilas dá moito que montar e revisar. 

Pero coma os cursos anteriores a resposta de pais e alumnos foi excelente. En case todas as aulas a 

totalidade do alumnado apuntouse para poder tela na casa. Mantense o tempo de estanza nas casas, 

o mesmo que o curso pasado, 15 días, por demanda das familias. 

Este curso todas as mochilas levan un libro escrito polo noso padriño, Antón Cortizas, algúns do que 

viaxan foron dos que el nos agasallou.  

O primeiro xoves que marcharon as mochilas ás casas, fíxose entrega das mesmas ao alumnado que 

lles correspondía levalas, nun pequeno acto na biblioteca. Alá marcharon todos e todas felices coa 

súa carga de boas lecturas, música e películas para gozar en familia. 

Estas fotos corresponden a ese momento tan esperado e especial. 

MOCHILAS Viaxeiras 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/643 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/643
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O departamento de Normalización organiza os actos de celebración do Magosto. 

 

 

Chegou o Outono, época de recollida das froitas e doutros 

produtos. O Outono é unha estación interesante, por todo isto da 

recollida de alimentos e tamén pola fermosura da paisaxe, onde 

abundan as caducifolias: castiñeiros, carballos, bidueiros, freixos, 

ameneiros, salgueiros, faias, etc. Esas cores amarelas, marróns, 

ocres, mesturadas coa verde, son dunha beleza extraordinaria. 

Algunhas das froitas de Outono son as froitas secas: 
noces, abelás, castañas, etc. E, coas castañas apañadas nos soutos, 
faise o MAGOSTO, 
festa popular moi 

arraigada en Galicia, que consiste en asar castañas e comelas con 
leite, os nenos, e con viño novo, os adultos. 

No Outono, tamén apañamos cogomelos. Antigamente, 
non se facía, pois a  xente do campo chamábanlles "pan de sapo" e 
rexeitábanos.. Hoxe, recóllense moitos quilogramos deles, mesmo 

para vender. 

Outro froito 

de Outono son as 

cabazas, que se utilizan para alimento da xente e tamén para o 

gando. Con elas, celebramos a. festa. do SAMAÍN, que consiste en 

baleirar as cabazas e facerlles ollos,  boca  e nariz; poñerlles unha  

candea dentro e tratar de "asustar" aos demais: Esta tradición 

procede dos celtas, como unha expresión de  culto aos mortos. 

Poñían caveiras nos muros dos castros, nas noites de Outono, para 

espantar os malos espíritos. Nos países celtas anglosaxóns, a esta 

festa chámanlle HALLOWEEN.. Celébrase  a noite anterior a  

Tódolos Santos, ou sexa o 31 de  Outubro. 

No colexio Isaac Peral, 

celebrámo-lo Magosto;  

comemos castañas e leite 

e gozámolo moito. 

Antigamente, en Galicia, 

había moitos castiñeiros; 

pero, agora, os montes están cheos 

de eucaliptos e piñeiros. 

O MAGOSTO 

Lectura no patio para todo o alumnado dun pequeno texto de presentación 
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E, volvendo ó Magosto, 

que é o que nos ten aquí hoxe, 

é unha festa popular 

que xa vén de moi lonxe 

Celébrase no outono, 

pois é o tempo das castañas; 

de arredor do San Martiño, 

corre a xente a asalas. 

 

Xunto co Magosto, 

celebrámo-lo Samaín; 

unha festa de orixe celta, 

que os ingleses chaman Hallowe' en. 

Para gozalos moito, 

o Magosto e o Samaín, 

cantade e bailade, nenos/as 

e fartádevos de  rir. 

 

 

 

A proposta da biblioteca todo o centro memoriza e declama un poema de Antón 
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LETRA DA PANDEIRADA DO MAGOSTO

A castaña na lareira ( bis) 

fixo pum! e rebentou, 

ai! pobriña da castaña (tres veces) 

vaia golpiño levou. 

Ai lalalá, ai lalalá 

escomencemos a pandeirada 

escomencemos o baile xa. 

 

Acabáronse as vendimas  (bis) 

e veñen as esfolladas 

para comer coas mozas (tres veces) 

catro castañas asadas. 

Retrouso 

Acabáronse as castañas, (bis) 

secaron os castiñeiros; 

acabáronse as rapazas, (tres veces) 

quedan os mozos solteiros 

Retrouso 
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Decóranse os 

corredores do Centro 

Faise una exposición de froitos 

de outono 
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Facemos cola para 

que nos repartan 

as castañas. 

E despois … 

sentadiños a 

comelas , 

acompañándoas 

con leite. 
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Como non podía ser doutro xeito, nunha festa tan 

nosa, gaita e pandeirada ten que haber e a queima da 

cabaza non nos podemos perder. 

E todos a cantar, bailar e 

brincar. 
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No noso Centro coa colaboración de todos os país lévase a cabo dende o curso pasado unha campaña 

de alimentación san, co fin de que o noso alumnado traía ao colexio para o xaxún produtos sans. 

Fixáronse os xoves como o día que, a lo menos, teñen que traer froita. 

Este curso, o Departamento de Convivencia organizou “O día da froita” para seguir motivando a que 

traían alimentos sans. Así que aproveitando as datas próximas ao Magosto, para o xoves 29 de 

novembro organizáronse os seguintes actos: 

- En E. Infantil , 1º ciclo de Primaria e 3º curso:  Colorearon e deseñaron froitas variadas coas que 

decoraron os corredores. 

- En E. Infantil: Dramatizaron contos relacionados co o outono e os froitos. Coma o que narran os 

alumnos de 3 anos aos seus compañeiros, titulado “ Os dous esquíos”. 

- O alumnado de 4º e 3º ciclo de E. Primaria: Crearon cómics no que os personaxes principais tiñan 

que ser froitas. 

- As familias colaboraron: aportando receitas escritas cuxo ingrediente principal foran as froitas e 

traendo ao colexio a proba de ditas receitas. Así en cada aula houbo variedade de tortas para probar. 

-  Como broche final: o alumnado de algunha aula veu vestido con cores alusivas a algunha froita 

ou disfrazado de froitas, feitos por eles. 

 

 

 

 

  

A festa da froita 

Reportaxe fotográfico dese día 

 

Algúns dos 

exquisitos 

doces que 

trouxo o 

alumnado, 

feito con 

froitas. 
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Como gozaron da festa 

os nenos e nenas de E. 

Infantil! Parecía que 

estaban de “pic-nic” no 

campeiro. 

Alumnado de E. Infantil 
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 Había unha vez dou esquíos, un era roxo e outro gris. Vivían nun bosque moi  frondoso, con abundantes 

froitos. 

 Mentres o esquío roxo era moi traballador e se pasaba o día recollendo froitos para o inverno. O esquío gris 

xogaba e xogaba, sen preocuparse de conseguir provisións. 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cando chegou o cru inverno, o esquío gris atopouse con que non tiña nada que comer.Foi chamar á arbore 

do esquío roxo para ver se lle daba algo do que ela apañara no bosque. 

 O esquío roxo, que ademais de traballador, era moi xeneroso, invitouno a pasar e a compartir con el os 

froitos que recollera, mentres o esquío gris soamente xogara. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pero claro, os froitos comezaron a escasear, porque os esquío roxo soamente recollera os que el ía 

necesitar. O esquío gris decatouse de que fora moi preguiceiro e púxose a buscar máis froitos para 

compartir co seu amigo e agradecerlle a súa xenerosidade. 

Resumo do conto dos dous esquíos 
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Exemplo de cómic feito para esta festa 
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 O alumnado de 4º de E. Primaria veu vestido de cores que representaban as das froitas. Todos de amarelo 

como o limón, de vermello como os amorodos… outros fixeron combinados como unha macedonia e 

incluso debuxaron e colorearon froitas que pegaron nas súas roupas. Estaban todos guapísimos e 

simpatiquísimos. 

  

Vestidos para a ocasión 

O venres, 30 de 

novembro o Diario de 

Ferrol publicou un 

breve, dando conta do 

acontecido no Centro. 
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http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/650  

 Un curso máis convócase no centro o concurso de postais entre o alumnado. Elíxese de cada ciclo una coa 

que se felicitas ás familias dese ciclo. As postais gañadoras foron as seguintes. 

 

O NADAL 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/650
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 A profesora de música ensaiou cos alumnos de cada ciclo panxoliñas populares adaptándolles letras 

compostas por ela. Con esta actividade o alumnado agasallou aos reis na sala de usos múltiples a medida 

que ían a entregarlles as súas cartas. Pódense escoitar nos vídeos colgados na nosa páxina web. 

 

 Destacaremos de xeito especial o premio outorgado ao alumnado de 4º no concurso de panxoliñas 

convocado polo programa de Cadena100 “Buenos días Javi NIeves”, que quedaron no segundo lugar; cuxa 

letra exponse a continuación. 

 

 

Este año en Navidad 

vamos todos a pedir  

deseos y buena suerte  

para ser feliz aquí. 

Este año en Navidad  

es regalo disfrutar  

para eso vacaciones  

en el cole nos darán. 

Este año en Navidad  

cuando nieve un montón  

haremos un gran muñeco  

con escoba y bufandón. 

Este año en Navidad  

jugaremos mucho más  

con amigos y vecinos  

lo vamos a celebrar. 

Este año en Navidad 

vamos todos a pedir  

deseos y buena suerte  

para ser feliz aquí. 

Este año en Navidad los  

Reyes Magos vendrán  

como fuimos super buenos  

ellos algo traerán…. 

¿Cómo???? 

A mi la wii,  

Y a mi una muñeca de trapo 

A mi un balón 

A mi una bici 

Y a mi… Mambo,  Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa…….. 

chiiiis!!! 
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2º TRIMESTRE 
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Deste xeito tan especial iniciamos o 2º Trimestre do presente curso.  

Violeta Monreal vén de novo ao Centro para estar co alumnado de 4º de E. Primaria, o día 22 de xaneiro. Leran o 

primeiro dos libro da triloxía Pamela Panamá, titulado “Pamela Panamá no cree en cuentos de hadas” . 

