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EDITORIAL 

Saúdos lectores  amigos:  

Como cada curso chega xuño e cada xuño, chega o momento de ollar atrás, indagar no 

interior e facer balance dun curso que remata. Así nace Outeiro, para compartir contigo 

este tramo de camiño que iniciamos cada setembro para facer un alto en xuño. 

No  seu percorrido:  vivencias entrañables, experiencias compartidas, soños, ilusións, 

proxectos, coñecementos, convivencia…..as mellores vitaminas para crecer, establecer 

vínculos coas persoas que fomos atopando e se incorporaron á nosa andaina  enri-

quecéndonos mutuamente. 

Coa chegada de xuño, é o momento de  facer balances, rematar proxectos,  iniciar ou-

tros co aprendido, moitas veces dos erros; madura asi o froito e xurde Outeiro. 

Queremos compartir con vós o noso medrar, as nosas vivencias máis salientables que 

imos relatar: momentos únicos, emotivos,  cos que damos  paso á reflexión para crear 

esta revista, entrañable para nós. 

Outeiro quere aproveitar para dar as grazas a todas as persoas que nos acompañaron  

este curso, aos nenos e nenas de 6º que emprenderán unha nova etapa: Sarai, Noé, Mo-

raima, Lorena, Xana, lucía e Carlos. Sabemos da vosa tristeza, incertidume neste mo-

mento pero o mellor  é que poidades coller a mochila de primaria e seguir camiñando… 

seguide medrando amiguiños que o mundo precisa de vós. 

Grazas tamén por pasar por aquí Nieves, Vanesa; compañeiras extraordinarias, Que 

arraigaron nos nosos corazóns. Moita Sorte rapazas!! 

Grazas Julio...por aportarnos tanto, ensinarnos tanto, axudarnos tanto.  Temos moita 

sorte de contar cun amigo extraordinario, que se gañou dende a discreción e o bo facer o 

cariño e admiración do alumnado, das familias, dos compañeiros... A túa implicación e 

compromiso altruista co traballo, a eficacia,  déixanos  momentos inolvidables, un álbum 

maravilloso de imaxes que falan:  na páxina web, no plan proxecta, no día a día da aula, 

en Outeiro... que hoxe, como non podía  ser doutra maneira, está adicado a ti.  

Non hai palabras que midan o que te queremos,  o bén que che desexamos. Moita sorte 

Julio!! 

Se temos formación, se albergamos valores, teremos as mellores ferramentas para to-

mar decisións, para ser constructivos, críticos, emprendedores,  solidarios…para cons-

truír a nosa sociedade xusta,  sustentable.  Este  é o sendeiro polo que seguiremos a ca-

miñar…. 

Agora disfrutade de Outeiro e bo verán! 
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 Este curso, contamos coa mesma plantilla dos cursos anteriores. Inda que son 

suficientes, e a xuizo da Consellería privilexiados…. Podemos decir que a palabra é 

xustos.  

 A plantilla componse de 6 Mestres e mestras a tempo total,  a orientadora com-

partida con  Sober, Pantón e Rosalia de Castro e o mestre de relixión só está os xoves 

no centro. 

 O centro contou cunha matrícula de 41 alumn@s. A plantilla á que non teriamos 

dereito segundo as ratios que establece a consellería faise necesaria para facer desdo-

bres nalgúns cursos nos que incide favorablemente no éxito escolar do alumnado; así 

mesmo para adoptar as medidas de apoio necesarias, favorecer a atención individualiza-

da ou a prevención de dificultades de  aprendizaxe. 

 Por outra banda esta plantilla tamén se fai necesaria para poder involucrarnos na-

queles proxectos que priorizamos e seleccionamos buscando enriquecer a formación do 

profesorado, para sentirnos cualificados e actualizados na nosa labor docente engancha-

dos no tren da actualidade e indudablemente na motivación do alumnado buscando ex-

periencias vivenciales que os inviten a analizar situacións reais ou verosímiles, que lles 

permitan construír coñecementos e valores a par  para formar persoas preparadas para 

saber contidos, saber facer no mundo actual que cambia continuamente e saber 

ser...persoas críticas e constructivas, con autonomía, iniciativas, emprendedoras…. 

