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EDITORIAL

Duns anos para aquí cobraron especial importancia na educación as competencias. Simplificando 

bastante, trátase de que, máis alá de construír coñecementos, estes se saiban aplicar na vida cotiá. Ás 

veces téndese a prestar máis importancia ás competencias lingüísticas, ás científicas ou ás 

matemáticas, mais neste estraño período que atravesamos, púxose de manifesto que resulta de suma 

importancia a competencia en aprender a aprender. A pandemia implicou un confinamento que nos 

pillou a toda a comunidade educativa de sorpresa e obrigounos a aprender a marchas forzadas. O 

profesorado a impartir clase de xeito virtual, o alumnado a recibila, a organizarse e traballar nos seus 

fogares. As familias tiveron que implicarse nas ensinanzas do alumnado de forma ata agora 

descoñecida, feito que queremos agradecer. Do mesmo xeito, cobrou especial importancia o manexo 

das Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

Neste curso, foi preciso readaptar moitas das dinámicas do colexio ás medidas sanitarias e protocolos 

establecidos: crear grupos burbulla, adoptar medidas de hixiene, evitar o contacto físico, usar a aula 

virtual, pequenos cambios nos horarios e tantas outras que non ten sentido agora nomear. Así e todo, o 

centro seguiu en marcha e, entre outras cousas, levouse a cabo un proxecto integral sobre o camiño de 

Santiago que denominamos “O Sinde no bo camiño” no que se implicou todo o alumnado e os 

diferentes equipos de dinamización.

Desafortunadamente, a pandemia non foi a única mala nova que nos chegou o curso pasado. Tamén 

tivemos que aprender a convivir cunha gran perda, a nosa querida compañeira Elsa. Como excelente 

mestra deunos unha lección de vida e agora que as feridas comezan a cicatrizar quédanos a súa 

pegada, a súa memoria, a lembranza de tantas cousas vividas e aprendidas xunto a ela. Por iso 

decidimos que a horta que con tanto agarimo, dedicación e esforzo ela botou a andar, leve para sempre 

o seu nome. De seguro que desde a estrela que máis reloce, cun gran sorriso, Elsa axudará ás nenas e 

nenos do Sinde a formarse da forma que ela entendía a ensinanza: lúdica, práctica, divertida, apegada 

á natureza,...  



4º EDUCACIÓN INFANTIL
Coa chegada da primavera a clase de 3 anos encheuse de bichos

Decidimos investigar sobre eles

Axudáronnos as nosas familias



Aprendimos como son as xoaniñas

E as bolboretas



Aprendemos a diferenciar os insectos dos bichos

Os insectos teñen 6 ou 8 patas 

A mantis relixiosa gustounos moito 

A bolboreta é o noso bicho preferido



E os deixamos libres para que sigan medrando

Trouxemos algúns bichos a clase e coidamos deles



                 

 

 

 

  

 

  

                 



  



We know it's your birthday!

E S T E  A N O  I N V E S T I G A M O S  S O B R E  A  N O S A  A U T O R A  M Á I S

I M P O R T A N T E .

º

ROSALÍA DE CASTRO









1º DE PRIMARIA 

    

             

                     

Retrato de Antón, por Aroa 

Retrato de Amelia, por Kaleb 

Retrato de Enzo, por  Gonzalo 

 



       

 

 

 

 

    

 

           

Retrato de Nadia, por Valeria M. 

 

Retrato de Javier, por Olívia  

 

Retrato de Carlota, por Yasmín 

 

Retrato de Aroa, por Álex 

 



     

 

 

 

  

 

             

Retrato de Valeria Á., por Enzo 

 

Retrato de Álex, por André 

 

Retrato de Gonzalo, por Amelia 

 

Retrato de Kaleb, por Valeria Á. 

 



      

    

 

 

 

Retrato de Valeria M., por Antón  

 

Retrato de André, por Nadia 

Retrato de Olívia, por Javier 

Retrato de Yasmín, por Carlota 



HORIZONTAIS VERTICAIS

1.

3.

4.

10.

Incensario de gran tamaño da catedral de
Santiago de Compostela.

Casa ou lugar onde se dá pousada ao
viaxeiro ou onde se atopa refuxio.

Bolsa que se leva ao lombo, colgada dos
ombreiros.

Pedra cravada no chan que sinala a
distancia a un lugar, e nos indica o
camiño a seguir.

2. Persoa que fai unha peregrinación.

5. Relativo ou pertencente ao apóstolo
Santiago e ao seu culto.

6. Cuncha dun molusco. Símbolo dos
peregrinos a Compostela

7. Bastón ou vara máis altos ca unha persoa
e, xeralmente, arqueados na parte
superior.

8. Lesión producida por un levantamento da
pel nos pés, que contén un liquido seroso.

9. Cada unha das distintas partes nas que
está dividido un camiño que se está
facendo.

2º DE PRIMARIA
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XORNALISTAS DE 2º
Un curso moi especial, metidos na nosa aula burbulla, sen interactuar cos demais

compañeiros e compañeiras  do colexio. Vímonos e oímonos na pantalla, vimos
festivais, escoitamos poemas, fixemos contacontos, recomendacións de lectura...
En 2º lembramos todo o que fixemos neste curso e escribimos estas novas para
deixar un recordo na revista do colexio.