No primeiro trimestre, no último mes e medio, limos todos xuntos na aula (no tempo de ler) a obra. Despois 

fixeron ilustracións e imaxinaron como sería o segundo libro, a onde iría Pamela. Sacamos valores da lectura moi 

relacionados coas liñas de actuación deste curso: a amizade, a colaboración, a xenerosidade, a empatía…, que 

nos serviron neste principio de trimestre para enlazar coa paz. 

O alumnado deste nivel xa coñecían a escritora, estiveran con ela no 1º ciclo e tiñan gratos recordos, así que 

esperaban esta visita con nerviosismo e expectación. Que nos fará desta vez? -se preguntaban. Que cousas nos 

contará?. Por iso reaccionaron moi ben á proposta das titoras. Xa que a historia ía dun concurso de sombreiros, 

por que non facer nós un cada un na súa casa.  

A actividade tiña dous obxectivos fundamentais:  

- Desenvolver á imaxinación e a psicomotricidade fina. 

- Compartir coas familias momento de diversión, mentres 

se elaboraba. 

A resposta foi maioritaria, pouco a pouco dende o primeiro día 

do comezo do trimestre, os sombreiros foron chegando, colocábanos nas súas cabezas, paseábanse…  

E chegou o gran día. Todos nos colocamos o nosos sombreiros e esperamos a Violeta na Biblioteca. Cando os viu 

alegrouse moito, por iso quixo transmitirlle aos pais o seu agradecemento pola súa implicación. 

Despois iniciou a súa charla tan amena, tan próxima a eles e tan chea de mensaxes pedagóxicas. Soubo captalos 

cun simple anaco de papel charón, (sacado desa maleta tan especial que parece a de Mary Poppins), onde os 

rapaces foron quen de ver dende unha lúa, ata unha cova, a boca do lobo,  un coche, para pasar a ser o pelo da 

boneca que confecionou. E mentres das súas mans xurdía esa figura a mensaxe máis importante: Eu corríxome, 

non espero que ninguén me diga que está mal. Nunca esperedes que un maior volo diga, intentade chegar vós 

a facelo perfecto para quedar contentos co voso traballo. 

Para finalizar asinou en todos e cada un dos 50 libros dos nosos alumnos e nun montonciño do centro.  

Algúns sombreiros 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol Página 58 

  

REPORTAXE DO ACTO 

 

A chegada 

A figura vai xurdindo 
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http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/652        

     

Cóntalles os últimos contos que creou e asina os seus libros 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/652
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http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/653  

 A organización deste evento recaeu no grupo de Convivencia. Levouse a cabo ao longo dunha semana. 

Programouse seguindo as liñas de actuación da biblioteca, tendo en conta os obxectivo fixados: amizade e 

xenerosidade.  

 Programáronse as seguintes actividades: 

 Dende a biblioteca elección de libros de textos a disposición do profesorado para poder facer uso deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carreira solidaria con Save the Children loitando contra a pobreza: Esta vez axudamos a que moitos 

nenos e nenas do Sahel superen a desnutrición e a que as súas familias poidan loitar contra a fame ata que 

chegue a próxima colleita.O día da 30  fíxose unha carreira na que o principal obxectivo foi SER 

SOLIDARIOS con nenos e nenas que non teñen a nosa sorte e ademais aprender tamén o valor do 

esforzo. Mercáronse quilómetros de PAZ. 

Cada neno ou nena aportou un euro ou 

máis se quixo,  por suposto de forma 

voluntaria; cartos que preferiblemente 

saíron dos propios nenos, ben dos seus 

aforros ben de buscar patrocinadores entre 

os familiares. Pretendeuse que as aprendizaxes feitas nos sirvan para toda a nosa vida. 

 

Día da paz 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/653
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AXUDAR OS DEMAIS NOS FAI MAIS 

GRANDES E MAIS  FELICES 

GRAZAS POR AXUDAR! 

 

:  

 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nixer sería o derradeiro lugar que 

escollerían os nosos nenos e nenas para vivir: 

fame, sede, carencia  de escolas.. son 

situacións que teñen que cambiar no país e non 

son han cambiar soas. 

Levamos varios anos traballando con Save 

the Children. Este ano tamén. Esta vez imos 

axudar a que moitos nenos e nenas do Sahel 

superen a desnutrución e a que as súas 

familias poidan loitar contra a fame ata que 

chegue a próxima colleita. 

 

 

30 de xaneiro  

Día Escolar da non 

violencia 

e da 

Paz 

CARREIRA  SOLIDARIA 

Correremos  de xeito 

simbólico e  mercaremos kilómetros 

de PAZ. Cada neno ou nena deberá 

aportar un euro, ou máis e por 

suposto de forma voluntaria, cartos 

que preferiblemente sairán dos 

propios nenos, ben dos seus aforros 

ben de buscar patrocinadores entre 

os familiares. Interesa aproveitar a 

actividade para que aprendan a ser 

solidarios co resto de quen  non ten 

tantas oportunidades coma nós e o 

valor do esforzo, co que esperamos 

xuntar moitos cartos. 

Sahel é unha rexión de África que vai dende o Oceano Atlántico ata o “ corno 

de África”. O seu nome en árabe significa fronteira, xa que está entre o deserto do 

Sahara e a sabana de África Central, unha zona ampla formada por Burkina, Faso, 

Malí, Mauritania, Níxer, Nixeria, Senegal, Sudán e os países que forman o “corno”. 
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Para que o alumnado e máis as familias estiveran ben informadas de que se trataba esta carreira, envióuselles 

unha circular e máis información sobre o país que tamén traballamos nas aulas. 

  

Níger (oficialmente República del Níger)                   

Es un país sin litoral de África occidental. Limita al sur con Nigeria y Benín, al oeste 

con Burkina Faso y Malí, al norte con Argelia y Libia, y al este con Chad. Con una superficie de 

1.267.000 km², su extensión es comparable a las áreas reunidas de España y Turquía. Sus zonas 

septentrional y central se encuentra en las áreas desérticas del Sahara y el Sahel. Su población, 

de 15.306.252 habitantes, es mayoritariamente musulmana y se concentra en la franja 

meridional, en particular en la región suroccidental a orillas del río Níger. Está dividido en siete 

departamentos y el distrito de su ciudad capital, Niamey. 

Níger es una ex colonia europea del África Occidental Francesa, que accedió a la 

independencia en 1960. Su economía es una de las más pobres del mundo y dos tercios de su 

población vive bajo el umbral de pobrezaSu índice de desarrollo humano en 2010 era el tercero 

más bajo del mundo. Es un país rico en minerales, entre los que se destaca el uranio, un 

producto valioso cuyo precio sin embargo registra fuertes fluctuaciones. Sin embargo, apenas el 

3,9% de su territorio es apto para la agricultura, lo que sumado a las sequías y a la 

desertificación de su territorio, lo hace vulnerable a las hambrunas. El gobierno asimismo ha 

iniciado la exploración y los proyectos de exploración de yacimientos de oro y de petróleo.  

Su democracia es inestable y ha sufrido varios golpes de estado en las últimas 

décadas, el último en febrero de 2010, cuando se depuso al presidente Tandja Mamadou tras 10 

años en el poder. Hasta abril de 2011 el país fue gobernado por una Junta Militar encabezada 

por el oficial Salou Djibo, hasta la entrega del poder al vencedor de las elecciones del año 2011, 

el actual presidente Mahamadou Issoufu 
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CARREIRA  SOLIDARIA 

con motivo do Día da Paz  

O día da Paz faremos unha carreira na que o principal obxectivo será SER SOLIDARIOS con nenos e 

nenas  de Níger. Mercaremos kilómetros de PAZ. Cada neno ou nena deberá aportar un euro, ou máis se quere,  

por suposto de forma voluntaria, cartos que preferiblemente sairán dos propios nenos, ben dos seus aforros 

ben de buscar patrocinadores entre os familiares. Interesa aproveitar a actividade para que aprendan a ser 

solidarios co resto de quen  non ten tantas oportunidades coma nós e tamén o valor do esforzo, Esperamos 

xuntar moitos cartos 

 

 

  

A correr todos, dende os máis 

pequerrechos ata os profes. 

 

Fotografías do acto 

 

Cartos recadados 687.28€ 
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 Decoración do colexio e outras actividades plásticas:  

- Educación Infantil pinta o patio: A xefa do departamento de Orientación e membro do grupo de 

convivencia pintou un mural das razas, punto de partida este ano para o día da paz, como compromiso 

de amizade con todas as razas e culturas do mundo e toma de conciencia e xenerosidade con aqueles 

que non teñen nada. 

- Educación primaria decora as escaleiras: A mesma persoa debuxou personaxes de distintos países 

que cada aula coloreou e decorou ao seu gusto, seguindo as tradicións dos mesmos. Os valores a 

traballar e inculcar no noso alumnado era o mesmo que en infantil. 

 

  Proceso de elaboración e o seu resultado 
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- Prepáranse por ciclos carteis con verbas que invitan á reflexión, a empatizar cos outros. Son carteis que 

no acto do día 30 dous alumnos/as por aula levantaron en alto á vez que outros dramatizaron cun xesto 

o que o mesmo representaba. Estas palabras foron: AMIZADE, COLABORACIÓN, DIÁLOGO e 

COMPRENSIÓN. 

- Cada alumno escribiu e decorou a mesma palabra do cartel grande para levantala en alto cando o seu 

ciclo ensinara e dramatizara. Tamén para movelo mentres se cantaba a canción. 

  
Ben 

boni-

tos 

que 

que-

da-

ron! 
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 Outras actuacións: 
- O 1º ciclo de primaria escribiu arredor dunha pomba desexos de paz. 

- O 2º ciclo de primaria reflectiron a través da imaxe o que para eles 

significaban as verbas dos carteis;  ilustraron e analizaron as palabras doutros 

poetas. 

- O alumnado de 3º ciclo creou composicións sobre a amizade. 