 Buscamos unha  liña de traballo  que garante a formación integral, o desenvolve-

mento de todas as capacidades do alumnado, independentemente do medio  donde vi-

van: na cidade, no rural, na costa.... Ou da súa procedencia con máis ou menos recursos 

económicos.  

 Implicámonos no   de buscar unha  escola  que facilite o acceso aos recursos e 

ferramentas a todo o alumnado por igual  compensando as desigualdades  socioculturais 

e económicas de orixe do alumnado e das familias.  Cada un medrará individualmente, 

atendendo ao seu ritmo e capacidades que non están relacionadas coa súa procedencia. 

 Eles serán mañá cidadáns que terán que asumir responsabilidades,  formados e  

preparados para tomar decisións e conducir o gran timón do progreso da  nosa socieda-

de, dun mundo que precisa valores e sustentabilidade. 

 O noso compromiso pois é o de involucrarnos naqueles proxectos que nos for-

man, nos enriquecen e nos cualifican guiar o proceso de ensino aprendizaxe do noso 

alumnado, para facer do centro un espazo  rico en recursos, un punto de encontro para 

medrar donde priman a adquisición de coñecementos e competencias  así como os valo-

res que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a de-

mocracia,  o respecto polos dereitos humanos, pola contorna e o medio ambiente... 

DOTACIÓN DE RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 
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RECURSOS ORZAMENTARIOS 
A dotación orzamentaria para Gastos de Funcioamento é de 10.547,50. 

Durante este curso, no que puidemos facer un sono realidade e ver parte da reforma do 

centro realizada recibimos dúas partidas de gastos de funcionamento complementarias: 

antes de nadal para a acometer as reformas das ventas recibimos con cargo ao ano 

2017 unha partida de 15.000€. A consellería asumiu o custo da reforma das dúas plantas  

situadas encima do comedor. Recibimos unha notificación cunha nova partida para o 

centro de 18.150,00€ aproximadamente. Nestes intres xa se iniciaron as obras na pranta 

baixa. 

Dotación para o comedor Escolar: 17.947,40 Enviáronse os menús mensualmente ás 

familias a fin de informalos e de que poidan equilibrar a dieta alimentaria d@s seus 

fill@s. A esta subvención engádese unha aportación de 60€ anuais por alumn@ por par-

te das familias. 

Dotación Proxecto de Galego: 366,00€. Esta partida non é sufiencte para as activida-

des derivadas do EDLG, dado que se esgota coa presente revista. 

Proxecto Voz Natura. 500,00€. Esta partida destínase ao desenvolvemento de activida-

des en relación co proxecto: prantas, utensilios para o coidado do horto, impresións dos 

traballos do alumnado, a elaboración de paneis. 

Plan Mellora de Bibliotecas Escolares: 1400,00€, Gastouse en fondos para a bibliote-

ca, novidades, coleccións que consideramos importantes, a creación dos recunchos en 

relación cos proxectos de traballo ou María Victoria Moreno. 

Radio escolar: 2000,00 Este proxecto, dentro da biblioteca escolar, permitiunos mercar 

un ordenador e o equipamento para montar o laboratorio de radio escolar, 

FOGGA: No ánimo de fomentar formas de vida saudable e o consumo de froita Partici-

pamos nesta campaña de distribución de froita fresca  e leite nos recreos. Tivemos con-

cedidas neste curso 3 semanas  e froita e leite case todo o curso que repartiron directa-

mente os proveedores, facendo os acordos orzamentarios coa consellería. 

RECURSOS MATERIAIS 
Como cada curso, en outubro, faise unha análise de prioridades para solicitar a Equipa-

mento Centros material para o centro. 