Por Efrén, Eber e Mateo.

Por David, Jenifer e Diego Otero.
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compañeiros e compañeiras  do colexio. Vímonos e oímonos na pantalla, vimos
festivais, escoitamos poemas, fixemos contacontos, recomendacións de lectura...
En 2º lembramos todo o que fixemos neste curso e escribimos estas novas para
deixar un recordo na revista do colexio.

Por Efrén, Eber e Mateo.

Por David, Jenifer e Diego Otero.



Por Dani, Alan e Joseph.

Por Hugo, Diego Adrover e Brais.

Por Dani, Alan e Joseph.

Por Hugo, Diego Adrover e Brais.

Por Dani, Alan e Joseph.

Por Hugo, Diego Adrover e Brais.



Por Nerea, Irene  e Luz.

Por Celia,Roberto e Luca

Por Brenda e Adam.

Por Nerea, Irene  e Luz.

Por Celia,Roberto e Luca

Por Brenda e Adam.

Por Nerea, Irene  e Luz.

Por Celia,Roberto e Luca

Por Brenda e Adam.



recordos do noso

paso por 3º
Convertímonos en narradores facendo un conto sen

fin titulado "Cambia o mal polo ben".

arriba terceiro



ESTE CONTO
REMATOU.

CON CIENTÍFICOS, XIRAFAS, LABORATORIO
E GOLFIÑO,

Se queres escoitar o conto accede
mediante o código QR.



"El diccionario loco". 
 3º de primaria.

Esta actividade consiste en dar un
significado a unha palabra

descoñecida e posteriormente ver
realmente que significa.

 



Homenaxeamos a nosa
mestra Elsa.

 

 

A nosa mestra máis
especial que sempre
terá un oco no nosocorazón. 



A GUARDA - LINCE

PARA DIVERTIRSE

   SIMULAMOS O CAMIÑO PORTUGUÉS POLA COSTA.
Para CONTINUAR ATA O SEGUINTE CONCELLO, O GRUPO DEBÍA

Superar o xogo proposto coA TEMÁTICA DO CAMIÑO.

A GUARDA - LINCE

 4º E.PRIMARIA

oia - A MENSAXE SECRETA

bAIONA- BINGO



A GUARDA - LINCE

REDONDELA- ZANCOS PREGUNTÓNS

 VIGO - SOPA DE LETRAS

 PONTEVEDRA- TRIOMINÓ



A GUARDA - LINCE

PARA DIVERTIRSE

caldas de reis - O CAMIÑO DO ROBOT

padrón - que SÍMBOLO falta? 

SANTIAGO DE COMPOSTELA- crebacabezas



compostela selada

 chegada SIMULADA Á
praza do obradoiro



Xoán foi aorestaurante a tarde.
-Camarero camarero este pan está
blando-Dixo Xoán.
-Pois dille que se cale-Dixo o
camareiro.
Xoán saiu enfadado do restaurante
e contoullo a todos os seus amigos.

 

Un día vin a un señor bastante groso
e dixenlle:
-Unha vaca !!!
E el contestoume:
-Maldito sexas neno!!!
E,ao final,chocou contra a vaca.
-Non fixeches caso as miñas
advertencias, menuda persoa mais
ignorante .

Manolo quería falar con Pepe.
-Sabes cal e o animal que cae
do ceo? – dixo Manolo.
-Non teño ni idea.
-A estrela porque cae do ceo
e aterriza no mar.

5º primaria 



Que lle di unha
pedra a outra ?
- Que dura e a

vida !
 

Uns amigos atopáronse nun parque, Pepe viña cunha pá
nas costas e esgotado:
-Que che pasa Pepe que ves tan esgotado- dixolle Juan a
Pepe.
- Veño de enterrar a miña sogra no cementerio-
contestulle Pepe.
- E tanto pesaba a señora ? - Preguntoulle Juan a Pepé.
-Non, e que a señora non se deixaba.

Drácula e unha bruxa xogan
unha partida de cartas.
-Sabedes quen gaña ?
- A bruxa porque ......
¡ xogan a escoba !

 



Érase unha vez unha adiviña
tan boa ,tan boa,que ademais de
adiviñar o futuro adiviñaba o
condicional e o pluscuamperfecto
de subxuntivo.

 

Bebin tanta cervexa ,que
agora cando toso en vez de

contaxiar desinfecto. 

Se beber
alcohol faite
alcólico, beber
fanta farate
fantástico .



Un señor ia por unha festa e
un mozo preguntoulle:

 -De que vas disfrazado ?
 -Eu vou disfrazado dun cubo e

unha bata ,dun cubata.

