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Un ano máis a Billarda volta a estar entre todos nós. Isto é posible grazas ao esforzo 

de toda a comunidade educativa do noso colexio. 

Entendemos que a colaboración, sendo imprescindible para a realización de calquera 

tarefa, é, ás veces, difícil de acadar, sobre todo, cando se trata dun traballo colectivo como 

é este que require, sen dúbida, un esforzo maior. Se de algo podemos presumir neste cole-

xio é da vontade de colaboración entre os distintos membros que formamos parte desta Co-

munidade Educativa . 

A Billarda é unha pequena da variedade de actividades que entre todos levamos a ca-

bo.  

 

          O Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

 

 

A Billarda naceu, 

cando este cole se creou. 

E, dende entón, ata agora 

connosco se quedou. 

É labor de todas e todos 

o sabela conservar 

para que o vindeiro curso, 

connosco volva  estar. 
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 Como ía moi bo tempo cando comezamos o curso, o mestre e a mestra de Educación 

Física levaron ao alumnado a facer varias rutas a pé polas beiras do río Cabe. Un deses 

días chamoulles a atención un señor que estaba intentando fotografar un paxaro, tarefa que 

non é nada doada. Achegáronse a el movidos pola curiosidade e este amable señor chama-

do Eugenio ofreceuse a darnos unha charla no centro para coñecer a fermosa ave que el in-

tenta fotografar. 

 Así o día 19 de outubro, Eugenio, deunos unha charla informativa na Biblioteca sobre 

o Picapeixe. Como demostran as fotos, ademais de ser unha ave moi fermosa a charla re-

sultounos moi interesante. 

 O picapeixe. 
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 Chegou o 24 de outubro e como non podía ser doutro xeito conmemoramos o día 

das Bibliotecas Escolares. Ao longo desa semana desenvolvéronse diversas actividades. 

 

Así decoramos o taboleiro de Dinamización da Lingua Galega. 

 Como todos os anos a nosa biblioteca abre as súas portas o primeiro día de clase, e a 

principios de outubro ten lugar a formación de usuarios dos biblio-colaboradores e de todo 

o alumnado por grupos. 

 Posteriormente, o 24 de outubro e toda a semana, celebramos a gran semana da bi-

blioteca, este ano centrándonos especialmente no coñecemento da CDU. 

 Optamos por facelo dunha forma lúdica, sacando ao patio unha pista de Beyblade en 

forma de ruleta coas cores da CDU na que as alumnas e os alumnos competiron cos seus 

Beyblade e un gran taboleiro para o escornabot coas tarxetas da CDU en imaxes previa-

mente pintadas polo alumnado e que agora marchaban ao lugar a onde se debía levar o es-

cornabot segundo o libro que nos tocara. 

24 DE OUTUBRO:  

DÍA DAS BIBLIOTECAS  

ESCOLARES 
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No interior da biblioteca a formación e coñecemento 

da CDU fíxose a través do “Conto da CDU”.  

 Pero ademais da formación, nesta semana, despois de consultar a todo o alumnado, 

coñecemos, por fin, o nome da nosa mascota e da súa colaboradora, a árbore da entrada, 

Aventurín e  Árbore da Sabedoría (“Entra e verás canto aprenderás”) foron os nomes 

elixidos.  
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 Samaín é unha palabra que procede do termo “samhain” que quere dicir “fin do ve-

rán”. E, precisamente era iso o que se celebraba: o cambio da estación cálida á fría e a 

finalización da recollida da colleita. 

 No colexio fixemos moitas actividades e tamén festexamos o Magosto o mesmo día 

xa que nesta zona coinciden as dúas datas.  

Taboleiro de Dinamización da Lingua Galega. 

Cabazas do alumnado de 3 anos e Meigas con vasoira 

do alumnado de 5 anos. 

Taboleiro aula de 4 anos Os esqueletos da aula de 5 anos  

 O Samaín. 
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Taboleiro da aula de 1º B Taboleiro de 5º A 

Taboleiro da aula de 6º B Corredor aula de 6º B 
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 E mirade que exposición montou a ANPA cos traballos realizados polo alumnado con 

froitos típicos do outono. Ademais, fixeron un concurso no que houbo catro premiad@s. 

 Houbo auténticas obras de arte. Noraboa a tod@s os participantes. 

Houbo tantos participantes que houbo que ampliar o espazo da exposición. 
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 Despois dunha difícil deliberación o xurado da ANPA decidiu outorgar os premios 

aos autor@s destas obras de arte: 

PRIMEIRO PREMIO  
 

SEGUNDO PREMIO  

TERCEIRO PREMIO  CUARTO PREMIO  

Uxía Aira 4ºA 

Adrián Losada 1ºA Sara Gómez 6ºA 

Lucía Zorrilla 5ºB 
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 Na biblioteca esta semana léronse contos de medo. Un dos días Nazaret de 4º B leu 

un conto escrito por ela que ademais de dar medo fíxonos rir a esgalla. Que vos parece? 

 Conto de medo. 
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 Para rematar, o día 31 de outubro pola tarde, o Equipo de Actividades Extraescolares 

e Complementarias organizou o Magosto. Saimos tod@s ao patio para celebrar o Magos-

to. Ademais, como coincide coa celebración do Samaín e de Halloween o alumnado dis-

frazouse e a verdade e que daban moito medo… Aínda así foi unha tarde moi divertida na 

que xogamos a varios xogos tradicionais e rematamos comendo castañas. 

 Tarde de Magosto. 
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 O mes de novembro o Equipo de Dinamización da Lingua Galega organizou dúas ex-

posicións. 

 A primeira foi “Os tesouros do outono”: o obxectivo desta exposición foi dar a coñe-

cer algúns dos froitos que a recén estreada estación do outono nos dá e coñecer novo vo-

cabulario relacionado cos mesmos. 

 “Os tesouros do outono.” 
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 A outra exposición foi a do “Mes da Ciencia”. Neste caso expuxéronse no taboleiro 

de Dinamización da Lingua Galega 15 mulleres científicas galegas para visibilizar o pa-

pel das mulleres neste eido. Entre elas figura unha rapaza de Monforte e hai que dicir que 

foi o que máis lle chamou a atención ao alumnado. Para completar a actividade, cada 

alumna e alummo do centro tivo que facer un acróstico co seu nome empregando pala-

bras en galego e, xa que se trata de ciencia, cada curso tivo un recipiente científico dife-

rente no que meter as súas palabras. Expuxéronse todas nun mural chamado “Palabras 

para a ciencia”. Velaquí o resultado. 