 

h  

Os traballos do alumnado 

de 2º ciclo 
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Os traballos do alumnado 

de 1º ciclo 
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Exemplos de traballos 

feitos no 3º ciclo, sobre a 

amizade. Valor que se 

estaba a traballar, dende a 

Biblioteca. 
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 Cadea de favores 

- Ao longo de toda a semana, dende o día 25, como unha actividade máis para o fomento da amizade 

propúxolle aos nenos e nenas que se fixeran favores unas aos outros. Procurando que ninguén puidera 

ser esquecido esta actividade levouse a cabo mediante o xogo do amigo invisible. Para iso fíxose un 

sorteo no que cada neno escolleu un papeliño co nome doutro compañeiro e sen que el o soubera 

fíxolle favores.  

Evidentemente pronto se decataron de quen lle tocara de amigo invisible, pero gozaron moito 

axudándose a levar a mochilas uns aos outros, a explicarse tarefas, e incluso recibiron pequenas cartas, 

con debuxos e verba bonitas, que normalmente atopaban enriba da súa mesa á volta do recreo. Isto 

último gustoulles moito. 

 

 Presentación do conto “Un amigo”  LIBRO FIXADO POLA BIBLIOTECA PARA 

TRABALLA A AMIZADE 

- Dende E.Infantil ata o 2º ciclo de E. Primaria foron ver á Biblioteca a proxección 

do conto de Leif Kristianson, ilustrado por Dick Stenberg, titulado “Un amigo”. 

Foron lendo entre todos a historia  e reflexionando a cerca da importancia da 

amizade. É un fermoso libro no que gozaron con cada imaxe e mensaxe. Algúns 

exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol Página 73 

 A convivencia 

- Para o alumnado de 5º e 6º preparáronse unhas frases relacionadas coa convivencia. Pautas a seguir para 

manter unhas boas relacións cos demais. Algúns exemplos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Película  “Cadea de favores”  Que foron 

ver o alumnado do 3º ciclo. 
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 NO FOMENTO DOS VALORES DA AMIZADE E A XENEROSIDADE o departamento de convivencia invita ás 

familias  e ao noso alumnado a participar nunha campaña de recollida de roupa usada. 

 Apóianse como motivación nunha carta escrita por Amadou Hampaté Bâ 

 

 

 

Amadou Hampaté Bâ 

(Malí, 1900-1991) 

 

Carta abierta a la juventud (fragmento) 

"Lo mismo que la belleza de un tapiz depende de la variedad de 

sus colores, la diversidad de los hombres, de las culturas y de las 

civilizaciones constituye la riqueza del mundo.  

¡Qué aburrido y monótono sería un mundo uniforme en el que 

todos los hombres, calcados de un mismo modelo, pensaran y vivieran de 

la misma forma! No teniendo nada que descubrir en los demás, ¿cómo 

podrían enriquecerse uno?  

En nuestra época, sobre la que pesan amenazas de todo tipo, los 

hombres ya no deben insistir en lo que les separa, sino en lo que tienen en 

común, respetando la identidad de cada uno.  

El encuentro y la escucha de los demás son siempre más 

enriquecedores, incluso para el desarrollo de la propia identidad, que los 

conflictos o las discusiones estériles para imponer el punto de vista propio. 

 Un viejo maestro africano decía: hay mi verdad y tu verdad, que 

jamás llegarán a encontrarse. La Verdad se encuentra en el medio. Para 

acercarse, debe cada uno desprenderse un poco de su verdad y dar un 

paso hacia el otro.” 

FUENTE: http://www.epdlp.com/escritor.php?id=6094 
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- Colaborou contratando a un grupo de títeres que fixo dúas actuacións. Unha primeira sesión para o 

alumnado de 6º de E. infantil e 1º de E. Primaria e unha segundo para 2º e 3º de E. Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non se oía un chío. Todos estaban engaiolados. 

Temática da presentación: 

Dous viaxeiros incansábeis doutras terras, doutros mundos…coinciden nunha estación do tren. O 
retraso na chegada provoca un dos mais fantásticos percorridos polos contos de diferentes países 
do mundo. Atopamos referencias a humildade, aos prexuízos, a valentía ou a solidaridade…  

Roberto Mouriño e Sofía Espiñeira son os actores. 
 
 
 

 Participación do ANPA  nestas datas e no noso proxecto: VALORES ARREDOR DOS AUTORES 
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O Antroido 
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O departamento de convivencia foi o encargado de organizar esta semana do Antroido.  

Iniciase esta festa coa elaboración dos mandados, que como ven se pode apreciar están dedicados “AS RAZAS”, 

SEGUINDO AS LIÑAS DE ACTUACIÓN DA BIBLIOTECA, preténdese fomentar o respecto e a amizade entre todas as 

culturas. 

Foi unha semana enchida de diversión. A gran maioría do alumnado participou dos mandados e chegaron cada 

día ao centro ataviados como correspondía.  

 

  
Algunhas fotografías da semana de disfraces 
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Montamos o Meco e decoramos os corredores 

O venres fixemos un desfile. 

Cada quen veu como quixo 
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O profesorado tamén se disfrazou, desfilou e trouleou 

Disfrazámonos de cociñeiros/as porque escollemos como canción do 

Entroido unha  cantiga composta por un grupo de mestres e alumnos do 

Conservatorio de música de Santiago que fala de cómo se fan as filloas. 
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FESTA DA PIÑATA EN E. INFANTIL 
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Despois do desfile, degustación de produtos típicos e baile- 

disco para todos/as 

http://www.edu.xunta.es/centros/

ceipisaacperal/node/656  

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/656
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/656


Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol Página 82 
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http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisa

acperal/node/662  

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/662
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/662
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O día de Rosalía celébrase o 24 de febreiro en conmemoración da data do nacemento da escritora 

galega, Rosalía de Castro. Este ano ademais conmemórase o 150 aniversario da publicación da súa obra Cantares 

galegos. 

             Nos centros de ensino este ano celebrámolo o venres, día 22 de febreiro. E no noso centro escollemos o 

seu poema “Adiós ríos, adiós fontes”, para traballar na aula durante a semana do 18 ao 22 e este último día 

cantamos todos xuntos no patio a versión cantada por Amancio Prada deste poema. Ademais dúas mestras algo 

caracterizadas de galegas agasallaron a cada aula con un libro en galego e un caravel rosa.  

Algúns dos recursos utilizados foron: 

- Para coñecer a vida e obra da escritora galega máis universal a Fundación Manuel María de Estudos Galegos 
dispón na súa web dunha  exposición en 20 paneis  que se expuxeron no centro, así como unha unidade 
didáctica.http://www.manuelmaria.com/recursos/outros.htm 

- Tamén utilizamos recursos doutros centros Plambe, os que queremos, dende aquí, darlles as grazas pola súa 

xenerosidade. 

- Traballouse o poema nas aulas, analizando o galego empregado por Rosalía, en comparación co galego 

normativizado que eles estudan. Intentando corrixilo, so como aprendizaxe lingüístico. 

- Ilustrouse o poema para facer unha exposición nos taboleiros do corredor. 

- Traballo de expresión escrita. Que sentimentos xera neles a emigración? Teñen casos próximos que emigraran? 

- Apoiándonos en vídeos de Youtube aprendemos a música do poema “adiós ríos, adiós fontes”. 

 

 

 

  

Día de rosalía 

Algúns traballos de E. Infantil 

http://www.manuelmaria.com/recursos/outros.htm
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Posan 

orgullosos 

ante a 

exposición de 

libros de 

Rosalía 

O 1º ciclo de E. Primaria elaboraron un panel  

Ata o vindeiro 

traballo. Esperamos 

que vos guste! 
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Ataviadas deste 

xeito, a profesora 

de música e a 

coordinadora da 

biblioteca dan a 

vendida ao 

alumnado. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/660 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/660
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Ilustracións do poema. Alumnado do 2º ciclo 
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Fomos por todas as aulas agasallándoas con adhesivos que, moi amablemente, cedeu ao Plambe, Rosana do CEIP 

de Pazos, cun libro e unha flor. 

A continuación a coordinadora de Normalización Lingüística dirixe no patio o acto conxunto de todo o centro para 

cantar o poema de Rosalía “Adiós ríos, adiós fontes”. 

  

Agasallos para todas as aulas 
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Redacción feita polo alumnado de 2º ciclo “ A emigración” 
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DÍA 

INTERNACIONAL 

DA MULLER

Ed. 

Infantil

3 anos

  

Día 8 De marzo… 
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Dun xeito moi sinxelo  traballouse na semana do día 8 de marzo o Día Internacional da Muller Traballadora. 

Como elemento motivador nos apoiamos en actividades colgadas do Plambe para falar desta data tan especial. 

Despois, programamos a actividade: xa que estabamos no mes da poesía ,que mellor ocasión que esta para 

agasallar as mulleres da familia cun poema e unha flor. Cada alumno/a creou un poema que escribiu nunha flor a 

modo de caligrama.. Saíron creacións ben fermosas! 

  Algúns exemplos destas creacións 

Moitas grazas, tía, madriña 

moitas grazas por: 

Quererme, coidarme e 

mimarme, 

por axudarme sempre en todo 

E por tratarme sempre, sempre 

moi, moi ben. 

Paula 
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Miña nai, miña nai. 

A muller traballadora, 

moito traballa por querer. 

Polas noites frías, miña muller, 

fregas e limpas por querer. 

Tamén a colada as facer, 

e a roupa debes tender. 

Ai, muller miña! 

Traballas por querer. 

Elena 

Á miña nai, 

á miña traballadora 

que nunca se cansa 

de coidarme e amarme. 

Dásme ánimo 

para volvelo a intentar, 

á miña nai, 

á miña traballadora. 

Grazas. Quérote moito! 

Enrique 
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 Para celebrar esta data o grupo da Biblioteca envía a todo o profesorado o seguinte comunicado con 

propostas e actuacións. 

