
 



“A MEDELA”
          “AS SENTINELAS DO MAR”

PORTADA: NAYARA PIÑÓN ESPESO.3º EDUCACIÓN PRIMARIA.

1- Faro da Roncadoira elaborado por Educación Infantil.

2- Faro de Punta Atalaia e Baliza  de Burela elaborado por 1º e 2º 

de Educación Primaria.

3- Os faros da Mariña Lucense elaborado por 3º de Educación 

Primaria.

4-  O faro de Illa Pancha elaborado por 4º Educación Primaria.

5-  Faro Prior  feito por 5º de Educación Primaria.

6- Coñecemos un pouco máis os faros, feito por 6º de Educación 

Primaria.

CONTRAPORTADA: REGUEIFA DAS LETRAS GALEGAS A CARLOS 

CASARES, 6º  EDUCACIÓN PRIMARIA.



OS NENOS E NENAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL VISITAMOS O FARO DA 

RONCADOIRA



CREAMOS O NOSO FARO



E NA AULA DE 6º E. INFANTIL FIXEMOS PORTADAS DE
XORNAIS  RECOLLENDO O MOMENTO
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NENOS E NENAS
DE 3º

DE PRIMARIA

CURSO ESCOLAR
2016-2017



    OS FAROS DA MARIÑA LUCENSE

             Os nenos e nenas de 3º de Primaria presentamos a nosa novidade do mes

                o 1 de febreiro do 2017. Decidimos facela sobre os faros, xa que era o tema que

             se traballaba este ano no cole. Levou por título “Os faros da Mariña Lucense”.

            A través dunha viaxe en coche, fomos presentando os faros e as balizas

            que temos na Mariña, dende Ribadeo ata O Vicedo, pasando polo fantástico faro

     que temos en Punta Roncadoira (Portocelo-Xove).

             Para a posta en escena, as nosas profes fxeron un coche de porexpán que

          fomos pintando pouco a pouco entre todos. Tamén elaboramos as invitacións,

         unha postal de agradecemento e un faro feito con cartolinas.



           Ao longo da representación, fóronse proxectando as imaxes dos faros e balizas

         da Mariña. Gustounos moito participar nesta obra e pasámolo xenial!



FAROS CON POESÍA







Os nenos e nenas de 3º de Primaria.



NOME DO FARO: FARO DE ILLA PANCHA.

LOCALIZACIÓN: O Faro de Illa Pancha está situado no concello de

Ribadeo. Atópase na marxe occidental da entrada da ría de Ribadeo,

a cal fai de límite entre Galicia e Asturias.

LUZ:  En  canto  á  luz,  emite  grupos  de  escintileos  a  intervalos

regulares de tres máis un, cada vinte segundos. É de cor branca.

ALCANCE: O alcance da luz do faro é de 21 millas náuticas.

ELEVACIÓN: A elevación do faro é de 28 metros sobre o nivel do

mar.

Nº LIBRO DE FAROS: No libro dos faros, o número nacional do Faro

de Illa Pancha é 02725 e o internacional D-1660.

Sabela e Jose (3º de Primaria).



NOME DO FARO: BALIZA DE FOZ 

LOCALIZACIÓN:  A baliza  de  Foz  está  situada  no  concello  de  Foz,

concretamente na praia da Rapadoira.

ALCANCE: O alcance da luz desta baliza é de 10 millas náuticas.  

LUZ:  En canto á  luz,  é  verde  e  emite  un escintileo  único a  intervalos

regulares de 31 segundos.

ELEVACIÓN: A baliza presenta unha elevación de 12 metros sobre o nivel

del mar.

Nº LIBRO DE FAROS: No libro dos faros, o seu número é 02810.

Inés e Christian (3º de Primaria).



NOME DO FARO: BALIZA DE BURELA.

LOCALIZACIÓN:  A baliza  de  Burela  está  situada  no  Concello  de

Burela,  concretamente  na  Pedra  de  Burela,  próxima  ao  dique  de

abrigo do porto.

ALCANCE: O alcance da luz de esta baliza é de 7 millas náuticas.

LUZ:  En  canto  á  luz,  é  de  cor  branca  e  emite  un  grupo  de  tres

escintileos cada 10 segundos.

ELEVACIÓN: A elevación da baliza é de 12 metros sobre a terra e

13 metros sobre o nivel do mar. 

Nº LIBRO DE FAROS: No libro dos faros, o seu número e 02830 D-

1673.

Abraham e Vania (3º de Primaria).



NOME DO FARO: FARO DE PUNTA  ATALAIA.

LOCALIZACIÓN: O faro de Punta Atalaia está situado no concello de

Cervo, concretamente en Punta Atalaia, na localidade de San Cibrao.