 Mes da Ciencia. 
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 Ao longo do 1º trimestre traballouse nun proxecto Europeo, “2018 Ano Europeo do 

Patrimonio Cultural”, no que cada curso investigou sobre un país e posteriormente cos tra-

ballos realizados fixemos este precioso mural informativo. 

 Todo o alumnado do centro participou neste proxecto. Mirade que ben o fixo cada 

curso e que país decidiron traballar. 

O alumnado de Educación Infantil 

traballou sobre España. 

 Traballos Proxecto Europeo. 
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1ºA: Bélxica. 

1ºB: Finlandia. 

2ºA: Italia. 
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2ºB: Luxemburgo. 

3ºA: Países Baixos. 

3ºB: Alemania. 

4ºB: Hungría. 
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4ºA: Portugal. 

5ºA: Francia. 

5ºB: Grecia. 6ºA: Irlanda e Reino Unido. 

6ºB: Croaia. 
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 Así de bonito nos quedou o taboleiro de Dinamización da Lingua Galega . Nel expu-

xemos a carta que o Apalpador nos enviou. 

 E á casa do Apalpador fomos de visita coas nenas e nenos de 1º e 2º de Educación 

Primaria. Facía moito frío pero mereceu a pena porque moi ben o pasamos na aldea de 

Garabelos en Mariz (Chantada). Ademais, graváronnos. Se queredes podedes ver a grava-

ción entrando na páxina web do centro (Ceip Plurilingüe Monforte de Lemos). Premedes 

en Equipos de Dinamización da Lingua Galega (menú lateral dereito) e buscades Visita ao 

Apalpador. 

 Antes de ir fixemos un concuso de marcapáxinas. Cada nena e neno fixo o seu e le-

vouno colgado do pescozo. De todos eles o gañador foi o de Julia de 2ºA. 

Marcapáxinas gañador. 
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ALUMNADO DE 1ºA 
ALUMNADO DE 1ºB 

ALUMNADO DE 2ºA ALUMNADO DE 2ºB 

 E como xa se achega o Nadal no colexio o Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

convocou un concurso de felicitacións de Nadal e mirade que bonitas quedaron expostas 

nos corredores do cole. 
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 E de todas elas a felicitación gañadora foi a de Martín Quevedo de 3ºB. Esta felicita-

ción enviouse a todos os pais e nais por electrónico, aos coles e institutos da comarca de 

Lemos e tamén se enviaron por correo postal ao Centro de Día, Asilo e residencia da Ter-

ceira Idade do Morín a ás asociacións Agora e Prodeme. 

 Ademais disto, decorouse o colexio con moitos adornos feitos polo alumnado, púxose 

unha árbore de Nadal e montouse o Belén para o que se empregou a temática “2018: Ano 

Europeo do Patrimonio Cultural” traballada desde a Biblioteca e, por iso, no Belén houbo 

unha pequena representación de cada un dos países traballados, de maneira que seguindo as 

frechas e pasando por cada un dos países, o final do percorrido era o Portal de Belén. 
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 Despois duns días de vacacións, o día 8 de xaneiro voltamos coas pilas cargadas para 

afrontar o segundo trimestre. 

 No taboleiro de Dinamización Lingüística démoslle a benvida ao inverno e adicá-

moslle un poema de Xoan Neira. 

 Comezamos o ano con boas novas. Tres das nosas alumnas resultaron gañadoras en 

dous concursos. No mes de decembro participamos en dous concursos: no Certame de Poe-

sía Infantil de Nadal organizado pola Biblioteca Municipal de Monforte de Lemos e no 

concurso Navideño de Pintura organizado pola papelería Chuzos.  

Valeria Ruiz de 4ºB  

Paula González de 6º de Educación Infantil. 

Yuan Yuan, Fu de 

5ºA. 



BILLARDA                                                                                             

26 

 O día 30 de xaneiro conmemoramos o día da Paz na nosa escola. Pola mañá tivemos a 
sorte de ter connosco a Ana Vila para facer un  "Obradoiro de Poemas con sabor a Paz" e, 
pola tarde, reunímonos tod@s para facer un recitado de poesías da Paz. 

Que sorte temos cos nosos poetas! 

 Certo día, a tirora de 5ºB Pilar Casanova, decidiu saír dar un paseo por un pinar preto 

da súa casa. Ía camiñando cando de súpeto atopou unha pomba de poliespán tirada no chan. 

Movida pola curiosidade achegouse a ela, colleuna e vaia sorpresa levou cando leu nela a 

mensaxe “As crianças pela paz” e que viña de Chaves. 

 Esta historia contouna Pilar un día nunha reunión e tomamos a decisión de tratar de 

averiguar de onde procedía exactamente a pomba xa que estaba moi preto o día da Paz e pa-

receunos boa idea, e no caso de saber a súa procedencia, poñernos en contacto cos respon-

sables de que a pomba chegase ata esta terra. 

 Despois de bastantes chamadas telefónicas soubemos que procedía do Externato Pin-

güín de Chaves e que a lanzaran o ano pasado polo día da Paz. Enviámoslles un correo 

electrónico coa fotografía da súa pomba e démonos a coñecer coa intención de seguir man-

tendo o contacto. 

 Ana Vila é unha gandeira de Taboada que 

ten unha fermosa afección, “escribir poesías”. 

Falounos do seu libro “Pintasías” no que as 

poesías se mesturan cos debuxos que o seu fillo 

fixo para os poemas. 

 Pilar e a pomba da Paz. 

 Actividades pola e para a Paz. 
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Tren de Poesías da Paz. Actividade organizada pola Biblioteca. 

