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Durante esta etapa da súa vida Ricardo comeza a escribir, sobre todo poesía e teatro. 

Foi un gran defensor do idioma galego e membro do Seminario de Estudos Galegos onde coñeceu a 

Vicente Risco, Castelao, Otero Pedrayo, Cuevillas ... 

 

Traballou en moitas revistas galegas: A Nosa Terra, Nós, Guión, Galiza, Resol, Universitarios,…  

En 1965 incorporouse ao Instituto Rosalía de Castro de Santiago e, como profesor contratado, á uni-

versidade compostelá da que se converteu no seu primeiro catedrático de Lingüística e Literatura Ga-

lega. 

 

É autor de Gramática elemental del gallego común e de obras de teatro, poesía, novela e moitos es-

tudos sobre a lingua e a literatura galega. 

 

Defendeu a postura de que a lingua galega é unha variedade da lingua portuguesa. 

 

Faleceu en Compostela no ano 1990. 

Ricardo Carvalho Calero naceu en Ferrol o 30 de outubro de 

1910. 

Polo seu labor en defensa do idioma e cultura galega a Real Aca-

demia Galegas dedícalle o Día das Letras. 

Os seus primeiros estudos realizounos nunha escola particular a 

carón da súa casa. 

Posteriormente, pasou a realizar os estudos de bacharelato e dar 

o salto á Universidade de Santiago, onde cursará os estudos de 

Dereito. 

Como cada ano, a través da revista Faíscas, queremos amosar ás familias algún dos aconte-

cementos vividos no CEIP Labarta Pose.  

É unha pequena mostra de como traballamos e como nos sentimos. Coa novidade de que 

este ano vivimos un confinamento que foi unha etapa  para aprender e sacar o mellor de nós. 

Este tempo foi una oportunidade para saber o importante que é a escola, para darlle as gra-

zas ás nosas familias e para descubrir o verbo compartir. 

Esperemos  que cando saiamos disto encontremos unha realidade máis humana. 

Disfrutemos das pequenas cousas! 
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Cando recordamos o pasado, non podemos crer que sexamos aqueles nenos que con gran expectación e 

ilusión comezamos o colexio xa fai nove anos. 

Dende distintos lugares trece nenos e nenas, comezamos unha nova andadura no C.E.I.P Labarta Pose. 

Para uns o comezo desta andadura foi máis fácil que para outros. Aquel día houbo algunha que outra bá-

goa por afastarnos das nosas familias, mais a nosa mestra Isabel fixo que aquelas bágoas se converteran 

en risas e esa aula do colexio fose a nosa segunda casa. 

O último ano de Educación Infantil a nosa mestra Mónica, preparounos unha das festas máis fermosas, a 

nosa graduación que a compartimos co profesorado, alumnado do centro e tamén coas nosas familias. 

Pois ben, esta andadura que comezamos trece rapaces e rapazas remata este ano con dezasete: Fernan-

do, Estela, Julián, Noelia, Nuria, Héctor García, Pablo, Enrique, Elsa, Pedro, Milena, Xaquín, Héctor Sam-

bade, Sergio, Sonia, Helena e Yamila. 

 Esta andaina foi moi levadeira grazas a mestres como Isabel, Mónica, Alberto, Miguel, Chus, Loli, Luisa, 

Marta, Verónica, Laura, Miriam, Marga, Yolanda, Xaquín e Sinda, cada un deles deixounos distintas pega-

das como, alegría, rectitude, motivación, superación, compañeirismo....  

Esta última etapa, a pesares de ser diferente a de todos os rapaces e rapazas, debido á situación de pan-

demia que estamos a vivir, é cando máis nos damos conta de que maduramos moito, aínda que non o sufi-

ciente. Aprendemos cousas extraordinarias, crecemos xuntos emocional, física e psicoloxicamente. Todos 

xuntos formamos un equipo, que se segue unido, chegará a onde queira. 

 Non poderemos gozar da nosa  graduación nin da excursión final de primaria do mesmo xeito que o alum-

nado que rematou a súa andaina no C.E.I.P Labarta Pose. Temos a esperanza de que como nos di a nosa 

mestra Sinda:" O que é posible, está feito, e o que é imposible, conseguirémolo”. 

Aínda que nestes momentos esteamos separados fisicamente axiña nos reencontraremos e gozaremos de 

moitos momentos felices xuntos. 
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O novo patio agarda por vós  

para novas aventuras 

Ata a volta! 
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