Seguimos a solicitar  equipamento para as aulas: mesas e sillas do alumnado, armarios 

e mesas e sillas para o profesorado, encerados blancos.  Acabamos de recibir dous en-

cerados brancos, dúas estanterías abertas para as aulas e dúas mesas e sillas para o 

profesorado. Solicitamos a conexión a internet en todas as aulas para poder ir instalando 

pizarras dixitais que se fará próximamente. 

Este curso o centro mercou unha para a biblioteca e contamos con outra concedido o 

importe polo concello a través da xestión da ANPA. 

Mercamos outros materiais motivadores como os escornabots cos que se pode traballar 

dende calquer área. 

DOTACIÓN DE RECURSOS 
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O curso pasado nesta mesma revista falabamos de escoita por parte da consellería, de 

proxectos para este curso e de actuacións co concello como  a desafectación…  Eran 

proxectos que nos esperanzaban e nos ilusionaban, pois lévase tempo insistindo na ne-

cesidade da reforma das instalacións do centro. 

 Este curso, chegaba a primeira boa nova en datas próximas ao Nadal informándo-

nos que había unha dotación de 15.000€ para renovar as ventás das dúas plantas donde 

posteriormente se acometería a reforma. Así que polo Nadal xa tiñamos no colexio o no-

so agasallo: as ventas  novas! 

 Uns días antes das vacacións de Semana Santa comezábase a reforma das dúas plan-

tas encima do comedor.  

  A ilusión de ver este proxecto convertido en realidade axudounos para buscar a 

maneira de reorganizarnos na outra planta, desaloxar as aulas nas que se acometería a 

reforma, trasladar a escola municipal de música provisionalmente á casa da cultura. 

Contamos coa axuda dos obreiros do concello para este traballo, aínda así foi intenso. 

 A reforma  consistía en tirar os tabiques necesarios para que cada planta agora 

conte con 4 aulas acolledoras, con falso teito que disminuiu a altura das anteriores, coa 

iluminación nova, pintadas e co chan de tarima flotante. 

 Unha semana despois das vacacións de semana santa, volvíamos a darlle vida ás 

novas aulas. Colaboramos tod@s na medida das nosas posibilidades: colocando mesas, 

sillas, limpando libros e reorganizando a biblioteca, o laboratorio de radio, os ordenado-

res…. 

 Para o traslado de armarios, encerados e numerosas caixas de material contamos 

de novo coa colaboración do concello. 

 Na ponte das Letras Galegas, asumiu o centro a construcción dun escenario novo 

e o cambio de lugar, de xeito que quede comedor e cociña xuntos. Isto afectou á entrada 

do comedor e foi necesario facer modificacións no hall da entrada e tirar un baño. 

 Estamos todos encantados: familias, alumnado, Mestres... aínda queda moito por 

facer, as aulas son acolledoras e funcionales. Dende aquí o agradecemento a todos os 

que puxestes o voso gran de area para que este proxecto tan necesario para os nenos e 

nenas da Pobra do Brollón se fixese realidade: ás familias que estivestes pendentes e 

dispostas a colaborar, ao concello, a todos os nenos e nenas, mestres….e moi especial-

mente ao Delegado territorial, á Sra. Xefa Territorial da Consellería de educación, Mariña  

á Unidade técnica que se implicou e soubo trasladar a necesidade do colexio da Pobra e 

ao noso inspector de zona. 

 Esta é a maneira de implicarse no desenvolvemento do rural, a maneira de facer 

realidade o compromiso cunha educación  de calidade que garante a igualdade de opor-

tunidades, para que o alumnado atope o espazo  idóneo para desenvolver a súa perso-

nalidade, o seu talento, as súas potencialidades  independentemente do medio no que 

se atopa.  

. 

REFORMA DO CENTRO 
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PROXECTOS NOS QUE NOS INVOLUCRAMOS 

PLAN MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Formamos parte deste proxecto dende o curso 2009/10. As dotacións económicas, a for-

mación que recibimos a través do proxecto foron os puntos fundamentales para que 

hoxe contemos cunha biblioteca  acolledora, organizada, ben  dotada, que pouco a pou-

co se foi convertiindo nun recurso fundamental na vida do centro. 