 Nas aulas traballouse a temática da Paz ao longo de toda a semana. Algunhas aulas 

deixaron os seus murais nos corredores como é o caso de 3ºB que traballaron os nóbeles da 

Paz e pomas da Paz e outras como 6ºB decoraron a aula con símbolos da Paz 
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 Na entrada do colexio montáronse dous murais. No mural "A paz aniña na lingua" par-
ticiparon todas as aulas do centro. Era unha pomba rodeada de niños nos que o alumnado de 
cada aula escribiu unhas fermosas verbas en galego para que vivamos en Paz. Cando se des-
montou, os niños repartíronse polas aula e así, na entrada de cada aula colocouse o seu niño. 

  

Niño de 4ºA 

Poesías de 5ºA 

 Tamén elaboramos a receita “Masa da PAZ”. Agora só queda cociñala e repartila con 

tod@s cada día. 
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 Comezamos o mes de febreiro dando a coñecer esta fermosa data, o día 2 de febreiro, 

no que como di o refrán: “A partir da Candeloria ningunha ave voa soa”. Por iso, deci-

diuse que ía ser o mes da amizade e do amor e o Equipo de Biblioteca e mailo Equipo de 

Dinamización da Lingua Galega argallaron varias actividades para traballar tanto a amizade 

como o amor, que van unha da man do outro.  

Debuxos: 3ºB 

Poemas: 4ªB 

 

Celebramos o día do amor e da 

amizade cun karaoke e o teléfono 

poético. 

 Mes da amizade e do amor. 
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 As nenas e nenos de 6º de Primaria do colexio A Gándara fixéronlles chegar ás nenas e 

nenos de 6º do noso colexio as súas cartas para poder irse coñecendo xa que o vindeiro cur-

so van coincidir algúns deles no instituto. Acontecemento moi oportuno xa que estamos en 

pleno mes da amizade e do amor. 

 Trátase dunha actividade dos dous  Equipos de Dinamizacion da Lingua Galega (o da 

Gándara e o do Novo) para potenciar o uso do galego á hora de falar entre iguais e darse a 

coñecer. 

 Tiveron unha maneira moi orixinal de enviárnolas. A ver que argallamos nós para res-

ponderlles. 

 E non podía faltar o tren de poesías do amor e da amizade dándolle así continui-

dade ao tema elexido polas bibliotecas escolares “Poéticas diversas”. 

 Chegou o correo! 



BILLARDA                                                                                             

31 

 O día 21 de marzo as nenas e nenos de 5ºA e 6ºB foron plantar carballos e bidueiros 

no lugar de Covas (polo paseo do río Cabe).  

 Tamén plantamos 

 árbores. 
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 Este ano o Entroido fíxose de rogar pero o día 21 de febreiro a ANPA do cole recor-

dounos que xa quedaba pouco máis dunha semana para poder troulear na divertida festa do 

Entroido pois este era o Xoves de Compadres. 

 Pola tarde levaron o Compadre á Praza de España. Este ano decidiron facer unha esce-

nificación do típico litixio galego que trae a moita xente de cabeza: Non me movas o mar-

co! 

 Foi premiado o seu esforzo co segundo 

premio. 

 Xoves de compadres. 



BILLARDA                                                                                             

33 

 Para conmemorar o día de Rosalía de Castro no que se festexa o día do seu nacemento, 
24 de febrerio de 1837, o 22 de febreiro fixemos unha saída cultural a Outeiro de Rei co 
alumnado de 4º e 5º de Educación Primaria. 

 * Pola mañá: nada máis chegar recibíronnos e estivemos facendo uns xogos ben diver-
tidos. Despois, tivemos que dividirnos en dous grupos para poder visitar a Casa-Museo. 
Mentres un grupo facía a visita o outro esperou no auditorio no que puideron ver un docu-
mental e recitaron poemas de Manuel María e de Rosalía de Castro. Unha vez rematou a 
visita á Casa-Museo fixemos un pequeno roteiro a pé para coñecer as zonas que Manuel 
María máis amaba e que tanto o inspiraron para escribir os seus poemas. Rematamos na 
carballeira de Santa Isabel onde xantamos ao lado do río Miño. 

 * Pola tarde: despois de xantar collemos rumbo cara San Clodio de Aguiar, unha aldea 
convertida no “Conto das formigas”. Acompañounos na visita Xosé Ramón quen nos guiou 
no percorrido e nos demostrou como os materiais de refugallo se poden convertir en obras 
de arte e ao mesmo tempo se poden coidar e respectar as marabillosas paisaxes que temos 
na nosa terra e que tanto defenderon nas súas vidas Rosalía de Castro e Manuel María. 

 Na páxina web do centro (www.edu.xunta.gal/centros/ceipmorforte/) hai un vídeo ben 

bonito no que se amosa o ben que o pasamos. 

Chegada a Outeiro de Rei 
Xantar na carballeira de Santa 

Isabel en Outeiro de Rei) 

Chegada a San Clodio de Aguiar 

 Día de Rosalía. 
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 O luns 25 fixémoslle unha pequena homenaxe á nosa Rosalía de Castro. Ao longo do 

recreo soaron no patio as cancións interpretadas por Uxía no seu traballo “Rosalía peque-

niña”. Nas aulas traballouse sobre a súa vida e obra, con lecturas dos seus poemas, ilustra-

cións e caligramas dos poemas “Adiós ríos, adiós fontes” “O repoludo gaiteiro”, “A gaita 

gallega”… 

 No taboleiro de Dinamización da Lingua Galega expuxéronse algúns destes traballos. 

Traballos do alumnado de 2ºB, 3ºB e 4ºB 

Traballo realizado polo alumnado de 6ºA. 
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 E a nosa gran poeta non podía quedar sen o seu propio tren polo que o Equipo de Bi-

blioteca adicoulle os vagóns que se amosan nas imaxes. Tamén fixeron un mural. 
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 Por fin, chegou a ansiada semana do Entroido e o Meco non deixou de mandar e man-

dar. Cada día desta semana deunos unha orde diferente e, a verdade, é que moito nos fixo 

rir. 

O luns pola mañá 

na cara pintarás 

coloretes e pencas. 

Que riquiño virás! 

Un pano ou babeiro 

no pescozo atarás 

o martes pola mañá. 
O mércores 

un calcetín de cada cor 

por riba dos pantalóns 

tes que pór. 

O xoves moito imos rir. 

Un pantalón de pixama vestirás 

e co resto das ordes 

o acompañarás. 

Que pensas que parecerás? 

