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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    

Unha vez máis e  dende fai 29 anos publícase no CEIP “MANUEL SUEIRO” o xornal  A 

SOBREIRA, que ano tras ano deixa rexistrados feitos e datos cualitativos de gran interese educati-

vo a través das actividades de nenos/as pertencentes  a tan variadas xeracións, reflexadas nas súas 

fermosas páxinas, e dando fe da evolución producida tanto a nivel cultural como a nivel técnico. É 

así como se contempla na hemeroteca do Centro,  que con tanto agarimo conservamos os exemplares 

e matrices de cada ano. 

Hoxe, por segundo ano consecutivo, xa nos atrevemos a dar o paso definitivo á era dixital, e 

tentamos de explorar e aplicar as ferramentas con que cada día, este mundo máxico da informática 

–que xa forma parte da nosa vida cotiá- nos sorprende e proporciona. 

Así pois,  da man do profesorado do Centro,  sae á luz o derradeiro número deste novo exem-

plar, que por sí mesmo xa se converteu nunha excelente seña de identidade do noso Centro.  

Este Editorial, vai por todos vós: compañeiras e compañeiros, mestras e mestres no marabi-

lloso arte da educación; pola vosa colaboración, polo voso tesón, polo entusiasmo que transmitides 

no labor do día a día, por estar aí incondicionalmente ao servizo da comunidade educativa e sobre 

todo polo voso afecto e cariño hacia os nosos nenos/as. 

GRAZAS, por facer posible que un ano máis o noso xornal sexa testigo da fermosa historia 
do noso cole. 
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        No ENCONTRO co poeta ANTONIO CAPILLA No ENCONTRO co poeta ANTONIO CAPILLA No ENCONTRO co poeta ANTONIO CAPILLA No ENCONTRO co poeta ANTONIO CAPILLA 

(28(28(28(28----02020202----13) os/as nenos/as recitaron poesías do seu  13) os/as nenos/as recitaron poesías do seu  13) os/as nenos/as recitaron poesías do seu  13) os/as nenos/as recitaron poesías do seu  
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ENTREVISTA A SCOTT 

Este ano, no CEIP Manuel Sueiro, temos moita sorte xa que coñecemos a un mestre 

chegado dos Estados Unidos! Chámase Scott, é o mestre axudante da profe de inglés 

e ademais nos dá contidos  en inglés na materia de Coñecemento do Medio. 

Para coñecelo un pouquiño máis, os nenos e nenas de 3º realizámoslle unha pe-

quena entrevista no que todos e cada un de nós lle preparamos unha pregunta pa-

ra descubrir máis sobre Scott e o país de procedencia: os Estados Unidos. 

As preguntas están realizadas en castelán para que as entendera sen ningún pro-

blema.  Así,nos quedou  esta entrevista… 

¿Cuál es tu 

lugar favorito  

de Galicia? 

¿ Cuál es tu lu-

gar favorito en 

EE.UU? 

¿Playa o 

montaña? 

La playa , ya que 

me relaja mucho. 

Las Islas Cíes son un 

lugar maravilloso. 

El  lugar que más me gusta 

es donde yo nací, Dakota 

del Sur. Es un lugar cerca-

no y amable. 
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¿Cuál es tu cantante 

y canción favorita? 

Dinos  que plato típico 

de Galicia te gusta más. 

¿Cuál es el plato típico de 

tu país que más te gusta? 

¿Qué lugar de  USA nos re-

comendarías?¿Por qué? 

Me gusta el grupo 

Mumford and Sons y 

su canción 

“Strawberry swing”. 

El pulpo .Me gusta 

sobre todo por el 

picante. ¡Que rico! 

Allí comemos habi-

tualmente barbacoa. 

Pues la capital, Washing-

ton D.C.  Es bonita, tie-

ne muchos museos y 

edificios  bellos. 
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¿ Cómo es el lugar 

en donde vives? 

¿Conoces algún museo 

importante en U.S.A? 

¿ Qué echas de 

menos de los 

EE.UU.? 

¿Qué carrera has estudiado?... 

¿ En qué año has terminado?... 

 A mi familia y 

a mis amigos. 

En invierno hace mucho frío 

( 13 grados bajo cero), en ve-

rano hace mucho calor. Habi-

tan 20.000 personas que son 

bastante amables. 

Estudié  Historia y tam-

bién Educación. Terminé 

mis estudios en el año 

2012. 

Mi favorito es el Smith-

sonian. Es en realidad un 

grupo de museos muy 

interesantes. 
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Estaba unha noite un pouco fea: primeiro chovía… despois comezou a nevar, a caeren raios e 

lóstregos… En definitiva, era unha noite desas nas que é mellor quedar na casa e esperar a que es-

campe. 