 LUZ: En canto á luz, é branca e emite un grupo de cinco escintileos a

intervalos regulares cada vinte segundos.

ALCANCE: O alcance da luz deste faro é de 20 millas náuticas.

ELEVACIÓN: A elevación deste faro é de 14  metros sobre a terra e 41

metros sobre o nivel do mar.

Nº LIBRO DE FAROS: No libro dos faros, o seu número é: 02870 D1676.

Edu, Iago e Diana (3º de Primaria).



NOME DO FARO: FARO DE PUNTA RONCADOIRA.

LOCALIZACIÓN: O Faro de Roncadoira está situado en Portocelo, no

concello de Xove, concretamente en Punta Roncadoira.

LUZ: O alcance da luz deste faro é 21 millas náuticas.

ALCANCE:  En  canto  á  luz,  é  branca  e  emite  un  escintileo  único  a

intervalos regulares cada 7,5 segundos.

ELEVACIÓN:  A elevación  do  faro  é  de  14  metros  sobre  a  terra  e  94

metros sobre o nivel do mar.

Nº  LIBRO DE FAROS:  No libro  dos  faros,  o  seu  número  é  o  02990

D1678.

Marcos e Zeus (3º de Primaria).



NOME DO FARO: BALIZA DE PUNTA DO FARO.

LOCALIZACIOÓN:  Esta  baliza  estaÓ situada  no  concello  de

Viveiro, concretamente na parroquia de Faro, aos peÓs do Monte

Faro.

ALCANCE: O alcance da luz desta baliza eÓ de 7 millas naÓuticas.

LUZ: En canto a luz, eÓ de cor vermella e emite un escintileo

uÓnico a intervalos de cinco segundos.

NUMERO DE FAROS: No libro dos faros, o seu nuÓmero eÓ o 03010.

Daniel Luis e Juanjo (3  de Primaria).º



NOME DO FARO: BALIZA DE PUNTA SOCASTRO.

LOCALIZACIÓN:  A  baliza  de  Punta  Socastro  está

situada na parroquia de Suegos, do concello de O Vicedo.

LUZ: En canto á luz,  emite  un escintileo único de luz

verde a intervalos  de cinco segundos.

ALCANCE: O alcance nominal desta baliza é de 7 millas

náuticas.

Nº  DE FARO: No libro dos faros ,o seu número é 03020.

Alba, Nayara e Cristina (3º de Primaria).



NOME DO FARO: BALIZA DE ILLA COELLEIRA.

LOCALIZACIÓN: A baliza de Illa Coelleira está situada

no concello  de O Vicedo.  Está construída sobre a Illa

Coelleira, na ría do Barqueiro.

LUZ: En canto á luz,  emite un grupo de catro escintileos

de luz branca, a intervalos regulares cada vinte e catro

segundos.

ALCANCE: O alcance nominal desta baliza é de 8 millas

náuticas.

ELEVACIÓN:  A  elevación  desta  baliza  é  de  7  metros

sobre a terra e 89 metros sobre o nivel do mar.

Nº LIBRO DE FAROS: No libro dos faros, o seu número é

03060 D-1684. 

Enzo e Iago (3º de Primaria).



NOME DO FARO: BALIZA DE PUNTA DO CASTRO.

LOCALIZACIÓN:  A  Baliza  de  Punta  do  Castro  está

situada  no  concello  de  O  Vicedo,  pegada  ao  porto,

marcando a entrada á Ría. 

ALCANCE: 0 alcance da luz desta baliza é de 5 millas

náuticas.

LUZ: En canto á luz, é branca e emite grupos de dous

escintileos cada 7 segundos. 

Nº LIBRO FAROS: No libro dos faros, o seu numero é

03070.

Víctor e Gio (3º de Primaria).
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5º DE PRIMARIA
OS OLLOS DO MAR

A fin  do mundo empeza aquí,  ao  borde do cantil,  xunto aos
arrecifes  rochosos  que  o  mar  oculta  a  ratos.  Aquí  acaba  a
Terra  e  comeza  a  lenda.  Aquí  sitúanse  os  ollos  do  mar,
oteadores do horizonte e guías dos navegantes máis intrépidos
desde hai séculos, luces que se acenden co ocaso para alertar
dos perigos que entraña a abrupta costa de Galicia.
 
Como o proxecto proposto dende a biblioteca do colexio para
este curso escolar é  “As Sentinelas  do Mar”  ,  as  nenas e os
nenos de 5º de primaria visitaremos o Faro de Cabo Prior e o
Museo Naval de Ferrol.                       



A CIDADE DE FERROL

Ferrol é unha cidade da provincia da Coruña (Galicia).

Conta con 68.308 habitantes.