 Aí vén o Entroido! 
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 O xoves de comadres coincidiu coa orde do Meco de vir cun pantalón de pixama, cal-

cetíns de diferente cor, babeiro ou pano no pescozo e coloretes con pencas. 

 A ANPA volveunos sorprender este xoves coa comadre que fixeron. Trátase de Dona 

Reciclaxe e moitas horas de traballo lle adicaron pero a verdade é que lles quedou especta-

cular e obtiveron un 2º premio. 

  

Traballo realizado nas aulas para 

acompañar a Dona Reciclaxe na 

praza de España. 

 Grupo de alumnas e alumnos o 

xoves de Comadres. 

 Xoves de comadres. 
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 Xa que o Meco deu a orde de poder disfrazarse como máis lle gustase a cadaquén, 

fixémoslle caso e pasamos un divertido día de Entroido. 

 O Equipo de Actividades Extraescolares e Complementa-

rias organizou un desfile, festa de Entroido e, para rematar, co-

memos bica con chocolate. 

 Que boa maneira de darlle a benvida ao mes de marzo! 

Canso vou de mandar, 

así que para rematar 

o venres, ao cole virás 

como a ti che guste máis. 

 Venres de Entroido. 
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 O martes de Entroido, a pesares das malas previsións meteorolóxicas, tivo lugar en 

Monforte o tradicional desfile de Comparsas. Adiantouse unha hora a saída e foi o tempo 

xusto para que comezase a chover pero neste desfile o colexio Novo estivo moi ben repre-

sentado pola Comparsa “Os Vikingos do Novo” organizada pola ANPA e integrada por un-

ha importante parte do alumnado e de nais e pais do noso cole. 

 Obtiveron tres merecidos premios: 

 1º Premio: pola carroza. 

 1ª premio: simpatía. 

 2º premio: pola comparsa na categoría de máis de 90 compoñentes. 

 Martes de Entroido. 
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 O día 8 de marzo conmemoramos o día Internacional da Muller Traballadora. Unha 

das actividades foi promovida polo Departamento de Orientación e consistiu en deseñar un 

cartel para participar no concurso convocado pola Dirección Xeral de Educación, Forma-

ción Profesional e Innovación Educativa e a Secretaría Xeral de Igualdade. Aínda que non 

foi seleccionado o noso cartel, o certo é que merece adicarlle esta páxina xa que é moi ori-

xinal e nel recóllense moitas reivindicacións. 

 O cartel reivindica o RESPECTO a todas 

as mulleres do mundo. Por iso, está formado por 

catro 8 no que se representan distintas mulleres. 

No da parte superior represéntanse os estadios 

evolutivos (mulleres novas e mulleres maiores). 

Na parte inferior comezando pola esquerda apa-

rece unha representación das profesións 

(astronauta, cociñeira); no do centro dúas ima-

xes (Mona Lisa e bebé) e, no da dereita, repre-

séntanse contextos sociais (muller do 2º mundo 

e muller do 1º mundo). 

 Este traballo foi coordinado pola orienta-

dora, Mª José Barros Rodriguez, e @s auto@s 

foron: San Martín Parra, Andrés Eduardo; De la 

Cruz Vázquez, Gabriela; Díaz Rodríguez, Clau-

dia; Estévez Rodríguez, Angélica; González Ló-

pez, Tito; Losada Varela, Antón; Montoya Ro-

mero,Yoana; Rodríguez González, Lucía. 

 Outra das actividades foi a gravación do con-

to “Maruxa” de Eva Mejuto no que se reivindica a 

importancia de compartir as tarefas e que non re-

caian sempre na muller e, un dos poemas de Car-

los Negro titulado “Barbie Girl” no que se fai un-

ha crítica á cor rosa que parece estar implícita á 

condición de ser muller. Esta gravación pódese 

escoitar accedendo á páxina web do cole e pican-

do no icono de Dinamización da Lingua Galega. 

Foi unha aportación para o programa de radio que 

organizou o Equipo de Seccións Bilingües. 

 8 de marzo. 
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 As nenas e os nenos de 4ºA redactaron unhas deliciosas receitas de cociña. Lástima 

non ter a sorte de probalas feitas por el@s. 

         ALBA 

         SILVIA 
     UXÍA 

     LUCÍA 

 As receitas de 4ºA. 
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 Para darlle continuidade á actividade de envío de cartas entre os dous colexios de titu-

laridade pública de Monforte de Lemos e potenciar así o uso do galego, o alumnado de 6º 

de Educación Primaria respondeu ás cartas que recibiron o mes pasado e montamos un Tren 

do Correo no que pegamos as cartas para o alumnado do CEIP A Gándara.  

  

 Para conmemorar o día da Poesía, o día 21 de marzo, o Equipo da Biblioteca organi-

zou unha actividade moi fermosa que permitiu que todo o alumnado do centro recitase al-

gunha poesía. A actividade consistiu en gravar ao alumnado recitando poesías para 

logo facer un audio no que están recollidas todas. Esta gravación pode escoitarse 

accedendo á biblioteca dixital de Biblioforte. 

 A dirección é a seguinte: https://bibliofortedixital.ceipmonforte.es/radio.html 

 Esperamos que 

o tren chegase ao 

seu destino e que 

pronto teñamos  

boas novas. 

 Tren do correo:  

 CEIP Novo - CEIP A Gándara. 

  

 Día da Poesía. 
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 Tamén o día 21 de marzo houbo actividades relacionadas co día da árbore dada a gran 

importancia que as árbores teñen nas nosas vidas pois elas son vida. 

 Nesta ocasión os protagonistas foron as nenas e nenos de Educación Infantil que a pe-

sares da súa curta idade demostraron que son capaces de todo por coidar do noso planeta. 

Mirade que ben plantaron entre tod@s unha mazaira no noso cole.  

 Día da árbore. 
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  O día 22 de marzo conmemoramos o día Mundial da Auga. Este ano viñeron ao centro 

o presidente da Confederación Hidrográfica, don Xosé Antonio Quiroga e o alcalde de 

Monforte de Lemos, don Xosé Tomé. Déronnos unha interesante charla na que quedou cla-

ro que  a educación ambiental, desde a infancia, é a clave para acadar un futuro mellor. 

