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Entrevista a Paula Ramos
Paula é unha rapaza de Ortigueira,
estudante de Náutica, que chegou
á Antártida embarcada nun barco
de investigación do CSIC, o
Sarmiento de Gamboa.

En que consiste o traballo?
O traballo consiste en levar o barco onde os científicos necesitan para a súa
campaña. A bordo hai mariñeiros, dous Oficiais e o Capitán que xunto cos tres
alumnos de prácticas facemos as gardas no "puente" durante as 24 horas do
día en turnos de 4 horas.

Gústache o que fas? Encántame. Antes
de embarcar non tiña claro que me
fora gustar estar tanto tempo no mar e
separarme da familia.

É máis fácil do que pensabas ou máis difícil? Os primeiros meses pasárome
voando e con moitísima ilusión por ver tantas cousas novas, chegando á
metade do embarque xa os días empezaron a pesar, pero grazas á xente do
barco serguimos tirando cara adiante e desfrutando da experiencia. 

Con canta xente estás?
Actualmente somos 19
tripulantes e 19 científicos a
bordo do Sarmiento.

Que estades a investigar? Agora mesmo, os científicos están investigando as
correntes mariñas desde Sudamérica ata Sudáfrica.

5ºA



Como son as comidas? As comidas  son
boísimas e hai moita variedade. Dáselles
xenial e teñen en conta os nosos gustos.

Por que decidiches facer esta viaxe? En setembro, ao pouco de empezar o
meu último ano de carreira, propúxomo unha amiga, que precisaba outra
chica para compartir o camarote; e os meus pais animáronme a non
desaproveitar esta oportunidade.

Que se sinte ao chegar a un lugar tan especial? Sínteste diferente ao resto do
mundo, especial e agradecida por estar alí.  Dende pequena a Antártida era un
destino ao que quería ir, é unha experiencia que gardarei sempre na miña
memoria.

Cantos grados fai? 
A temperatura mínima foi de 0º.

Que animales viches na túa viaxe?
A Antártida ten moitísima vida, e
tiven a sorte de ver baleas, orcas,
moitos paxaros, focas, leóns
mariños, elefates mariños e por
suposto moitísimos pingüíns.

Ata cando vas estar na Antártida?  
Estivemos dende o 18 de decembro ata o
28 de xaneiro. Subimos a Ushuaia
(Patagonia Arxentina) a buscar a outros
científicos e por último marchamos cara
Punta Arenas (Chile) dicíndolle adiós á
Antártida.

É moi aburrido estar alí? Bueno, hai días que si e outros que non tanto. O máis
importante é estar entretido e relacionarse coa xente, xa sexa axudando en
cuberta aos mariñeiros, falando cos científicos, ver unha película ou leer.
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O NADAL NO COLEXIO

Photocall de Nadal. Este día case todos trouxemos algún adorno 

 navideño: gorros, xersies, luvas... Con esta decoración fixemos fotos

en grupo.

Decoración de portas. Para ambientar o colexio, cada clase decorou  a súa

porta con temática navideña . Nós empregamos periódico para facelo.

Para rematar o trimestre fumos ver as portas de todo o colexio .
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1º día: tabú, dooble, comecocos e taboleiro parlanchín navideño.

2º día: quen e quen?, bólas navideñas, creación de historias e completa as

panxoliñas.

Tamen fixemos uns xogos chamados "Estacións de Nadal". Había 4 estacións

por día: 

A Fraga dos desexos:

É un lugar máxico, onde pegamos os desexos que escribimos para o 2022.

Arriba está a nosa foto.

Alumnos/as de 5ºB

5ºb
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3 de decembro,
DÍA DA DIVERSIDADE FUNCIONAL

Preparamos 
a nosa 1ª visita 
a ASPROMOR,

 buscando
 información

 da asociación.

En ASPROMOR
 visitamos:

-Obradoiro de Fregonas.

-Invernadoiro.

-Obradoiro de Pintura.

-Obradoiro de arranxo 

de colectores do lixo.

ASÍ FOI COMO O celebramos

OS DE 6º:..

6ºa e 6ºB
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Participamos no
 38º  Concurso da ONCE,

 co lema: 
"O camiño que nos torna iguais",

 facendo 2 murais a partir 
da nosa visita.

6ºa e 6ºB
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6ºa e 6ºB

31 de xaneiro:
136 anos do nacemento de 

CASTELAO

Os de 6º estudamos a figura de

CASTELAO,

aproveitando a conmemoración dos 136

anos do seu nacemento.

Centrámonos na súa faceta como debuxante e inventamos os diálogos das súas coñecidas láminas.
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Podes mirar os diálogos orixinais 

de Castelao en internet ou nos 

murais dos corredores de 5º e 6º.

6ºa e 6ºB
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 6ºA - Camiño A Orixe: este camiño é o máis novo,
de feito sinalizárono este ano pasado. Sae do Faro de
Corrubedo (Ribeira) e percorre a comarca do
Barbanza ata chegar a Santiago. Enlaza co Camiño
Portugués en Padrón.