En Ferrol, practícanse moitas actividades marítimas grazas ao
seu porto.



QUE É UN FARO?

Un faro é unha torre de sinalización de luz situada no litoral
marítimo,  como  referencia  e  aviso  costeiro  para  navegantes.
Está coroado por unha lámpada potente que sirve como guía. O
termo  español  provén  do  grego  antigo  (pharos),  facendo
referencia á torre de sinais da illa de Faro, en Exipto.

IDENTIFICACIÓN DUN FARO

A lámpada dispón de lentes de Fresnel. O faro atópase
en funcionamento na escuridade, a lámpada emite feixes
de luz a través das lentes, que rodan 360 graos.

Dende o mar os barcos non só ven a luz do faro, que lles
alerta a proximidade da costa, senón tamén identifican
polos  intervalos  e  cores  dos  feixes  de  luz,  de  forma  que  poidan
recoñecer  fronte  a  que  punto  da  costa  se  encontran.  Algúns  faros
tamén están equipados con sirenas, para emitir sons en días de néboa
densa, cando o feixe luminoso non é eficaz. 



FARO DE CABO PRIOR

Comezou a funcionar o 1 de marzo de 1853, unha luz fixa branca
comeza a verse no máis alto do cabo, á distancia de 15 millas
náuticas.

En 1904 fíxaselle aparencia de luz branca con 4-2 ocultacións,
para o que se axustou ao aparello óptico un xogo de pantallas
xiratorias accionadas por unha máquina de reloxaría. 

O 26 de outubro de 1974 entrou en servizo a electrificación,
realizándose  a  modernización  do  sinal  cunha  nova  lanterna
cilíndrica de 2,25 m de diámetro, óptica catadióptrica de 250
mm,  basamento con cuba e flotador de mercurio e máquina de
rotación,  todo iso fornecido pola Maquinista Valenciana.  Catro
anos despois,  o día  31 de xullo, empezou tamén a funcionar unha
sirena de vibradores electromagnéticos que daría a letra “P” en
código Morse,  repetida cada 25 minutos cun son audible a 7
millas de distancia.

O edificio estaba composto de dúas partes diferenciadas unidas
por un patio central.  En conxunto formaban un rectángulo de
16x10 m.  A torre arrincaba da parte posterior do patio e era de
forma octogonal.  Elevaba o foco (iluminación) a 7 m do chan e
136  sobre  o  mar.  Encaixada  na  parte  posterior,   apenas
sobresaía do edificio e estaba rematada por un pequeno balcón
forxado da fundición Sargadelos,  un torreón cilíndrico e unha
lanterna poligonal de dez lados e cristais planos.



En 1993 co nacemento das Autoridades Portuarias,  a raíz da
nova lei de Portos e Mariña Mercante,  o faro quedou agregado
á Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao e deixou de ter
torreiros  atendéndose  desde  o  porto.  A  sirena  foi  dada  de
baixa.  En 1995 foi totalmente renovado o seu equipo luminoso.



MUSEO NAVAL DE FERROL

O museo Naval de Ferrol está situado dentro da base Naval de
Ferrol. Este conta con magníficos modelos de barcos de grandes
dimensións,  cartografía,  canóns,  armamentos  antisubmarinos,
velas,  instrumentos  de  navegación,  traxes  de  mergullo,
bandeiras,  maquetas  de  barcos  e  outro  tipo  de  aparellos
relacionados co mar. 
Este museo foi inaugurado o 5 de marzo do ano 1986.
Entre  os  seus  obxectos  pódense  observar  restos  mariños
fosilizados. 
Neste mesmo recinto sitúase a biblioteca Naval de Ferrol con
máis  de  40.000  volúmenes  con  varios  libros  antigos.  O  máis
antigo e do ano 1601.

Aquí vos deixamos unhas imaxes do  Museo Naval de Ferrol:

Entrada do museo Naval               Maqueta dun barco do museo
de Ferrol                                      Naval de Ferrol

                                         



6º DE PRIMARIA6º DE PRIMARIA
                        FAROS  FAMOSOS FAROS  FAMOSOS 

Igual que hai “ famosos” polo mundo adiante, tamén
 algúns faros son famosos en España.

O faro actual máis antigo do mundo témolo en Galicia.
É a Torre de Hércules, construída polos romanos.

O faro que está máis ao norte de España é o de
Estaca de Bares.

O que está máis ao sur é o faro de Tarifa.

O situado máis ao oeste é o faro de Cabo
Touriñán.



O que está máis ao leste é o faro que está
no cabo de Creus, en Cataluña.

O faro máis alto, con 365 escalóns é o de
Chipiona.