O alumnado de 3º e 4º aprenderon o 

importante que é para tod@s o coida-

do dos ríos e das súas beiras porque 

os ríos son vida e teñen moita vida xa 

que neles habitan moitos animais e 

plantas. Algúns deses animais como a 

saramaganta está en perigo de extin-

ción. 

Souberon que en Galiza hai máis de 

21.000 regatos e ríos e que o río Cabe 

nace  no Incio e desemboca na Barca, 

entre outras moitas cousas.   

 

 Mentres 

atendíamos á 

interesante char-

la Suso Cubeiro 

debuxou unha 

garza que 

deixou no centro 

adicada a todo o 

alumnado. 

 Día da auga. 
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 Este mes de abril estivo cargado de diferentes actividades. Menos mal que tamén tive-

mos uns días de vacacións e coller forzas para a recta final do curso. 

 

 O día 1 conmemoramos o días das Artes Galegas que este ano estivo adicado ao gran 

pintor galego Luis Seoane. O Equipo de Dinamización da Lingua Galega montou unha pe-

quena “sala de museo” para expoñer algúns dos seus cadros.  

 Ademais organizaron unha actividade que consistiu en interpretar algúns destes cadros 

empregando distintas técnicas plásticas e as alumnas e alumnos convertéronse en auténti-

cos artistas. Mirade como luciron as obras dos nosos artistas nos corredores do colexio. 

Traballos realiza-

dos polo alumnado 

de 1º de Educación 

Primaria a partires 

do cadro “Os tres 

soles de Galiza”. 

 Día das Artes Galegas. 



BILLARDA                                                                                             

47 

Traballos realiza-

dos polo alumnado 

de 2º de Educación 

Primaria a partires 

do cadro “Retrato 

de esguello”. 

O alumnado de 3º de Educación Primaria empregou a técnica do puntillismo para pintar 

o cadro “El e ela”. 

Algúns dos traballos 

realizados polo alum-

nado de 4º de Educa-

ción Primaria que em-

pregaron a técnica do 

raiado para interpretar 

o cadro “Conversa na 

Praia” 
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Interpretación do cadro “O gaiteiro” polo alumnado de 5º 

de Educación Primaria empregando a técnica de colaxe. 

 

O alumnado de 6º de Educación Primaria 

interpretou o cadro “Apañando a froita”. 

Elas e eles fixeron debuxo a man alzada. 
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 As alumnas e alumnos de 6º de Educación Primaria tiveron a súa excursión de fin de 

curso entre os días 3 e 5 de abril. Foi algo antes do final de curso pero como este vai ser o 

seu último curso no colexio Novo tamén lle podemos chamar “Viaxe de fin de Etapa” e co-

mo xa son maiores foron a Madrid e moitos lugares visitaron e actividades realizaron por-

que levaban un programa ben completo e intenso. Aquí deixamos unha breve mostra do 

moito que disfrutaron. 

 

A pesares do moi-

to que tiveron que 

madrugar, chega-

ron a Cercedilla 

ben content@s e 

con moitas ganas 

de disfrutar a tope. 

Ata as profes se animaron 

a probar as tirolinas. Unha  

vez rematada esta activi-

dade dirixíronse a Madrid 

e fixeron unha visita turís-

tica en autobús de camiño 

ao hotel. 

 

 Viaxe de fin de curso a Madrid. 
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 O xoves tiveron que almorzar ben para a longa xornada que lles esperaba. Pola mañá, 

visitaron o Museo de Ciencias Naturais e o Zoo. Pola tarde, pasearon polo centro de Ma-

drid, viaxaron en metro e cearon para poder chegar á tempo ao musical Billy Elliot no Tea-

tro Alcalá. E, como o tempo había que aproveitalo, que mellor que ao rematar dar un paseo 

nocturno polas fermosas rúas madrileñas. 

 Para rematar esta viaxe, o venres 5, despois de almorzar visitaron o Museo de Cera e 

ás 12:00 entraron na Warner onde xantaron e estiveron ata media tardiña. Un bo final para 

emprender de novo camiño cara Monforte de Lemos.  
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 Mentres o alumnado de 6º se despedía de Madrid, o 5 de marzo o grupo de alumn@s 

de 5º de Educación Primaria fixo unha ruta pola nosa cidade para coñecer un pouco máis 

da historia da mesma. Esta ruta organizárona entre a asociación Amigos do Patrimonio de 

Lemos e o Concello con motivo da conmemoración do 210 aniversario da invasión france-

sa nestas terras. Aínda que nos poida parecer incrible, tal e como lles relatou Felipe Aira, 

alá polo ano 1809 as tropas napoleónicas procedentes de Francia, provocaron que Monforte 

sufrira unha serie de violentos sucesos. 

 Xunto con Felipe Aira recorreron o casco histórico de Monforte. Sairon do campo de 

San Antonio, subiron ata San Vicente do Pino e baixaron polo camiño do Burato para re-

matar na praza de España. 

 Ah! Tamén puideron entrar nunha das torres da muralla. 

 Monforte, cidade con moita 

historia. 
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 O día 8 de marzo houbo un acto na Biblioteca para conmemorar o día Internacional do 

Pobo Xitano. Talita Romero Romero, Yoana Montoya Romero, Yasmina Romero Montoya, 

Adolfo Romero Romero e Izan Romero Jiménez explicáronnos que o 8 de abril de 1971 no 

Primeiro Congreso Mundial romaní-xitano celebrado en Londres foi instituida a bandeira e 

mailo himno xitano. Explicáronnos o significado da súa bandeira: a parte azul representa o 

ceo, a parte verde o campo e a roda simboliza a liberdade do pobo xitano. 

 O himno xitano, “Gelem, gelem” (“Andiven, andiven”) foi composto por Jarko Jo-

vanovic e recorda ás xitanas e xitanos víctimas do nazismo. 

  

 Neste acto tamén leron unha fermosa poe-

sía e demostráronnos unha vez máis o ben que 

cantan e bailan. 

 Día Internacional do Pobo Xi-

tano. 
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 A actriz e contacontos Sabela Gago visitou a nosa escola o día 9 de abril para deixar 

marabillados cos seus contos ás nenas e nenos de Educación Infantil e tamén aos de 1º e 2º 

de Educación Primaria. 