O vindeiro 21 de marzo celébrase o Día Mundial da Poesía. Con tal motivo o grupo de Dinamización da Biblioteca 

fai a seguinte proposta ao Claustro de Profesores: 

 Seguindo co xogo do amigo invisible, que cada neno lle regale un poema ao amigo que lle toque. A idea é 

que o poema sexa inventado e a ser posible que exprese as calidades  do compañeiro.  

 Para que todo o alumnado da aula poida compartir os poemas, pensamos en que a medida que vaian 

recibindo a composición que a lean en voz alta e despois se vaian colocando todos os poemas nun lugar 

visible da aula ou do corredor. 

 Esta actividade podería irse facendo a partires de agora, cando se queira.  

 Para o día concreto (mércores, 21 de marzo) propoñemos que a hora de ler se lle dedique a este xénero 

literario. 

Lembrar tamén que o día 27 de marzo é o Día Mundial do Teatro. Non estamos no centro porque son vacacións, 

pero sería bo comentalo nas aulas e incluso algunha hora de ler dedicarlla tamén a este xénero. 

      Moitas grazas pola vosa colaboración e o voso tempo. 

         Equipo da Biblioteca 

 A resposta do profesorado foi unánime e o alumnado respondeu con ledicia e emocionados a esta proposta.  

 Cada día ao chegar á aula aparecían sobre da mesa poemas e correndo ían contarllo á profesora e xa se 

poñían a carón do encerado para lelos en voz alta.  

 Foi un traballo moi produtivo: compuxeron, deseñaron e o máis importante reflexionaron sobre as 

calidades dos seus compañeiros e amigos.  

 Chegado o día 21 leron con entusiasmo, sentíndose máis próximos, e case cómplices con este xénero, 

poemas de Gloria Fuertes e Antonio García Teijeiro, entre outros. 

 

DÍA DA POESÍA 
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Algúns cursos 

crearon dentro das 

aulas un recanto 

literario para 

expoñer todos os 

poemas. 

Outros, expuxeron 

no cortizo do 

corredor os poemas 

recibidos para que 

puideran ser lidos 

por outras aulas e os 

país. 
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Coma todos os anos o noso centro participa no Certame Poesía e Imaxe, En Galego sen Filtro, organizado polo 

Concello de Ferrol en colaboración coa Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística. Case todos os anos 

gañamos nalgunha categoría e despois acompañamos aos gañadores ao Centro Carballo Calero a recoller o 

premio e gozar do acto, sempre moi ben organizado. 

 

POESÍA e imaxe 

Os teus ollos non son ollos. 

Que son dúas oliviñas. 

Pechados son dous botóns! 

Abertos son dúas rosiñas! 

Popular (lingua mirandesa) 

 

D
eb

u
xo

s 

p
re

se
n

ta
d

o
s 

es
te

 

cu
rs

o
 a

o
 C

er
ta

m
e
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Laura Galindo Naveira 3º A 

Paula Soto 4º A 

Lingua galega 

PONTE 

Baixo os arcos desta ponte, 

Pasan as augas da vida 

Durmidas 

Pasan as augas do tempo 

Levando os ollos dun neno 

Cara ás outras augas frías. 

RAMIRO FONTE 

De luz do mediodía 
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Exposición, no cortizo do corredor dos traballos do resto do alumnado de 3º e 4º de E.Primaria. 
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Na nosa páxina web, fixémonos eco no seu momento da tan esperada e desexada noticia. Enchéndonos a nova de 

ledicia e esperanza para ir enchendo a Real Academia da Lingua Galega, de grandes escritoras que ten a nosa 

lingua. 
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Iniciamos este trimestre con forza e dándolle ao maxín para programar as actividades que se van levar a cabo ao 

longo deste mes.  

O grupo de Dinamización da Biblioteca informa ao claustro das actividades de cada semana, que van ter lugar no 

tempo de ler ou cando o consideren oportuno. Dáselles unhas follas informativas. 

 DÍA 2 DE ABRIL 

HORA DE LER: O equipo da biblioteca suxire celebrar esta data lendo un conto de 

Hans Christian Andersen, para celebrar o DÍA INTERNACIONAL DA LITERATURA 

INFANTIL E XUVENIL.  

A continuación unha breve recensión da súa biografía, un poema de motivación á 

lectura, o cartel conmemorativo deste ano e unha explicación do por que desta 

data. 

 

DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO INFANTIL 

 

Desde 1967, o 2 de abril, coincidindo coa data do nacemento do escritor danés Hans Christian Andersen, o IBBY promove a 

celebración do Día Internacional do Libro Infantil co fin de promover os bos libros infantís e xuvenís e a lectura entre os máis 

novos.  

 

Cada ano unha Sección Nacional ten a oportunidade de ser a patrocinadora internacional do Día do Libro Infantil. Esa Sección 

elixe un tema e selecciona a un autor ou autora importante do país co fin de que escriba unha mensaxe para os nenos e nenas 

do mundo, e a un recoñecido ilustrador ou ilustradora para que deseñe un cartel que se difunde en colexios, bibliotecas, a 

través dos medios de comunicación, etc. Con este motivo organízanse diferentes actividades de animación, encontros con 

escritores e ilustradores, concursos e outras accións puntuais. 

 

ADHESIÓNS Á CELEBRACIÓN DO DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO INFANTIL 

Bibliotecas, librarías e outras entidades que celebran habitualmente esta data mediante a organización de exposicións, 

encontros con autores/as e ilustradores/as, presentacións de libros, sesións de libro-fórum e actividades de animación á 

lectura. 

Desde o catro Seccións da OEPLI e por quinto ano consecutivo solicitouse, principalmente ás librarías e bibliotecas, un esforzo 

cultural engadido para superar as celebracións realizadas en anos anteriores coa preparación de actos ao redor de Andersen, 

lecturas continuadas dos seus contos ou dramatizacións das súas obras. 

3º TRIMESTRE 
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DIA INTERNACIONAL DO LIBRO INFANTIL 2013 

MENSAXE DO DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO INFANTIL 

Lemos xuntos, ti e eu. 

Vemos que as letras forman palabras 

e as palabras convértense en libros 

que estreitamos nas nosas mans. 

Oímos murmurios  

e ríos buliciosos nas súas páxinas,  

osos que cantan 

graciosas melodías á lúa.  

Entramos en misteriosos castelos 

e das nosas mans soben ata as nubes 

árbores florecidas. Vemos nenas valentes que voan  

e nenos que atrapan as estrelas. 

Lemos xuntos. Ti e eu, dando voltas e voltas,  

percorrendo o mundo coa alegría nos libros. 

Poema de Pat Mora 

Traducción: Concha Blanco 

 

 DÍA INTERNACIONAL DO LIBRO INFANTIL 

http://www.oepli.org/pag/gl/dia.php 

 

Hans Christian Andersen abriu este curso a nosa 

biblioteca, posto que o conto escollido para 

traballar o valor da amizade foi a súa obra “ O 

soldadiño de chumbo”. Así que xa é moi 

coñecido e admirado por todo o noso alumnado.  

http://www.oepli.org/pag/gl/dia.php
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 Colgamos na nosa páxina web un breve sobre este día tan importante. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/670     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cada aula escolléronse diversas obras do autor que se foron lendo ao longo da semana. Tamén 

utilizáronse medios audiovisuais para ver os contos en imaxes ou películas.  

 Algunhas das obras lidas:  

  

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/670
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E. INFANTIL LE “A SEREA” 
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ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA AS VINDEIRAS SEMANAS DO “MES DO LIBRO” 

(Abril 2013) 

 O equipo da Biblioteca ideou algunhas actividades para desenvolver neste mes do libro e ao 

longo de todo o trimestre. Naturalmente non é necesario facer todo. Son suxestións para 

traballar os obxectivos fixados nas liñas de actuación deste curso. 

 

 Semana do 8 ao 12 de abril   

 O valor a traballar neste trimestre é a xenerosidade. 

 

 Acudir á Biblioteca na hora de ler, ou ben, na hora que cada aula 

ten asignada, para ver a presentación do conto deste trimestre: “O 

príncipe feliz” de Óscar Wilde. 

Se suxire que antes de ir velo se lea na aula o conto ou a lo menos se fale 

da historia e do autor. 

 Proposta de actividades para facer ao longo do trimestre; a escoller: 

- Fernando montará un príncipe no taboleiro (como o soldadiño) e cada aula escribirá 

unha mensaxe de xenerosidade, probablemente nunha andoriña que se vos dará. 

- Pódense facer pequenas redaccións reflexionando sobre este valor ou contando 

experiencias vividas. 

- E. Infantil probablemente elabore unha andoriña grande. 

- No 2º ciclo traballaremos o modelado deste personaxe e do soldadiño para facer 

unha exposición no corredor. 

- Hai actividades de comprensión lectora e outros xogos que se vos darán fotocopiadas, 

por se queredes facer uso delas. 

- Actividade especial para os nenos/as do Sáhara : pensouse que en plástica poderíanse 

facer bonecas de trapo, papiroflexia ou outros obxectos, non moi pesados, para 

enviar como agasallo aos campamentos de Smara. 

 

 Enlaces onde poder ver o conto  

- En castellano: 

        http://www.youtube.com/watch?v=Gi0K2c-pU9U  (12minutos) 

- En inglés con subtítulos en castellano:  

        http://www.youtube.com/watch?v=ESGXFmZvtT4 (1ª parte) (13,38 minutos) 

        http://www.youtube.com/watch?v=WG0eO7NjYNI (2ª parte) (11,28 minutos) 

- Canción de Avalancha “El príncipe feliz” :  

        http://www.youtube.com/watch?v=NRNA-BT5fdM&feature=player_detailpage  (3m) 

        (Pode ser apropiada para o 3º ciclo). 

http://www.youtube.com/watch?v=Gi0K2c-pU9U
http://www.youtube.com/watch?v=ESGXFmZvtT4
http://www.youtube.com/watch?v=WG0eO7NjYNI
http://www.youtube.com/watch?v=NRNA-BT5fdM&feature=player_detailpage
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 Semana do 15 ao 19 de abril   

 

 Compartimos historias na hora de ler: Cada aula (completa ou un 

grupo) irá ler un conto tradicional ao curso de nivel inferior. Poñeranse 

de acordo no ciclo para o día e hora de facelo e escollerán entre eles o 

conto. 