A pesar do mal tempo no ceo podíase ver como voaba un trineo tirado por sete renos. O 

mais grande deles era Rodolfo, o líder do grupo, que se distinguía do resto pola súa nariciña verme-

lla e polo seu andar fachendoso, orgulloso de todos os anos que levaba facendo o traballo que máis 

lle gustaba, o seu. 

De súpeto, mentres Rodolfo e os seus compañeiros voaban polo ceo, escoitouse un ruído tan 

forte que se sentiu en todo o planeta e fixo que os gobernantes de todos os países se puxeran en 

contacto para averiguar a que se debía ese estrondo. 

Pero ninguén sabía nada nin vira nada fóra do normal… Que acontecerá entón? Todos esta-

ban moi intrigados pero ninguén atopaba a resposta. 
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Sen embargo aquí imos contar toda a verdade: o gran estrondo debérase a que un lóstrego 

caera no trineo, cargadiño de paquetes, que conducía un señor de barba branca cuns quiliños de má-

máis. 

 Por mor do golpe algún renos quedaron feridos e deixaron de voar, comezaron a dar voltas 

e reviravoltas ata caeren no medio dun pantano, que despois das moitas chuvias caídas nos últimos 

meses tiña moita auga; preto dun bosque. 

Os renos saíron enseguida nadando pero ao señor de barba branca custoulle un pouco máis, 

entre que lle pesaba a roupa mollada e que non fixera exercicio ultimamente 

Finalmente conseguiu chegar á beira do pantano moi canso e morto de frío. Como estaba 

empapadiño decidiu que tería que secar a roupa antes de seguir co seu traballo.  

Para conseguir secarse fixo unha fogueira, espiuse e de súpeto tivo unha idea: quizais nal-

gunha das caixas que levaba no trineo podía atopar algunha roupa para abrigarse mentres a súa se-

caba. 

Comezou a buscar entre a morea de caixas e dentro dunha delas atopou o que buscaba: un 

xersei verde e un pantalón deses que usamos para ir correr. Rapidamente púxoos e cheo de ledicia 

dixo: 
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Que sorte teño! 

Unha vez vestido chamou aos trasnos que o axudan durante todo o ano a fabricar eses agasa-

llos que o noso protagonista deixa cada 24 DE DECEMBRO ao pé da árbore que colocamos nas nosas 

casas. 

Os trasnos axudáronlle a arranxar todos os destrozos e mentres os renos recuperáronse.  

Finalmente o señor da barba branca e cuns quiliños de máis puido entrar polas chemineas 

para deixar os agasallos aos NENOS E NENAS QUE SE PORTARON BEN TODO O ANO. 
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Traballo de investigación. 5ºE.P. 
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  Leo recibiu moitas 

visitas no seu fogar 

este curso: O Espírito 

da Banda Deseñada, 

Mortadelo, Tin Tin,Don 

Libro, … 

   Pero foi a chegada 

do poeta andaluz Anto-

nio Capilla o que volveu 

tolo a Leo alá polo mes 

   O noso Sueiriño II surcou 

os mares da lectura coas súas 

velas impulsadas por un “Viento 

del Sur” morno e agarimoso. 

                                                           

Todos nós mergullámonos   

na lectura dos poemas de 

Antonio Capilla e      

traballamos de xeitos  

diversos o seu texto.  
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Transformar poemas
 en banda deseñada

 foi unha tarefa nov
a e a       

experiencia resultou
 moi gratificante. E

 non sabedes o dive
rtido que foi 

elaborar un libro xig
ante! 

 

 

E a tripulación do Sueiriño 

II, co seu capitán á cabeza,     

agasallaron a Antonio Capilla 

cun libro feito por tod@s os 

nen@s da escola, e tamén co 

seu doce favorito, a bica. 

Mira que es lambón, Antonio. 

Non podemos máis que berrar con agarimo: 

GRAZAS ANTONIO CAPILLA!   

( Sen esquecer a José Antonio Santos,que tanto nos axudou nesta actividade.) 
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regalar repartir colaborar ayudar prestar dar 

Ser xeneroso é compartir. 

♦ Hai moitas maneiras de compartir. Elixe tres palabras e completa as frases. 

♦ Repaso e aprendo. 

Que descobre Carlos cando está só no parque? Que xoguetes compartes cos teus amigos? Como te sin-

tes ao compartir? 

♦ Que alegría sentimos cando somos xenerosos!  Debuxa cousas túas que poderías 
deixar aos teus amigos.  