 Esta actividade foi organizada polo Equipo da Biblioteca Escolar en colaboración co 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

 Sabela Gago na biblioteca. 
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Un ano máis no colexio celebramos con moita ilusión o Día do Libro. Aínda que houbo 
que adialo debido a que en Monforte este ano cadrou unha das festividades locais a 23 de 
abril. 

A celebración centrouse especialmente no Quixote e Cervantes, pero tamén tivemos 
moitas outras actividades de animación lectora, como a xa tradicional dos Padriños lecto-
res no patio de infantil e outras novas como: bookaface, bibliopatio, photocall… 

Por mor do tempo e da boa acollida a celebración prolongouse durante dúas semanas. 

    Aquí deixamos unha mostra do acontecido. 



BILLARDA                                                                                             

55 



BILLARDA                                                                                             

56 

 
 O 24 de marzo voltamos ás aulas despois duns días de vacacións e que mellor maneira 

de voltar á rutina que ver unha obra de teatro e en inglés. Foi unha obra de teatro interactiva 

coa que rimos, bailamos, actuamos e nos divertimos tod@s. Esta actividade foi organizada 

polo Equipo das Seccións Bilingües. 

 A obra titulábase “Robinson Crusoe”. Trátase dunha adaptación do conto clásico de 

Daniel Defoe. Robinson é unha rapaza que adora surfear pero debido a un tsunami naufra-

gou e rematou nunha illa deserta. Alí ten que buscarse a vida axudada polo seu amigo Fri-

day e a súa amiga Barbie. A vida non lle é sinxela pero mesmo consegue librarse duns fa-

mentos caníbales e ser campeoa de surf. 

 Sen dúbida, foi unha actividade moi divertida e, sobre todo, interactiva coa que practi-

camos tanto a escoita e comprensión como a fala da lingua inglesa.  

 Teatro en inglés. 
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 O pasado día 25 de abril as nenas e nenos de Educación Infantil, acompañados das 

súas mestras, visitaron a granxa “O Kiriko” en Fornelos dos Montes na provincia de Ponte-

vedra.  

 A pesares de que o foi un día de moita chuvia aproveitaron moito o tempo alí e partici-

paron en diversas actividades: fixeron galletas, déronlle de comer aos animais, estiveron no 

invernadoiro, fixeron un semilleiro de xirasoles e ata muxiron unha vaca. 

 Os máis pequenos visitan a 

granxa “O Kiriko”. 
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 O luns 29 de abril as nenas e nenos dos cursos de 1º e 2º de Educación Primaria visita-

ron A Casa do Patrón en Lalín. Alí ensináronlles e explicáronlles unha parte do museo etno-

gráfico e fixeron dous obradoiros, un de facer pan e outro de traballar con barro. 

 Botaron alí toda a mañá e chegaron de volta ao cole un pouco antes de rematar as cla-

ses. Pasaron un día diferente e xenial no que ademais, por fin, tiveron un día estupendo de 

sol e calor. 

 1º e 2º de Primaria visitan a 

Casa do Patrón. 
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 Pois sí, o alumnado de 4º ao día seguinte, 30 de abril, visitaron tamén ACasa do Patrón 

en Lalín. Este grupo aproveitou o día para facer unha ruta de sendeirismo na que ademais 

aprenderon o nome de distintas plantas e árbores, visitaron as distintas salas de museo que 

esconde esta preciosa casa e participaron nun obradoiro que consistiu en facer queixo.  

 Pola tarde, antes de chegar á escola fixeron unha paradiña en Belesar para contemplar 

a fermosura da paisaxe galega. 

 4º de Primaria visitou... 
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 Chega maio e con el o mes das nosas letras, das Letras Galegas, e que sorte tivemos 

que para comezalo, o día 2 de maio visitou o noso cole Marica Campo.  

 Marica é unha gran escritora galega que ademais naceu moi pretiño de Monforte de 

Lemos, nunha fermosa aldea do Incio chamada Val do Mao. 

  Entre as súas obras, unha das últimas que escribiu é“Unha misión para Clara” que 

leron nas aulas de 5º e 6º de Educación Primaria. Neste libro, Clara, a nena protagonista ten 

unha importante misión que ten que ver con coidar e preservar o prezado medio natural que 

nos rodea e procurar que nos nosos montes e fragas medren árbores e plantas autóctonas. 

 Marica explicounos o importante que é ter pensamentos propios e ser capaces de ex-

presalos mediante palabras, como ben dixo ela “son as dúas caras dunha mesma moeda”. 

Tamén resaltou o importante que é para as persoas “ler, ler moito e que sempre vai haber un 

libro que nos acabe gustando”.  

 Unha das preguntas que lle fixeron foi cómo lle xurdira a idea de escribir este libro e 

contounos que a editorial lle pediu que escribise pero que non sabía nin por onde empezar, 

entón contoullo a unha das súas irmás. Súa irmá deulle a idea de que imaxinase que alguén 

peta na porta que a abre e que é un neno cunha maleta… E, a partires, desas palabras xurdiu 

esta fermosa historia. 

 Para rematar, preguntáronlle o motivo polo que empezou a escribir e a súa resposta 

foi: 

 “Empecei a escribir porque lin moito”. 

 Marica Campo. 
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O pasado día 9 de 

maio, os dous 

cursos de 5º de 

Educación Prima-

ria desprazáronse 

ata Santiago de 

Compostela. Alí 

visitaron pola ma-

ñá o Gaias 

(Cidade da Cultu-

ra) onde partici-

paron en obra-

doiros no Innova. 

Pola tarde, estive-

ron no museo de 

Historia Natural. 

  

 5º de Primaria visita Santiago. 
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 A editorial Anaya permitiu que o noso alumnado de Infantil e de 1º, 2º e 3º de Edu-

cación Primaria disfrutasen dos contos que Benxamín tan ben nos contou. Contounos a 

historia do rato Pérez, unha historia diferente que non coñeciamos e que nos resultou moi 

divertida tanto aos grandes como aos pequenos. Ademais, Benxamín, fixo uns debuxos 

do que ía narrando que nos deixaron marabillad@s. 