SINAIS MARÍTIMAS

   Como na carreteira hai sinais, no mar tamén hai
sinais. Tanto balizas coma faros e outras sinais, 
están situadas en cabos dunha grande altitude, 
para que se divisen mellor. Todas son 
importantes, pero a que máis, o faro, porque é a 
que máis lonxe chega; e por iso, guía mellor aos 
barcos.
   As sinais marítimas informan aos navegantes 
dos perigos, da situación dos portos ou dos 
accidentes costeiros.
   Todas as sinais son de cores chamativas ou 
luminosas. Por exemplo: vermello e negro, indica
perigo; amarelo e azul, perigo non rexistrado; 
vermello, indica dereita e verde significa 
esquerda.

Faro s. m. Torre
alta que está na
costa e ten na
parte superior
unha luz que se
acende de noite
para guiar aos
navegantes.



FAROS
   Os faros son estructuras de metal, cemento e pedra, que teñen como finalidade 
guiar aos mariñeiros e outros navegantes para que non choquen e non se perdan.

   Os faros divídense en cinco partes: cúpula, que é a parte máis alta do faro; 
óptica, que é a parte máis importante,  porque é a que alumea; lanterna, que é o 
conxunto de cápsula e óptica; balconadas, unha especie de balcóns; e a torre, que 
é o conxunto do edificio.

   Os faros son de varios tipos: de “primeira”, de “segunda”, de “terceira” ou de 
“cuarta”,  dependendo da distancia á que chegue o lampo. Para subir por eles, 
teñen escaleiras de caracol debido á súa forma cilíndrica.

   Tamén hai “buques faros”, que son faros no medio do mar.



MÁIS DE FAROS
   
Agora imos contarvos algo máis dos faros que son as
sinais marítimas máis importantes. 
   Atópanse en illas ou cabos para velos mellor e que 
alumeen a máis distancia.
   Os faros diferéncianse entre  eles polo tempo de 
luz e escuridade e polo ritmo das luces. Todos os 
faros emiten sinais visuais, sonoras e 
radioeléctricas .
   Hoxe en día, os faros funcionan con enerxía 
eléctrica, solar ou eólica. Para que sexa un faro ten 
que alumear a máis de 10 millas náuticas.
   Os faros píntanse de cores vistosas. Os da Mariña, 
diferéncianse por ter franxas brancas e negras.

   
              
              Faro                                    Faro                                  Faro  

       da Illa Pancha                   da Punta Roncadoira        de Punta Atalaia 



OS FAROS A TRAVÉS DA HISTORIA

   Como moitas cousas, os faros tamén teñen historia. Os 
fenicios, os gregos e os romanos navegaban polo Mediterráneo e 
facían fogueiras para guiar aos navegantes. Os fareiros vivían 
nos faros para que o lume non se apagara. O primeiro faro que se
construíu foi na illa Faro, de aí o seu nome.
   Despois, estas fogueiras subíronse a unha torre e, máis tarde, 
tapáronse con cristais para que o vento e a choiva non as 
apagara. Primeiro utilizouse leña, despois carbón e despois 
pasaron a ser eléctricos.
   Un científico chamado Fresnell engadiu aos faros unhas lentes 
xigantes para que a luz se vira a máis distancia.
   Hoxe utilízanse bombillas led e lupas para ampliar a luz.

  FARO DE          
ALEXANDRÍA 
  EN  EXIPTO

FARO DO CABO PRIOR



Mañá é o dezasete 
o día das nosas letras,
o dezasete de maio
Día das Letras Galegas.

Ailala, laralalalailo,
ailala, laralalala
Ailala, laAilala, laralalalailo,
ailala, laralalala.

Este ano dedicamos
este día a Casares,
escribeu moito teatro
e tamén contos a pares.

Ailala, laralalalailo,...

ÉÉrache un grande lector
e gustáballe aprender,
e recomendaba libros
na “Ledicia de ler”.

Ailala, laralalalailo,...

Falábache moitas linguas
e viaxaba polo mundo,
ttraduciu “O Principiño”
que vos é un libro moi chulo.

Ailala, laralalalailo,...

Gustábanlle a Casares 
as laranxas e as galiñas,
e o seu primeiro poema
dedicoullo a Rosalía.

Ailala, laralalalailo,...

Toribio, a Galiña Azul
e mais ae mais aquel Xan da Coba,
sonche algúns dos personaxes
que de seguro che molan. 

Ailala, laralalalailo,...

Hoxe, no Pedro Caselles,
cantamos esta regueifa
para celebrar que temos 
unha unha fala de primeira.

Ailala, laralalalailo,...

O galego é a nosa lingua
que falamos con orgullo,
e con ela, moi contentas/os, 
andamos por todo o mundo.

Ailala, laralalalailo,...

REGUEIFA PARA
CARLOS CASARES
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