Se non dera tempo a ler todas as aulas, pódese continuar esta actividade 

na seguinte semana. 

 

 Decoración da escaleira  

- Creamos o lema: “Somos moi bos lectores” que colocaremos nas 

escaleiras.  

- Para completar a decoración invitarase a cada neno a facer en 

folio, tamaño A5, un debuxo do seu libro preferido, indicando o título e o autor da obra. 

Serán os ilustradores dunha nova portada. 

A medida que se vaian rematando se colgarán polas escaleiras e 

corredores. 

    Darase fotocopiado modelo por se quere servir de guía. 

 

 DÍA DO LIBRO, martes, 23 de abril 

 Explicar nas aulas a razón desta data. Darase fotocopiada información. 

 Pequeno acto conxunto no patio á hora de ler.  

Actos do día 23 de abril 

- Tempo: Hora de ler.  

- Lugar: No patio, todo o Centro. 

- Actividades:  

a) Lerase por parte do alumnado de 5º unha breve explicación da celebración nesta data 

do Día Internacional do Libro. 

b) Un grupo de mestres lerán de xeito dramatizado a pasaxe do rabaño de ovellas do 

libro “El hidalgo D. Quijote de la Mancha”. 

c) Como remate todo o alumnado cantará a canción de Quijote-Sancho (dunha serie 

televisiva). Ensaiarana con Carme nas horas de música. 

- Remate dos actos e subida ás aulas. 
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Por se se quere preparar ao alumnado para esta data recomendamos estes enlaces. 

 Vídeo da pasaxe de D. Quixote e o rabaño de ovellas 

http://www.youtube.com/watch?v=pFVAtrTI_gE  (6m 51s)  

 Adiviña 

Animales muy pacíficos 

que, por el polvo y el ruido, 

el hidalgo ha confundido 

con ejércitos magníficos. 

 Canción da serie infantil Qujote- Sancho 

http://www.youtube.com/watch?v=w4tFzD13hmc (3m 22s) 

 Primeiro capítulo ou introdución da serie 

http://www.youtube.com/watch?v=_WyO7yDvaJk  (5m47s) 

 Páxina con poemas de Carmen Gil (moi ben para infantil e 1º-2º ciclo de Primaria) 

http://www.poemitas.com/dqpn.htm 

 Representación sudamericana con monicreques da pasaxe do león.  

http://www.youtube.com/watch?v=c4WzFGP2fwE (12m) 

 Páxina de recursos bastante interesante. 

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/index.html  

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=pFVAtrTI_gE
http://www.youtube.com/watch?v=w4tFzD13hmc
http://www.youtube.com/watch?v=_WyO7yDvaJk
http://www.poemitas.com/dqpn.htm
http://www.youtube.com/watch?v=c4WzFGP2fwE
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/index.html
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 SEMANA DO 8 DE ABRIL  

Iniciouse coa asistencia por aulas ou niveis á Biblioteca para ver en vídeo a obra de 

Óscar Wilde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nalgunha aulas leuse  o conto e comezáronse a facer actividades de comprensión sobre a historia como 

un xogo de dominó, adiviña quen o dixo.  

Tamén se fixeron actividades plásticas e de redacción. 

 

Exemplo de comprensión 

 

A continuación encontrarás unha serie de frases ditas polos personaxes do conto, debes relacionalas, 

poñendo ao lado de cada frase a letra que identifica cada personaxe. 

x Que raro! -exclamou-: non hai no ceo unha soa nube non obstante está a chover. _____ 

x Non quedarías comigo unha noite, para facer de mensaxeiro? _____ 

x É curioso, pero, a pesar do frío, noto certa calor. _____ 

x  Traeme  as dúas cousas máis prezadas da cidade. _____ 

x  Como xa non é fermoso, resulta inútil. _____ 

x Deus meu! O Príncipe Feliz está horrible! _____ 

x  Quedareime contigo unha noite máis. _____ 

x  Unha  das ventás está aberta e por ela podo ver unha muller sentada á mesa. _____ 

x  Agora  estás cego, así que quedarei contigo para sempre. _____ 

x Espero  que o meu vestido estea a tempo para o baile da Corte. _____  

Presentación do príncipe feliz 
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http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/672 

 

 
 

CANTO GOZARON!!! 

 
 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/672
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 SEMANA DO 15 DE ABRIL  

 

DECORAMOS AS ESCALEIRAS COS NOSOS CONTOS PREFERIDOS   

 

 

 

 

 

 

DECORAMOS A ENTRADA CON IMAXES E LIBROS DO QUIXOTE E OS CONTOS LIDOS NESTES TRES ÚLTIMOS 

ANOS 
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CONTAMOS CONTOS AOS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS DE OUTRAS AULAS 

 Esta actividade permite poñer máis en contacto ao alumnado de diferentes niveis. Que todos/as poidan admirar 

o traballo e esforzo dos demais. A xenerosidade e ilusión con que practicaron a lectura para que todo poida saír 

ben. 

As lecturas escollidas para esta ocasión foron moi variadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado de 1º de E. Primaria len a 

todos os alumnos de E. Infantil. 
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Alumnado de 2º de E. Primaria len a 

todos os alumnos de 1º de E. Primaria. 

Alumnado de 3º de E. Primaria len a 

todos os alumnos de 2º de E. Primaria. 

AS TRES 

 PORQUIÑAS 

Alumnado de 4º de E. Primaria len a 

todos os alumnos de 3º de E. Primaria. 

O XIGANTE  

EGOÍSTA 

 

Alumnado de 5º de E. Primaria len a 

todos os alumnos de 4º de E. Primaria. 

Neste caso foi unha obra inédita que 

non está publicada, escrita por unha 

antiga alumna do noso centro, Cristina 

,que se está iniciando como escritora, 

aínda que ela gustou de escribir dende 

moi pequena. 

A obra titúlase:  

Alumnado de 6º de E. Primaria len a todos os 

alumnos de 5º de E. Primaria. Tamén leron unha 

aula de 6º á outra aula. 

O RUISEÑOR E A ROSA 
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ALGUNHA FOTOS DESES MOMENTO MÁXICOS 
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 VISÍTANNOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/675 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/675
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http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/678 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/678
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O alumnado de 5º e 6º, ademais de ler o libro e gozar da 

súa maxia, compuxeron poemas, fixeron brincadeiras, 

aprenderon a facer outros que lles ensinou Antón. 
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APRENDEMOS E XOGAMOS 
CON 

ANTÓN CORTIZAS 
 

 
 O mércores 17 de abril, o alumnado de 5º e 6º, recibiu a tan esperada visita do noso padriño Antón 

Cortizas; coincidindo coa presentación do seu novo libro de xogos e brinquedos tradicionais: "TASTARABÁS". 

 As profesoras decidiron facelo divertido, empezamos xogando coas zoadeiras e para a súa presentación, 

un corro de 6 alumnos de 5º e 6º, recitaron un poema inventado nas diferentes clases (tamén xogamos coas 

palabras). 

 

O poema estaba escrito nas caras pentagonais dun dodecaedro que ían pasando a modo de pelota. 

 Como todos sabemos que Antón é un defensor das nosas tradicións e do noso idioma, recitamos varios 

poemas en galego, que tiñamos aprendido ao longo do curso: "Adiós ríos, Adiós fontes", "O esquío" (no que se 

citan os bugallos) e "Galicia" do poeta Manuel María, ao que tamén se uniu Antón. Agradounos moito ver como 

acompañaba aos nenos que estaban recitando. 

 Alejandro de 5º B bailou con gran habilidade un "chirivicocó", el chámalle "Federicocó", feito polo seu avó. 

 Agasallounos con un exemplar do seu libro "O merlo de ferro", dedicado ao seu pai que era ferreiro e 

leunos o comezo; no que describe como tan só os bos escritores saben facer, a fragua do seu pai. 

Comentounos que o libro era unha mestura de imaxinación e realidade, que as partes inventadas ben 

podían ser certas. 

O pai non lle fixera un merlo de ferro, se non unha escultura de Antón cando era neno, coa súa nai. 
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 Ten outro libro titulado "A merla de trapo", co que agasallou a súa nai, que era costureira, polo seu 90 

aniversario. 

 Nós lemos "A bruxa sen curuxa", nesta ocasión ía dedicado a súa filla Catuxa, 

HIPOCORÍSTICO de Catarina. Elixiu as palabras bruxa e curuxa, porque rimaban con 

Catuxa, e a partir de aí inventou unha historia. 

 Sorprendeunos moito que ¡non coñecía a ilustradora! deste libro, doutros si. 

 Antón fai que recordes todo o que el che di. Tamén intenta que    fagamos cousas 

que se facían cando el era pequeno, para que non se perda a tradición, ademais faite 

pensar, rir e divertirte. 

O máis importante del é que ten moita imaxinación e un extraordinario vocabulario. 

 

 Ensinounos a facer un chifre con dúas tiras de lata e baleirando un bugallo, soprou  dentro e o son da 

curuxa envolveu toda a biblioteca. 

 Foi unha hora que pasou moi rápido, pasouse nun abrir e pechar de ollos, deunos pena que fora unha 

visita tan curta, pero tiña que dar clase e tivo que marchar. Resultou unha experiencia inesquecible. 

 Estamos desexando que volva, para aprender máis, porque as súas ensinanzas son moi interesantes. 

Así viviron e contaron para o 

noso xornal “Mareiriña”, a súa 

experiencia con Antón. 
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Despois da visita de A. Cortizas buscamos e investigamos sobre 

OS BUGALLOS 

 

 Os bugallos dos carballos, tamén chamados carrabouxos ou bailaretes, son unha reacción de defensa  da 

árbore fronte a determinados insectos véspidos (pequenas avespas) que depositan os seus ovos baixo a casca 

nos gromos (brotes) novos dos carballos. 