 Contacontos. 
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 E chegou a semana das nosas letras, das 

Letras Galegas. Este ano adicóuselle a Anto-

nio Fraguas. 

 Antonio Fraguas Fraguas naceu o día 

28 de decembro de 1905 na aldea de Insuela, 

parroquia de Loureiro no concello de Coto-

bade (Pontevedra). 

 Fraguas foi, sen dúbida, un dos grandes 

persoeiros da cultura galega no século XX. 

Adicouse ao estudo científico de Galiza co-

mo territorio, como pobo, como país. Ade-

mais de escritor foi antropólogo,etnógrafo, 

conferenciante, político e tamén foi profesor. 

 Para moitos dos seus alumnos e alum-

nas, Antonio Fraguas, foi o profesor que me-

llor e máis fonda lembranza lles deixou e to-

dos e todas destacan a súa proximidade, a 

súa afabilidade e a súa disposición para dar 

un bo consello, resolver unha dúbida ou axu-

dar naquilo que estivese dentro das súas 

competencias.  

 A súa metodoloxía de ensino era moi 

innovadora para a súa época: encantáballe 

facer saídas e traballos de campo co seu 

alumnado. 

 O elemento en común de todos os seus 

traballos é que tiñan a Galiza, o seu territorio 

e a súa xente como protagonistas. Era unha 

persoa que amaba a súa terra por riba de 

todo e que fixo canto estivo na súa man 

por coñecela e darlla a coñecer aos galegos 

e galegas para así difundir e dignificar a 

súa imaxe no resto do mundo. 

 Gustábanlle moito os libros e a súa 

xenerosidade levouno a doarlle a súa bi-

blioteca persoal ao Museo do Pobo Gale-

go, do que foi fundador, director e presi-           

dente. 

 Entre as súas obras podemos desta-

car :“Romarías e santuarios”, “Aportacións 

ao cancioneiro de Cotobade” e “A festa po-

pular”. 

 Finou en Santiago o 5 de novembro de 

1999, é dicir, este ano cúmprese o vixésimo 

aniversario da súa norte. 

 

 Rematamos esta breve reseña bibliográ-

fica con dúas das súas citas máis célebres: 

  

 “Eu traballei sempre por Galicia. Un-

has  veces, acertei, outras non pero en todo 

canto levo feito puxen sempre toda a miña 

ilusión, todo o pouco que sei, sen esperar 

nunca nada a cambio.” 

 

 “ Os libros son compañeiros infatiga-

bles, amigos sempre, os máis nobres, os que 

te distraen, os que te fan pensar, que é unha 

das cousas que hai que facer.” 
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Fotos do taboleiro de Dinamización da Lingua Galega en 

homenaxe a Antonio Fraguas Fraguas. Estes materiais em-

pregáronse nas aulas para coñecer a vida e obra deste autor. 

 O pasado 16 de maio festexamos o día das Letras Galegas no noso cole. Este ano 

festexámolo asistindo a tres obras de teatro. Que mellor maneira de homenaxear a Anto-

nio Fraguas que empregando as nosas letras para falar e así entreter e divertir aos demais 

ao mesmo tempo que nos sentimos orgullos@s da nosa lingua. 

 Pola mañá, o alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria asistiron á actividade pro-

gramada polo Concello que tivo lugar no edificio Multiusos, “Os romeiros do caracol”. 

Este espectáculo está relacionado cunha das obras de Antonio Fraguas, “Romarías e san-

tuarios de Galicia” na que Fraguas adica unha parte a San Andrés de Teixido e a lenda 

que di, “A San Andrés de Teixido vai de morto o que non vai de vivo.”  

 O alumnado disfrutou moito deste historia na que os irmáns Quintá percorren o ca-

miño de volta desde San Andrés de Teixido ata a súa casa despois de cumprir a promesa 

que lle fixeran ao seu avó, xa falecido, de levalo a San Andrés de Teixido en forma de 

caracol xa que non fora de vivo. Viaxan nunha caravana-caracol na que contan e cantan 

as cancións e lendas de San Andrés de Teixido. 

 

 Teatro. 
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Momentos da obra “Os romeiros do caracol.” 

 Mentres, no cole o alumnado de Educación Infantil asistiu ao estreno da obra de tea-

tro representada polo alumnado de 4º B. Este grupo interpretou unha adaptación da obra 

de Raquel Castaño, “A formiga fóra do carreiro”. Dez alumnas e alumnos fixeron de for-

migas que sairon do carreiro na búsqueda do seu destino, fartos e fartas de facer sempre o 

mesmo e sempre o que lles mandan. Teñen que ter coidado coa araña que os quere papar e 

contarán coa axuda da mosca para non caer na súa tea. Tamén falarán coas irmás Pulguini 

que as invitarán á función do circo na que ademais de ver como a eiruga se transforma 

nunha fermosa bolboreta, atoparán o seu verdadeiro destino. 
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 Pola tarde, o alumnado de Educación Primaria asistiu á Biblioteca para ver a obra de 

teatro que os alumnos e alumnas da actividade extraescolar de Teatro prepararon este curso 

coa axuda da súa mestra Paqui Abeledo. 

 “A unión fai a Terra” é o título da obra na que os asteroides, planetas, estrelas, satéli-

tes e demais pululantes do Universo Diverso están moi preocupados polos síntomas da te-

rrible enfermidade do noso planeta Terra. A contaminación do aire e das augas, o cambio 

climático e a destrución masiva dos bosques fainos pensar que a Terra morreu.  
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 Para rematar a celebración, o equipo de Dinamización da Lingua Galega fixo entrega 

dos premios dos tres concursos que se fixeron ao longo deste curso. 

Julia de 2ºA foi a gaña-

dora do concurso de 

marcapáxinas do Apal-

pador. Foi agasallada 

cun exemplar de “O 

Apalpador e a castaña 

máxica”. 

Martín de 3ºB foi o gaña-

dor do concurso de felici-

tacións de Nadal. Foi 

agasallado cun exemplar 

de “Sementes de papel”. 

Alba de 4ºA foi a gaña-

dora do concurso de 

preguntas sobre Manuel 

María, Rosalía e San 

Clodio de Aguiar. Foi 

agasallada cun exem-

plar de “O bigote de 

Mimí”. 

