
recitando a CelsoEmilio
100 anos do nacemento

12 do 12 ás 12:00

Celso Emilio Ferreiro naceu en 
Celanova no ano 1912. Estivo 
relacionado desde moi novo co 
movemento nacionalista e a 
comezos dos anos 30 afiliouse ás 
Mocidades Galeguistas para 
iniciar unha actividade política e 
literaria que estaría sempre 
marcada polo compromiso co 
país.
A iniciativa da Coordenadora de 
Equipo  de  Dinamizac ión  
Lingüística así como  da 
Biblioteca do centro, o día 12 de 
decembro ás 12:00, realizamos a 
lectura da poesía de Celso Emilio 
"Deitado fronte ao mar".

Gallaecia Petrea

O día 7 de decembro os nenos e nenas de 6º curso visitamos a Cidade da Cultura, 
situada no monte Gaiás.
Recibiunos Rafael, o guía que nos explicou que o arquitecto Peter Eisenman 
diseñou a Cidade da Cultura inspirándose na Zona Vella de Santiago.
Na porta da biblioteca observamos unha peza de Alicia Martín: un remuíño de 
libros, feito cunha estrutura mecánica recuberta de moitos libros.
Máis tarde conducíronnos a unha praza onde se encontraban dúas torres construídas 
para facer homenaxe ás torres da Catedral. Unha delas é de granito e oculta as 
chemineas da calefacción da Cidade da Cultura, e a outra, a de cristal, contén as 
antenas da televisión.
Despois fomos á biblioteca onde había maquetas da Catedral e da Cidade da 
Cultura. A media mañá visitamos a exposición Gallaecia Pétrea onde, aparte de ver 
unha exposición da Prehistoria e da época romana en Galicia, tamén realizamos 
actividades sobre o que estivemos vendo. Cando rematamos visitamos a exposición 
de Códices Antigos que son unha mostra de Códices e libros medievais entre os 
séculos X e XV, con exemplares como o Códice Calixtino. Ao acabar volvemos ao 
colexio.
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