 

O día do aniversario de Carlos, os seus pais 

regálanlle o balón. Que contento estaba! 
 Pero que aburrido é xogar só! Carlos comprende que compartir o seu 

balón é moito máis divertido! 

Compartir é ___________________ 
Compartir é ___________________ 
Compartir é ___________________ 

II Corintios 9,7. 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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O nome das nosas rúas: Pablo Iglesias 

Pablo Iglesias Pose (n. El Ferro; 18 de outubro de 1850 - m. Ma-

drid; 9 de decembro de 1925) fuoi un ac-

tivista político español —de corte obrei-

ro-socialista e sindicalista— que en 

timpos da Restauración Borbónica Al-

fonsina fundou o partido Partido Socia-

lista Obreiro Español (PSOE), o sindi-

cato “Unión General de Trabajadores 

(UGT)”, e o diario “El Socialista”, todos 

eles salpicados pola súa ideoloxía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A rúa Pablo Iglesias co conservatorio á dereita. 
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Naceu en Santiago de 

Compostela no ano 

1950. 

Ola! Son Roberto 

Vidal Bolaño. 

Os meus pais chámanse 

Roberto e Carmen e ten 

unha irmá pequena: 

María del Carmen. 

Estudou primaria e bacharelato. 

Con só doce anos traballou como        

repartidor de pezas de coche. 
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Escribiu una extensa obra literaria,Escribiu una extensa obra literaria,Escribiu una extensa obra literaria,Escribiu una extensa obra literaria,    

    ademais de participar no cine e na televisión.ademais de participar no cine e na televisión.ademais de participar no cine e na televisión.ademais de participar no cine e na televisión.    



C.E.I.P. MANUEL SUEIRO   C.E.I.P. MANUEL SUEIRO   C.E.I.P. MANUEL SUEIRO   C.E.I.P. MANUEL SUEIRO       

PÁXINA  30  PÁXINA  30  PÁXINA  30  PÁXINA  30      

        SOBREIRASOBREIRASOBREIRASOBREIRA    

Día das Letras Galegas adicado a: 

Roberto Vidal Bolaño 
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 Ultimamente os educadores do centro 

vimos observando que unha ampla porcen-

taxe de alumnos e alumnas amosan determi-

nadas condutas que nos fan concluir que non non non non 

dormen o tempo suficiente: dormen o tempo suficiente: dormen o tempo suficiente: dormen o tempo suficiente: boste-

zos, ollos somnolentos, irritabilidade, 

nerviosismo, falta de atención e con-

centración, desgana ante as tarefas 

escolares, problemas de comporta-

mento,… 

 

  

 

• Realización de rutinas para acostarse. 

• Acostar e levantar aos nenos á mesma 

hora habitualmente. 

• Promover a capacidade de dormirse 

sen a presenza dos pais. 

• Realizar actividades relaxantes antes de 

acostarse. 

• Ruido ambiental mínimo. 

• Nin famento, nin sobre-

alimentado. 

 Necesitan que se lles tranquilice. Sen 

sobresaltos nin enfados. Se lles calma con 

susurros e agarimos e sempre de volta a súa 

cama. 

 TABLA DE TEMPO DE SONO 

* aproximadamente. 

BIBLIOGRAFÍA-WEBGRAFÍA: 

• Frost, Jo. Supernanny. Ed. Planeta. Barcelona 

2010. 

• http://www.guiainfantil.com 

• http://www.niñosfelicesyseguros.com 

O SONO É ESENCIAL PARA 

A SAÚDE E O DESENVOLVE-

MENTO DO NENO 

• Os nenos que dormen mal poden ter incluso 

problemas de talla porque na fase máis profun-

da do sono fabrícase a hormona do crecemen-

to? 

• Durante a noite o noso cerebro fabrica e repa-

ra todo o que gastamos ao día seguinte? 

• En xeneral os mamíferos pequenos dormen 

máis que os grandes? 

• Non todos os animais necesi-

tan a mesma cantidade de 

sono? 

• Un morcego durme 20 horas diarias? 

• Un elefante e unha vaca durmen 4 horas dia-

rias? 

IDADE HORAS DE SONO NOC-

TURNO 

3-6 anos 10-12 horas* 

6-9 anos 10 horas* 

10-12 anos 9horas* 

  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

MEDIDAS QUE FACILITAN AO NENO 

DESPERTARES NOCTURNOS: 

SABÍADES QUE : 
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Algunhas das nosas actividades                                             Algunhas das nosas actividades                                             Algunhas das nosas actividades                                             Algunhas das nosas actividades                                             
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