 Esta reacción defensiva da 

árbore dá lugar a unha estrutura na que 

o insecto atopa alimento e protección 

fronte aos seus inimigos naturais. 

 Abrimos un pola metade e 

atopamos unha pequena cápsula con un 

verme pequerrechiño dentro. 

 

 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol Página 123 

 

TODAS AS FOTOS SON ORIXINAIS, de bugallos recollidos despois da visita de Antón e tivemos a sorte de 

atopar algúns dos que aínda nos saíra a avespa.  O luns 29 de abril, saíu a primeira, como podemos apreciar nas 

fotografías. 

 De cada bugallo pode saír máis dun insecto. O mércores 

seguinte, dentro da bolsa onde tiñamos gardados os bugallos abertos, 

apareceu outra avespiña e, como se mostra na fotografía da dereita, un 

deles ten 2 furadiños. 

  

 

 

Os bugallos, tal como se aprecia 

nesta última fotografía servían de xoguete 

aos rapaces, que os utilizaban para xogar ás 

bólas e facer buxainas, cravándolles un 

paíño, de aí o nome de bailaretes. 

 

 

 

 
  

Traballo de 

investigación e xoguetes 

feito nas aulas. Gozaron 

e aprenderon moitísimo 

con esta experiencia. 
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A BIBLIOTECA DE ANTÓN 
 
Xa ten padriño a biblioteca 
un padriño ferrolán, 
un peraliño por mascota 
que máis nos pode faltar!. 
 
Na biblioteca hai un recanto, 
o recanto do noso Antón, 
cheo de libros con encanto 
e con moita imaxinación. 
 
Por ser tan grande escritor, 
non podía faltar un cadro, 
do seu amigo pintr 
que o deixou abraiado. 
 
Leandro Lamas pintou 
de Antón a biografía, 
coas cores do outono 
retallos da súa vida. 
 
Temos un novo compañeiro 
tamén un gran escritor 
relata libros fermosos 
con todo o seu amor. 
 
Os xogos tradicionais 
son a súa paixón 
é unha grande persoa, 
tamén un bo profesor. 
 

Alumnado de 5º e 6º 
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http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/679 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/679


Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol Página 126 
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NO ACTO DO DÍA 23 

DOUS ALUMNOS DE 4º LERON O POEMA  CO QUE PAULA 

CARBALLEIRA AGASALLOU ÁS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
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PROFESORES DO CENTRO FAN A LECTURA DRAMATIZADA 

DUNHA PASAXE DO QUIXOTE,” O RABAÑO DE OVELLAS” 

TODO O CENTRO, AO COMPÁS 

DA MÚSICA, COREOU A 

CANCIÓN DA SERIE “SANCHO-

QUIJOTE”. 

FOI UN BO FINAL DOS ACTOS. 
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Así viron os alumnos 

de 1º a historia de D. 

Quixote. 
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http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/682 

Na nosa páxina web esta colgada moita información sobre o autor e actividades para todos os niveis, (cedidas 

nunha maioría polos centros Plambe). 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipisaacperal/node/682
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O departamento de Normalización lingüística programou unha semana cultural que realmente se alongou ao 

longo de todos o mes de maio. 

Antes da celebración de ningún acto o alumnado aprendeu e ensaiou coa profesora de música as cancións que se 

ían interpretar en cada acto. 

Nas aulas traballouse a figura de Roberto Vidal Bolaño a través das páxinas web que o profesorado Plambe, tan 

amablemente, nos cede e con unidades didácticas. 

A semana grande iníciase coa celebración dos Maios. Cada neno/a veu ao centro cunha flor para axudar a 

montar o maio. Unha vez rematada a montaxe fixemos un gran corro arredor do Maio e cantamos a cantiga. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Celebración dos Maios 
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Ao longo da semana o distintos ciclos asistiron a un obradoiros de oficios artesanais.  

O alumnado de E. Infantil e 1º ciclo de E.Primaria recibiron a visita dun apicultor que lles mostrou todas as artes 

para obter o mel. Despois degustárona. Mmmmmm, que rica estaba!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O alumnado de 2º 

ciclo asistiu a un 

obradoiro de 

gaitas. Aprenderon 

a súa construción, 

as distintas partes 

dunha gaita, a súa 

orixe, os distintos 

sons e bailaron e cantaron ao seu son. 

Obradoiros artesanais 
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Os alumnos e alumnas de 3º ciclo asistiron a un obradoiro de corda e coiro. Ensináronlles como se curtía o pel e 

sobre todo a facer diferentes nós. 

 

  

Centro decorado para a ocasión 
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Este gran día celebrouse no noso centro o día 21 de maio, por razóns de festividades. 

Dende as doce do mediodía o alumnado saíu ao patio para celebrar todos xuntos este día tan especial.  

O acto consistiu: 

- Leuse un texto breve explicando o por que desta data.  

- Falouse de Roberto Vidal Bolaño,  a quen todos coñecían 

polos traballos de aula. 

 

 

- Un profesor que ten semellanza con RVB fixo 

unha pequena representación, lendo breves textos do 

autor. 

- Por último todos cantamos a cantiga preparada 

para a ocasión. Cada ciclo cantou unha parte e todos ían adornados cunha imaxe alusiva ao texto.  O 

profesorado tamén tivo que cantar unha estrofa moi roqueira. 

  

Celebración do Día das Letras Galegas 
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O escritor Antón Cortizas, padriño da nosa biblioteca, non podería faltar neste mes das Letras Galegas. Veu falar e 

compartir co alumnado de 4º de E.Primaria, sobre a súa obra “Rosalía e os equinodermos”.  

Explicoulles o que era os equinodermos, a etimoloxía da palabra e invitounos a que analizaran e investigaran 

sobre a procedencia das palabras. 

Emocionouse moito co recibimento que lle tiñan preparado os 

alumnos.: Facendo xirar os seus muíños de vento,  que construíran 

seguindo as instrucións que veñen no seu libro de Tastarabás, 

mentres recitaban unha adiviña , ou escoitando, musicado, un dos 

poemas do seu libro “Érase unha vez  na quimbamba”.  

Escoitou as súas preguntas: dende cando escribes? En que te 

inspiras? Por que dedicas os teus libros?... 

Contestou con calma a todos eles, enchendo dunha serenidade o 

ambiente que mantivo a todos tranquilos e moi atentos ás súas 

respostas.  E en todo momento invitando a sentir e coidar os valores da amizade e a xenerosidade. 

Aconselloulles 

- Observar a natureza e todo o que os rodea para aprender e inspirarse. 

- Escoitar con atención as verbas dos demais, dunha palabra pode saír unha fermosa historia. 

- Deulles as pautas para crear, iniciando pequenas historias para que as continuasen. 

- Fíxolles reflexionar sobre o importante que é conservar os amigos e ser xenerosos cos demais, que moitas 

veces te animan a escribir ou inspiran as túas obras. 

- Contoulles que cando publique a súa próxima obra, íalla dedicar a eles, ao alumnado do Isaac Peral. Un alumno 

díxolle: “Poderías titulalo un colexio para un día, un colexio para 

toda a vida”. A Antón gustoulle a idea. 

Creou, como non podía ser doutro xeito,un brinquedo. Con un 

escarvadentes e unhas trelas fíxolles unha buxaina moi bailadora. 

Tamén invitounos a crear unha estrela con dous dedos, pero entre 

varios amigos/as, sempre compartindo, en grupo. 

Asinou os libros un a un preguntando o nome a cada neno/a.   

As encargadas de aula agasallárono cunha postal algo grande que 

levaba a firma de todos/as e unha estrela central cunha lenda que 

poñía: “Padriño, ti es a nosa estrela”. Comentou que aquilo era 

moito. Antón sempre moi humilde. Tamén déronlle un libro das plantas de Galicia que valorou moito polo traballo 

que entraña o estudo de todas as especies. 

Volve de novo o noso padriño 
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COMA SEMPRE FOI TODO UN PRACER ESTAR NA SÚA COMPAÑA. 
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A ANPA, de novo, colabora co Centro e 

involúcrase no proxecto de biblioteca. Como remate 

deste mes das Letras Galegas contrata á “Compañía 

Teatral Calavera” para facer unha representación teatral 

para todo o alumnado. 

Houbo que pedir prestado o salón de actos do 

instituto e facer tres quendas para poder asistir todos.  

A obra titulábase: “O reino dos fantoches” 

Trataba dunha princesa moi fachendosa e gastadora que 

case deixa ao reino na ruína. O tesoureiro real inscribe á 

princesa nun concurso de canto para gañar o premio. 

Pero como a princesa canta moi mal teñen que facer trampas para vencer á fada que cantaba moi ben. Gañan o 

premio, pero o rei que se decata do engano, decide repartir os cartos entre todo o pobo.  

Unha vez máis os valores da honestidade, sinceridade e a xenerosidade reflicten para seren aprendidos 

polo noso alumnado. 

Pasárono moi ben, pois foi unha obra divertida, dinámica e incluso interactiva, cunha duración adecuada, 

polo que gozaron coa representación. 

  

TEATRO 
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En colaboración co ANPA, o Centro montou unha exposición de traballos elaborados polo alumnado, algúns 

deles coa axuda das familias. Tamén houbo unha exposición de barcos aportada por un pai. 

Aproveitando que o alumnos e alumnas asistiron aos diferentes obradoiros se pediu a cada ciclo a súa 

colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPLICACIÓN DAS FAMILIAS 

Alumnado de 1º ciclo vestiron un 

apicultor aproveitando a base do 

maio 

Alumnado de 2º ciclo 

construíron nas súas casas 

instrumentos musicais, algúns 

deles moi orixinais. 