6ºB - Camiño Portugués: Sae de Faro, cidade do sur
de Portugal, este camiño ten unha variante que sae de
Lisboa. E dos máis longos, entra en Galiza por tui.

5ºA - Camiño Francés: é o Camiño máis coñecido,
sae de Sain Pied de Port (Francia), aínda que moitos
peregrinos saen de Roncesvalles.Eate camiño, xunto
co Portugués é un dos máis longos.

5ºB - Camiño Inglés: Sae de Ferrol, aínda que hai
unha variante que sae da Coruña, xunta coa Orixe o
seu recorrido e todo pola provincia da Coruña. Ambos
son percorridos curtos, non sobrepasan as 6 etapas.

4ºA - Camiño da Prata: coñecido tamén como Vía da
Prata. Sae de Sevilla pasando por Extremadura,
Salamanca e enlaza co Camiño Francés en Astorga. É
un dos camiños máis longos. 

4ºB - Camiño Primitivo: comeza en Oviedo, enlaza
co Camiño Francés en Melide.

Camiño de Santiago
Este curso, o PDI  da Biblioteca é o camiño de Santiago, polo que se repartiron os
diferentes camiños entre os cursos para que fixeran un pequeno traballo e un mural
no que tiñan que buscar os kilómetros de cada etapa e os sitios máis interesantes
para poder visitar. Cada mes descubrimos os diferentes camiños...

BIBLIOTECA

novembro

decembro

xaneiro
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3º - Camiño de Inverno: Este camiño sae de
Ponferrada, e é unha alternativa do camiño Francés
que se fixo para evitar as nevadas que se producían
no Cebreiro e que dificultaba o paso dos peregrinos.
Este Camiño é o único que pasa polas catro
provincias galegas.

2º - Camiño do Norte: Sae do País Vasco,
concretamente de Irún. Este camiño enlaza co
camiño Francés en Arzúa.

Unha vez rematados, polo menos 100km
andando ou 200 en bicicleta, na oficina do

peregrino podemos recoller a Compostela que
nos acredita que fixemos o camiño de

Santiago. 
Nese diploma poñen o noso nome en latín e

tamén nos dan outro diploma no que nos
poñen os Km que recorremos.

 

nos meses

seguintes,

poderedes ver

no cole e no

blogue da

bilblioteca os

murais do

resto de

camiños sobre

os que estamos

traballando

BIBLIOTECA

febreiro

1º - Santiago - Fisterra: Este camiño xurdiu cando os
peregrinos chegaban a Santiago e despois de postrarse
diante do Apóstolo partían cara a Fisterra, parando no
santuario da Virxe da Barca de Muxía. Na idade Media
pensaban que Fisterra era o final da terra, por iso cando
ían cara alá e se cruzaban con outros peregrinos
saudábanse decindo ULTREIA (Imos máis alá), e
contestabánlle ET SUSEIA (e imos máis arriba). Fai uns
anos os peregrinos tiraban en Fisterra as botas coas que
fixeran o camiño. Hoxe en día iso está penalizado. 

INFANTIL - Camiño do Mar: Este camiño é o que pasa
pola nosa comarca, sae de Ribadeo e chega ata Ferrol,
dende donde sae o camiño Inglés.



Día internacional da diversidade funcional 
3 de decembro

Como recoñecemento á inclusión e á igualdade de dereitos e
oportunidades, e tamén como concienciación das dificultades que sofren
estas persoas, os nenos e nenas do cole participamos,  dentro das clases
de Educación Física, nun circuito con cadeiras de rodas onde nós
decatamos dos inconvenientes e obstáculos que teñen que sortear
aqueles afectados/as por algúns dos diferentes tipos de diversidade
funcional, física ou motriz.
Serva tamén coma pequena homenaxe para todos eles/as.

CEIP José María Lage

Ed. Física



por último, tedes
unha pequena

mostra de todas
as portadas que
se presentaron

ao concurso.
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ALBA SOTO GÓMEZ - EI A

LIS TITULAER BELLAS - EI B
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VEGA GALDO LÓPEZ - EI C
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TANIA ÁLVAREZ BALADO - 1º
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CANDELA GONZÁLEZ GÓMEZ - 3º

ELISA FERNÁNDEZ DÍAZ - 4ºA
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JULIÁN PITA PITA - 5ºA

ALBA YÁÑEZ OCA - 5ºB

MENCÍA ANEIROS PÍA - 6ºA
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Equipo TIC

CEIP JOSÉ MARÍA L
AG

E

MOITAS GRAZAS A

TODAS AS

ALUMNAS E

ALUMNOS DO CEIP

JOSÉ MARÍA LAGE

POR ESTES

MARABILLOSOS

TRABALLOS.

ainhoa londoño mariña - ei D

lidia fernández lópez - 2º 

uxía cao soto - 4ºB