Nerea de 4ºB foi a ga-

ñadora do concurso de 

preguntas sobre Manuel 

María, Rosalía e San 

Clodio de Aguiar. Foi 

agasallada cun exem-

plar de “O bigote de 

Mimí”. 

Alla de 5ºA foi a gaña-

dora do concurso de 

preguntas sobre Manuel 

María, Rosalía e San 

Clodio de Aguiar. Foi 

agasallada cun exem-

plar de “Mulleres bra-

vas da nosa historia: 

Rosalía de Castro”. 

Nadia de 5ºB foi a ga-

ñadora do concurso de 

preguntas sobre Manuel 

María, Rosalía e San 

Clodio de Aguiar. Foi 

agasallada cun exem-

plar de “Mulleres bra-

vas da nosa historia: 

Rosalía de Castro”. 
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 O día 21 de maio o grupo de voluntarios da Biblioteca en colaboración co departa-

mento de Orientación, agasallounos cunha divertida obra de teatro que levou por título 

“Pelexa no souto” e na que se celebrou un xuízo entre un eucalipto e un carballo. Menos 

mal que a xustiza lle deu a razón á nosa árbore autóctona. 

 Pelexa no souto. 
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 Os dous grupos de terceiro, acompañados das súas mestras e o seu mestre, visitaron o 

pasado 24 de maio a “Aldea Cavernícola” en Leiro na provincia de Ourense. Foi un día 

moi divertido repleto de actividades: loita de cavernícolas, pista americana, tiro con arco… 

e ata puideron darse un baño no río. 

 Terceiro visita unha aldea  

cavernícola. 
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 As nenas e os nenos de Educación Infantil estiveron de visita na “Casa da árbore” na 

aldea de Garabelos en Mariz (Chantada) o día 31 de maio. Estiveron alí toda a mañá e fixe-

ron varias actividades coas que disfrutaron moito: subiron á Casa da Árbore para escoitar 

un conto, coñeceron o nome de distintas árbores, disfrutaron da natureza, asistiron ao Cine-

ma Palleiriso... 

 A actividade foi organizada polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

 As nenas e nenos de Infantil  

visitan a Casa da Árbore. 
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 Remata a xornada partida. 
 Este curso, despois de varios intentos nos últimos anos e. depois de facer unha vota-

ción, decidiuse que nos vindeiros cursos o CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos deixará 

de ter xornada partida. Isto quere dicir que cando volvamos empezar as clases o horario lec-

tivo será de 09:00 a 14:00 de luns a venres.  

 O pasado venres 31 de maio foi o derradeiro día con xornada de tarde e para despadi-

las que mellor que asistir a dúas exhibicións: unha das nenas e nenos que participan na acti-

vidade extraescolar de baile rexional e outra das nenas que participan na actividade de xim-

nasia rítmica. 
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 Unha persoa con hábito de lectura ten au-

tonomía cognitiva, é dicir, está preparada pa-

ra aprender por si mesma durante toda a vi-

da. 

  

 Ter unha fluída comprensión lectora, posuír hábito lector, é 

garantir o futuro das xeracións que neste momento se están 

formándo nas aulas.   

  O acto de ler é tan importante, que non só  proporciona in-

formación (instrución) senón  que tamén forma (educa), cre-

ando hábitos de reflexión, análise, esforzo, concentración, re-

crea, fai gozar, entretén e distrae...   

 A lectura é a principal habilidade para  a aprendizaxe. 

 Os nenos canto, máis pequenos  necesitan libros con imaxes 

sinxelas. 

 As imaxes dos libros, axudan a contar historias ou mostran 

obxectos próximos ás súas experiencias. 

 Imaxes, dispostas sobre fondos que non distraian da idea 

central . 

 Os libros curtos e  familiares teñen moito  atractivo para os 

nenos. 

 O ritmo e a repetición nos textos, fan que os nenos sintan,  

coma as palabras e os sons fosen os seus amigos... 

 

 Os ritmos e os sons, levan ao mundo infantil,  LEDICIA. 

 Axúdalles a construír a súa SENSIBILIDADE. 

 

 A importancia da lectura desde 

a infancia. 
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 Conforme len unha e outra vez  os seus libros favoritos, de-

senvolven, a capacidade de xuntar o son da palabra coa pala-

bra escrita. 

 Son os pais e nais e outros adultos próximos, os que introdu-

cen ao neno e a nena no mundo simbólico dos libros. 

 Só a práctica,  permite evolucionar dende a adquisición da 

lectura nos seus  niveles básicos, cara a conversión definitiva 

en lectores expertos. 

 Para crear o  hábito  dende a infancia as familias deben : 

 * Interesar aos seus fillos acudindo  ás bibliotecas, librarí-

as, espazos de lectura... 

 * Ter un espazo de lectura na casa, cálido , acolledor e 

tranquilo. 

 *Pór os libros ao alcance dos máis pequenos, con estante-

rias, caixas, mesiñas...que lles permita collelos directamente. 

 *Variar os libros, xunto cos que  lle gusta reler, novidades... 

 *Propoñer un  momento no día, para ler en familia,. 

Para os máis pequenos, crear un pequeno ritual, resúltalles moi 

atractivo. 

 

 O adulto, debe darlle un exemplo ás nenas e nenos , valori-

zando os beneficios da LECTURA.    

 

 

 

 

 

 

 

ESTE VERÁN...A LECTURA É UN BO AMIGO! 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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 Despedida. 
 Rematamos esta edición da “Billarda” dándolle a benvida ao alumnado que chegou 

este curso ao noso colexio, tanto ás nenas e os nenos de 4º de Educación Infantil como ao 

alumnado que se incorporou a outros cursos procedentes doutros colexios e mesmo doutros 

países. Tamén aproveitamos para despedirnos e desexarlles toda a sorte do mundo ao alum-

nado de 6º de Educación Primaria que rematan este curso e que en setembro comezan unha 

nova etapa educativa. 



BILLARDA                                                                                             

75 

MOITA SORTE E FELICIDADE 

PARA QUE TODA A COMUNIDADE 
EDUCATIVA DO CEIP PLURILINGÜE 

DE MONFORTE DE LEMOS. 

 DISFRUTADE DESTAS MERECIDAS  

VACACIÓNS ! 
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