 

-Se no medio do río
Miño cae un

helicóptero .Onde
se enterran aos
supervivintes ,en
Portugal ou en

España ?
- Non se enterran

,porque son
supervivintes.

 

Un día un vampiro
foi a unha taberna
e pediu un bocadillo.

-Camareiro,
camareiro, ponme un

bocadillo de
muertadela. 

 
 



 

  

O alumnado de sexto fixemos como tarefa final do tema da reproducción, unha entrevista as 

nosas nais sobre o parto. 

Foi unha actividade interesante na que todos participamos, finalmente entre todas escollimos 

unha para publicala na revista escolar. 

6º primaria  



 



  Rebeca Casal Freitas 



AS MATEMÁTICAS E A HORTA 
 Para saber que planta  foi a máis cultivada na horta durante o 

terceiro trimestre, o alumnado de  6ºEP fixo unha enquisa.  

 Obtivéronse os seguintes resultados representados nun gráfico 

de sectores. 

       

Columna1

Aromáticas Leitugas Tomates Rúcula Amorodos



 

  

  

Ambientación 

Sección temática 

Retos  

Investigacións 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facendo o camiño 

Visita ao albergue 

Entrevista virtual con peregrinos 

Manualidades 



  

Traballos do camiño 

Xogando con DOC 

Contos do camiño 

Peregríns no Entroido 



 

Conseguimos credenciais 

Xogos do camiño 



Biografía. 

 

Xela Arias foi unha escritora, 

poeta, tradutora en varios idiomas, 

editora e profesora de galego.  

Naceu no 1962 en Sarria (Lugo) , 

co nome de María de los Ángeles. No ano 1984 pasou a ser María 

dos Anxos ; Dende os seis anos chamárona Xela. 

Estudou Filoloxía hispánica na Universidade de Vigo. En 1980 

fundouse a editorial Xerais, onde traballou como correctora e 

asesora lingüística durante dez anos. 

Escribiu  libros como: ``Dario a diario’’, ``Tigres coma cabalos’’, 

``Denuncia do equilibrio’’... ``Darío a diario’’ está adicado ao seu fillo 

Dario. 

Morreu con 41 anos,en Vigo o día 1 de novembro de 2003. 

Seus premios son moitos, pero ademais este ano ( 2021) 

dedicóuselle o día das Letra Galegas.  

Traballou non instituto da Guarda, nel celébrase todos os anos os 

certame de poesía “Xela Arias”. 



Dente os Equipos de Dinamización da Lingua Galega dos centros 

públicos de A Guarda (CEIP Manuel Rodríguez Sinde, CEIP A 

Sangriña e CEIP Plurilingue As Solanas) efectuouse unha 

exposición, na praza de Avelino Vicente, coa finalidade de 

homenaxear a Xela Arias. 

 

 



Este curso continuamos o traballo na Horta de Elsa. A

participación foi maioritaria, este curso cada aula xa ten a súa

parcela na horta escolar. Temos nove parcelas, unha delas

elevada, adaptada ao alumnado con NEAE. A horta escolar

pasou a ser unha aula máis, na que o alumnado participa

activamente.

Como iniciativa de Voz Natura tomamos o Camiño de

Santiago como fío condutor do proxecto que nos propuxemos este curso. Desde Voz Natura e

Bibliosinde co fin de xuntar esforzos e levar a todo o profesorado pola mesma senda,

traballamos este curso no proxecto “O Sinde no Bo Camiño”

Atravesa a nosa localidade un tramo do Camiño  Portugués a Santiago de Compostela, polo

que involucrar a toda a comunidade educativa foi doado e moi interesante.Descubrimos dúas

sendas dun gran valor etnográfico e paixasístico,o tramo que vai desde a Pasaxe pasando por

Camposancos e Monte Trega; e a senda pola costa, Area Grande e as cetarias Redonda e

Altiña.

Fomentar a sensibilización do alumnado, para ser protagonistas e responsables do coidado e

conservación da riqueza paisaxística que nos arrodea, é o fin último do noso traballo.

Así está a Horta de Elsa:
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UN LUGAR ESPECIALUN LUGAR ESPECIALUN LUGAR ESPECIAL



   

  

QUEN É QUEN?
Eres quen de recoñecer ao profesorado

do cole cuns aniños menos?

 

 

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11



Solucións: 1-Belén, 2-Alberto, 3-Lupe, 4- Montse Cadilla, 5-Isa Trini, 6-Bea Lomba, 7-Isa Barbela, 8-Mercedes,
                  9-Jenny, 10-Bego, 11-Bea Mauri, 12-Nicole, 13-Montse Garcés, 14-Yoya, 15-Javier, 16-Elvira, 
                  17-María Masana, 18-Ana, 19-María Estrada, 20-Amalia, 21-Marcolina, 22-Nerea

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22



  

CANDO COMEZARON ESTA 
AVENTURA...

...A PIQUES DE COMEZAR 
OUTRA.

BOA SORTE!
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