 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol Página 141 

 

 

 

   

Alumnos e alumnas do 3º 

ciclo aportaron obxectos 

de coiro que tiñan nas súas 

casas e tamén  o 

instrumental de traballo. 
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Por quendas, todos os alumnos e alumnas do Centro pasaron a visitar as exposicións na ludoteca e nos 

corredores. Coma sempre os nenos e nenas de E. Infantil os máis entusiasmados. 
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Corredor de 3º 

ciclo con todos os 

seus traballos 

expostos. 
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Como indica o cartel deseñado polos alumnos, este curso, a raíz da visita dunha ex-alumna ao centro, xurdiu unha 

EXPERIENCIA DE RELACIÓN ENTRE 2 XERACIÓNS de alumnos, con 20 anos de diferenza. 

 Así llelo contamos ás súas familias: 

Queridas familias: 

Son Maribel, titora de 5º A e profesora de Galego en B. Póñome  en contacto con vostedes para 
comunicarlles a experiencia que estamos vivindo nas nosas aulas para que poidan comprendela e participar dela .  

É habitual que alumnos do centro veñan de visita e comenten das súas vidas, dos seus traballos,  estudos, 
expectativas…. Recentemente recibimos a visita dunhas ex-alumnas do centro na clase. Unha delas traballa en 
Alemaña e compartimos a súa vida. Os seus fillos  pedíronlle que nos enviara unhas fotografías. Para sorpresa de 
todos,  enviounos unha mini-guía elaborada para os nenos. Xa  lemos na clase, pero pareceume interesante que a 
puideran ver detidamente con vostedes na casa. Envíolles ol enlace para que poidan acceder a ela. 

http://issuu.com/mcajide2/docs/minigu_a_alemania 

Outra experiencia moi gratificante xurdiu doutra ex-alumna, escritora de contos marabillosos . 
Cedéunolos e estámolos lendo na clase. A lectura destes contos está axudando moito aos alumnos, motivándoos a 
escribir eles tamén: escriben as súas impresións e inventan os seus propios contos. Xorden escritos moi 
emocionantes. O contacto entre dúas xeracións de alumnos está resultando moi motivador. 

Quería que entenderan o traballo que se está facendo e solicitar, ademais de agradecer, a súa 
colaboración na casa, axuda de vital importancia, xa que nos permite enriquecer as postas en común da clase, 
para  poder gozar e APRENDER DA RIQUEZA E DIVERSIDADE DO GRUPO. 

 

EXPERIENCIA DE LECTO-ESCRITURA EN 5º DE PRIMARIA 

CON EX- ALUMONOS DO COLEXIO. 

http://issuu.com/mcajide2/docs/minigu_a_alemania
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 Esta comunicación xa se comezou no mes de xaneiro e dende entón os intercambios foron continuos, 

polas dúas bandas. A relación chegou a tal grado de emotividade que, este mes,  a ex –alumna que escribe 

contos; viaxou dende Madrid, exclusivamente para coñecer persoalmente aos nenos. 

  A cantidade de escritos e cartas é extraordinaria. Na exposición de portas abertas que tivo lugar estes días 

no colexio, podemos ver unha mostra.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A motivación e a creatividade foron tal que en 30 anos que levo dando clase, nunca tivera unha 

experiencia semellante. 

 

 Tamén podemos destacar 

algunhas ilustracións como a da 

seguinte fotografía: 

Algúns alumnos son verdadeiros 

artistas,  

non hai máis que ver a imaxinación 

da nena que ilustrou este cartel. 
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 Penso que nada mellor para rematar este breve resumo, que algúns dos parágrafos do último correo, 

que acabo de recibir e que os alumnos aínda non tiveron ocasión de ler: 

Ayer tuve el grandísimo placer de leer los escritos que habéis hecho sobre mi visita. Quiero daros las 

gracias por todos y cada uno de ellos. El esfuerzo que habéis dedicado a escribir todos esos hermosos textos, las 

palabras tan bonitas que me brindáis y vuestros dibujos. Quiero que sepáis que sí, como alguno de vosotros dice, 

me importáis y mucho, y por supuesto que habéis entrado a formar parte de mi vida. 

Los libros que me regalasteis me encantaron y os doy las gracias por ellos, un libro es mi regalo favorito, así que 

dos mucho mejor. Tengo puestas por casa todas las demás cosas, la zoadeira, la mazorca de maíz, el bugallo… Son 

un recuerdo maravilloso de un día estupendo. 

Y que sepáis que sigo en el intento de publicar el libro para que pueda llegar a más niños (aunque vosotros 

siempre tendréis el honor de haber sido los primeros en leerlo) Estas cosas son complicadas y van despacio pero 

ahí estamos. Maribel me está ayudando mucho con esto y a ver si entre las dos lo conseguimos. Ya os iré contando 

si hay novedades. 

Bueno, me despido hasta pronto.  Espero que sigamos en contacto y me contéis más cosas. Sois todos estupendos 

y podéis hacer grandes cosas así que esforzaos y nunca dejéis de perseguir vuestros sueños que a veces son 

difíciles de alcanzar pero puede que os sorprenda lo que podéis encontrar por el camino.  

 

  FOTOGRAFÍAS DO 

MOMENTO DA VISITA 

DE CRISTINA AO 

ALUMNADO DE 5º 

COMO SE PODE 

APRECIAR A ATENCIÓN 

É ABSOLUTA. NON SE 

MOVE NINGUÉN. 
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A profesora Maribel, ademais de ser 

membro do Equipo da Biblioteca, é a 

responsable das actividades de horto e 

natureza.  

Seguindo as liñas do noso proxecto 

montou un recuncho da Natureza. Quixo 

transmitir o importante que é respectar, 

coidar e valorar o que a Natureza nos dá. 

Que sentirán a súa xenerosidade e que 

todos debemos ser un con ela, como 

grandes amigos. 

A partires do que aprenderan os 

alumnos/as sobre os bugallos (de cómo a 

natureza se relaciona, axudándose unhas 

especies a outras), pensou en facer un 

recuncho para a observación dos animais da charca. 

Recolleu nunha charca próxima á súa casa cágados, 

tritóns e algunha rá e creou varios acuarios.  

Os alumnos están todo o tempo mirando a evolución dos 

cabezolos, emociónanse con cada transformación e 

buscándoa para contarllo. No seu ciclo prepararon 

carteis explicando todo este proceso evolutivo.  

Por aulas, ao longo do curso, foron baixando ao horto a 

sementar diferentes plantas. Eles sachan, sementan, 

limpan de malas herbas e , como é natural, recollen a 

colleita que levan para as súas casas. Houbo nenos 

que non comían vexetais e a partir de levar á casa o 

que eles mesmos colectaron agora xa lles gustan. 

Esta experiencia tamén é moi enriquecedora, pois 

ademais de estar aprendendo o ciclo das plantas, 

descobren os animais que axudan a  airear a terra 

(miñoca) e outros coma a eiruga da col, serve de 

niño para que un avespa inocule os seus ovos nela. 

Ademais dan clase ao aire libre.  

AMIGOS DA NATUREZA                 A SÚA XENEROSIDADE 
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 Ao longo de todo este documento queda reflectido o papel da Biblioteca en todas as actividades que 

se levaron a cabo durante o curso. Todos os departamentos estivemos perfectamente coordinados para que as 

liñas de actuación fixadas no proxecto Plambe se traballasen en todas elas.  

 Para que quede mellor recollidas as actuacións realizadas cos contos escollidos elaboramos este 

apartado. 

NO PRIMEIRO TRIMESTRE  

 Despois de terse realizado a  apertura da 

biblioteca co apadriñamento do escritor Antón 

Cortizas e de feita a formación de usuarios, 

presentamos o noso primeiro conto: “ O 

SOLDADIÑO DE CHUMBO”. 

 Fomos ver a película por quendas á 

Biblioteca e limos o conto nas aulas, para extraer 

os valores que nos transmitía a historia e podelos 

escribir en bonitas estrelas e corazóns. Tamén 

decoramos os corredores con murais do personaxe principal da historia, o soldadiño. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES ARREDOR DOS AUTORES 
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 Para os nenos e nenas de E. Infantil atoparon no conto valores como: AXUDA, VALENTÍA, 

SOLIDARIDADE, COMPRENSIÓN… E así o escribiron nas súas estrelas e corazóns. 

 

 

 

 

 

 Despois de ver a película tamén quixeron facer as súas ilustracións. Quedáronlles moi bonitas e 

estiveron moi concentrados na súa tarefa. Como auténticos artistas que son! 
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O  MURAL  DE  PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tamén escribiron fermosas mensaxes nas súas estrelas e corazóns. Cada aula fixo unha. A maiores o 

alumnado do 3º ciclo elaborou na hora de plástica preciosos marcapáxinas. 

 Velaí algúns deles. 
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Tamén serviu de reflexión para preguntarse, que é a amizade? 
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NO SEGUNDO TRIMESTRE  

Fomentouse a amizade e solidarizade a través do conto “Un amigo…”  

As actividades levadas a cabo programáronse coa finalidade de englobalas 

na celebración da Paz, do Entroido e o Día da Poesía. 

Unha mostra dos traballos realizados e de todas as ´diferentes actuacións nas 

diferentes datas mencionadas, están recollidas na presentación do 2º trimestre polo que evitamos repetirnos e 

remitímoslles as páxinas dese trimestre. 

NO TERCEIROTRIMESTRE  

 

Preséntase o conto “O 

príncipe feliz” de Óscar 

Wilde. Montase un mural 

con este personaxe. 

Con esta historia, 

preténdese traballar o 

outro valor escollido para 

este curso: a 

xenerosidade. 

A cada clase se lle dá unha 

andoriña na que lle 

colgarán do peteiro unha 

mensaxe de xenerosidade. 

Saíron palabras tan 

fermosas como DAR, 

COMPARTIR, ENTREGA… 
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Os alumnos e alumnas de 1º sentiron e reflectiron nos seus debuxos aqueles sentimentos que o conto lles 

transmitía.  

