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XORNAL XORNAL XORNAL XORNAL DA  DA  DA  DA  TORRETORRETORRETORRE    

Aproveitando este tempo 
primaveral os alumnos e 
alumnas do colexio renovan 
o seu xardín. Coa colabora-
ción do pai dunha nena e o 
seu tractor araron a terra. 
Despois cubriuse a terra cun 
plástico para evitar o crece-
mento de malas herbas. Plan-
táronse flores dunha intensa 
cor amarela algúns dicían que 
eran pensamentos. Queda-
mos un tanto sorprendidos 
porque todos críamos que os 
pensamentos estaban na ca-
beza... 

As flores foron cedidas polo 
concello de Ferrol e levaban 
moito tempo agardando a ser 
plantadas. O tempo non per-
mitiu a súa plantación ata 
hoxe e as plantas estaban 
algo murchas. Todos temos a 
esperanza de que medren con 
forza e se recuperen agora 

que xa están no xardín do 
centro. 

Os traballos se remataron coa 
colaboración de todos os 
nenos e nenas do colexio 
desde infantil ata o último 
curso de primaria que, pou-
quiño a pouco, coas súas 
mans foron enchendo de 
cortiza o plástico que cubría a 
zona. 

Novas flores no CEIP “A LAXE” de Valón 

Vídeos sobre Rosalía de Castro 

Os alumnos/as do  CEIP A 
Laxe de Valón (Ferrol) xa 
remataron os vídeos que esta-
ban a preparar sobre Rosalía 
de Castro. O realizado en 
Educación Infantil  chámase 
“O soño de Rosalía” e o ela-
borado polo alumnado de 
Educación Primaria titúlase  
“Recordos”. Como curiosida-
de podemos destacar que o 
vídeo dos máis pequenos 

fíxose en “plano secuencia” é 
dicir sen cortes durante a 
gravación. Os maiores roda-
ron distintas secuencias se-
guindo un guión previo que 
logo se montaron no ordena-
dor. O vídeo dos maiores foi 
gravado no colexio, no peirao 
da Graña, na Cabana e na 
igrexa de San Antón. Os ne-
nos e nenas trouxeron roupa 
de casa para se vestiren. 

Última hora: 

• A primavera chega de 

súpeto a Galicia 

• Os nenos e nenas do 

colexio asaltan os xar-

díns. 

• As plantas agardaban 

impacientes a súa plan-

tación. 

• A rapazada asistiu 

inqueda aos traballos de 

xardinería. 
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Únete a NÓS 2 

Vídeos para o con-
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Día do Libro 2

  

  