ESTAS SON ALGUNHAS DAS SÚAS OBRAS. 
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EDUCACIÓN INFANTIL TAMÉN FAI O SEU PRÍNCIPE ACLLOMPAÑADO DE ANDORIÑAS CHEAS DE MENSAXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRAN OS SEUS CONTOS PREFERIDOS FACENDO  

UN REPASO POR TODOS OS LIDOS NESTES CURSOS. 
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O alumnado de 2º ciclo traballou coa plastilina, creando unha paisaxe cos protagonistas máis relevantes das 

dúas obras.  

ESTE FOI O RESULTADO 
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Ferrol, 26 de noviembre de 2012. 

 

     HOLA  amigos/as, 

 

Somos los niños y niñas de sexto del colegio Isaac Peral. 

Os mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Como os habíamos prometido el 

curso anterior, os enviamos parte el maíz que hemos recogido este otoño en nuestro 

huerto escolar y que habíamos sembrado en primavera. 

Tenéis que  seguir los pasos de nuestra receta. 

Cuando comáis las palomitas cada una de ellas simbolizará un abrazo  para  cada 

uno de vosotros. 

También  os  mandamos  un  poquito  de  aceite y sal. 

Preparación: 

En el fondo de la olla echamos un chorrito de aceite y un puñadito de granos de 

maíz, los granos no deben cubrir todo el fondo para evitar que se quemen, como podéis 

apreciar en la fotografía. 

  

Añadimos una pizca de sal. 

  

Non esquecemos ao longo do curso aos nosos 

amigos dos campamentos saharauís de Smara.  

Fomentamos de este modo a importancia de 

conservar a amizade e de compartir, ser 

xenerosos. 
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Precaución!!!:Tapar la olla y no destapar hasta que dejéis de oír los estallidos porque 

saltan fuera del recipiente. Mover también la olla para que no se quemen. 

 

De un puñadito pequeño sale un buen plato. ¡Buen provecho! 

 

 Ya nos contaréis si os gustaron y si ya las habíais comido en alguna ocasión. 

 Este curso tenemos pensado volver a sembrar otra vez y así cada año poder 

compartirlas con vosotros. Nos gustaría enviaros otros productos, pero el problema es 

la tardanza. Cuando hagamos alguna conserva también  os la enviaremos. 

 Un abrazo muy fuerte. 

 

 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol Página 159 
 

 

 

 

 

 

  

A resposta non se fixo esperar. A través 

dun vídeo e algunhas fotos nos 

mostraron como leron a carta a todos 

os nenos/as e como fixeron e comeron 

os flocos de millo. 
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XOGOS DE MESA (TRES EN RAIA)                                       ELABORADO POLO ALUMNADO DE 2º CICLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS DE POEMAS INVENTADOS                                     ELABORADO POLO ALUMNADO DE 1º CICLO 

A final de curso enviaremos algunhas 

cousiñas de lectura e xogos, 

acompañadas de cartas que aínda se 

están a redactar. 
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COMO COLOFÓN AO NOSO PROXECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co fin de facer unha lembranza polos contos traballados nestes tres cursos,  pensouse en facer un pequeno 

recital poético. Compuxéronse poemas para cada conto lido que recordaran os valores traballados e poñeranse 

en escena a finais do mes de xuño, como remate das actividades da biblioteca, polo que non se poden aportar 

imaxes. 

Tamén se están a realizar traballos de redaccións sobre o último valor traballado, a xenerosidade, que tampouco 

se poden colocar nesta memoria. 
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POEMAS COMPOSTOS PARA A OCASIÓN PARA SER RECITADOS A FINAL DE CURSO 

 

 

O PRÍNCIPE FELIZ 

Andoriña, andoriña, que marchas a Exipto, 
lévalle esta xoia a aquel meniño. 
 
Andoriña, andoriña, se me queres axudar, 
lévalle o meu ollo a nena que está a chorar. 
 
Andoriña, andoriña, que tan ben me queres, 
lévalle o outro ollo a quen o merece. 
 
- Non podo meu príncipe, cego quedarías. 
 - Así a pobreza non vería e non sufriría. 
 
Andoriña, andoriña reparte o ouriño 
que o meu corpo cobre entre os pobriños. 
 
Adeus meu príncipe coa túa xenerosidade 
liberaches ao teu pobo da precariedade. 
 
Adeus grande amiga. Boa viaxe! 
 

--------------------------------------------------------------------- 

O PARRULO FEO 

Parrulo non son 
aínda que o parezo. 
 
Que feo me viron… 
pois se confundiron. 
 
E un fermoso cisne 
de aquí ten saído. 
 
Non importa a cor 
nin a condición. 
 
Respectémonos todos! 
Pasarémolo mellor! 
 
 
 
 

 

OS TRES PORQUIÑOS 

Somos uns porquiños 
moi encantadores. 
 
Gústanos xogar, 
nada traballar. 
 
Fixemos casiñas 
con palla e madeira… 
 
O lobo tanto soprou 
que con elas tirou. 
 
Corramos, corramos 
para nos salvar! 
 
O noso irmán maior 
fixo a casa mellor. 
 
  -   A ver se aprendestes 
que hai que vos esforzar 
para que así o lobo 
non vos poida papar! 
 
----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria  PLAMBE-3  Curso 2012/13                 C.E.I.P Isaac Peral -Ferrol Página 163 
 

CARAPUCHIÑA VERMELLA 

Carapuchiña Vermella son, 
levo doces nesta cestiña 
para darlle á miña avoíña. 
 
Ola! Son Carapuchiña Vermella 
vou ver á miña avoíña 
porque está maliña. 
 
Ao lobo debo temer 
que nos quere comer. 
 
Collerei por este camiño 
que me parece mais curtiño. 
 
Atendede! 
 
Aos maiores hai que respetar 
escoitar e amar 
para deles aprender 
e moito saber. 
 
Carapuchiña Vermella son, 
levo doces nesta cestiña 
para darlle á miña avoíña. 
 

--------------------------------------------------------------------- 

 PETER PAN 
 
Ola, son Peter Pan! 
vivo na illa de Nunca Xamais. 
 
Gústame moito voar 
e tamén soñar… 
nada, nada, estudar. 
 
Pero Wendy ensinoume 
que debo aprender para… 
en burro non me converter. 
Io-io-io-io 
 
Nenos e nenas, 
responsables debedes ser 
para medrar e moito saber. 
 
 
 
 

O SOLDADIÑO DE CHUMBO 

Esta é ha historia dun soldadiño 
aínda que de chumbo 
tiña corazón. 
Nobre e intelixente, 
amigo boureón. 
 
Ola meu amigo! 
Vén comigo a bailar 
xunto a cheminea  
para nos quentar. 
 
Querida amiguiña 
cansado e famento veño. 
De tanta aventura, 
estou que non me teño. 
 
Coidado co vento, 
que de chumbo somos. 
Se caemos nas lapas, 
nos derreteremos. 
 
O vento soprou! 
Ai que nos caemos! 
Xuntos como amigos 
fundirémonos nun corazón. 
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AS PORTAS DA BIBLIOTECA: ÁBRETE SÉSAMO. 

 

 

Esta actividade é unha das moitas que conforman o Proxecto da 

Biblioteca do CEIP Isaac Peral. 

No libro de Margaret Mahy”El  secuestro de la bibliotecaria” 

pónse de manifesto como a Señorita Laburnum, a fermosa 

bibliotecaria, consegue introducir no mundo da lectura e da 

fantasía á banda de foraxidos de Bienvenido Bienhechor. Si esto 

foi posible porque non deixar na imaxinación unha nova idea?. É 

posible que nas “Mil e unha noites” o que gardase Alí Babá 

naquela cova fosen os mellores títulos da literatura infantil e 

xuvenil. 

Coas “Portas da Biblioteca” queremos presentar un auténtico 

tesouro da nosa escola, que non é outro que un recuncho que 

garda con esmero o noso Peraliño. Así dicimos con moita 

forza:”Ábrete Sésamo”, e que a lectura sexa un auténtico pracer 

para o noso alumnado así como unha fonte de coñecemento e 

tolerancia. 

No decorado das portas utilizamos unha gran diversidade de 

materiais. A técnica empregada é a do “collage”. Na súa 

realización  participaron mestres/as e alumnos/as do colexio, 

todos eles anónimos, pois o único fin que perseguimos é atraer aos 

nenos/as a coñecer a Peraliño, os seus contos e todas as súas 

ensinanzas. 

A nosa labor é máis sixela que a que fixeron Margaret Mahy e 

Alí Babá pois nos temos diante un estupendo grupo de alumnos/as 

ilusionados co seu traballo. 
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ÍNDICE 

Gústanos presentar todas as actividades desenvolvidas no Centro,  por trimestres e secuenciadas segundo se 

foron realizando. 

O Equipo de Dinamización da Biblioteca non organizou, nin dirixiu todas elas; porque hai outros dous 

departamentos cos que nos repartimos as actuacións. Pero si é verdade que intervimos, de algún modo, en case 

todas. Ben aportando documentación ou ben dando ideas para que se sigan as liñas de actuación propostas. 

As actividades organizadas e desenvolvidas na súa totalidade dende a Biblioteca son as que seguen: 

1º TRIMESTRE 

ACTUACIÓNS PÁXINAS 

Apertura da Biblioteca e apadriñamento 1 - 22 

Presentación de Peraliño E. I. 3 anos 23 - 24 

Formación de usuarios 25 

Visita de autores 26 - 34 

Cantamos a Celso Emilio 35 -37 

Mochilas viaxeiras 38 

 

2º TRIMESTRE 

ACTUACIÓNS PÁXINAS 

Violeta Monreal 56 - 59 

Paz (outras actuacións) 66 -75 

Contacontos 82 - 84 

Día de Rosalía 85 - 91 

Día Internacional da muller 92 - 94 

Día da Poesía 95 - 99 
 

3º TRIMESTRE 

ACTUACIÓNS PÁXINAS 

Día da Literatura Infantil e Xuvenil 103 -107 

Mes do Libro 108 - 130 

Visita de Antón Cortizas 137 - 138 

Teatro Letras Galegas 139 

Visita de Cristina ( Dúas xeracións…) 144 -146 

Valores arredor dos autores 148 - 164 
 