A biblioteca é o espazo para o achegamento á lectura en calquer soporte, para adquirir  

paulatinamente o hábito lector; pero é tamén  o motor que axuda a revitalizar as prácti-

cas educativa e a vida cultural do centro sendo a protagonista  ou estando presente en 

todas as conmemoracións. 

Facilita o acceso á información poñendo os recursos ao alcance de todos  compen-

sando así as desigualdades sociais. É o soporte dos demáis proxectos do centro, estan-

do sempre vinculada para contar cos recursos e as fontes de información necesarios pa-

ra desenvolver os proxectos. Neste senso está sempre pendente para crear os recun-

chos temáticos en relación cos proxectos que se desenvolven no centro cada curso. 

Abordamos a biblioteca dende tres ámbitos: 

O da xestión. Estase a informatizar através de Meiga, para facilitar servizos como o de 

préstamo, consulta dos fondos….   

O de fomento da lectura: Dende aquí organízanse multitude de actividades que reseña 

o alumnado a través das súas reportaxes das conmemoracións. 

Creouse a hora de Ler que funciona todo o curso dende outubro a maio con 20 minutos 

de lectura diarios despois do recreo. 

As mochilas viaxeiras. Funcionaron dende o segundo trimestre. Esta actividade gústa-

lle moito aos rapaces e é moi ben acollia polas familias. En infantil fíxose  todo o curso. 

O material da mochila viaxeira é variado: libros para a familia, poesía,  narración en gale-

go e castelán. Material audiovisual: xogos educativos e un documental. Cando finaliza a 

súa estancia as familias fan as súas reflexións no caderno viaxeiro que se len na aula 

antes de emprender a visita á seguinte familia. 

Clubs de Lectura: Creáronse tres clubs de lectura a través dos que se fixeron lectu-

ras colectivas de libros sobre os que se reflexionou despois. Funcionaron un en 3º e 

cuarto, outro en quinto e sexto e outro co centro de día.  

Para desenvolver este proxecto contamos cun orzamento de 1400,00€.  

Ao inicio de curso crease o equipo de biblioteca que estivo integrado por Julio Arias, 

Felix Gómez , Óscar Gallardo e Adoración Fernández. Que é a coordinadora.  

O alumnado de 5º e 6º colaborou na organización  e dinamización da biblioteca con-

vertíndose en biblioaxudantes. 

As familias tamén colaboran acudindo a contar contos en épocas como o Samaín ou 

aportando  información sempre que se lle solicita. 

Este curso chegaron dous recursos novos  á biblioteca  cos que disfrutamos moito: a 

radio escolar e os escornabots. 
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Este curso seguimos inmersos no proxecto Voz Natura. Como cada curso seguimos a 

conservar e coidar o traballado en cursos anteriores, a vez que comezamos a camiñar 

no planteado para este curso que versaba sobre a etnografía, así que decidimos indagar 

na etnografía do noso concello titulando o proxecto deste curso. “Érase unha vez”. 

 Ao longo do curso fómonos achegando a restos de construccións como Sequeiros, 

muíños, escolas unitarias..que nos permitiu coñecer o seu uso, a forma de vida de antes, 

materiais e oficios xa desaparecidos.  

A biblioteca  Organizou as fontes de información, propuxo actividades que logo se 

desenvolveron coa coordinación dos equipos: EDLG, Actividades Complementairas e 

Extraescolares, a aula virtual e a alua abalar. e creou os recunchos temáticos.  

Coa chegada do magosto, coñecemos a existencia dos Sequeiros, abundantes antes 

neste concello dado o protagonismo da castaña, dos que a día de hoxe quedan moi 

poucos. 

No segundo trimestre coñecemos un pouco máis do Castro de San Lourenzo, 

aproveitando que están traballando nel os arqueólogos Xosé Gago e Xurxo Ayán. 

 Achegámonos tamén ao patrimonio inmaterial que tivo relevancia no noso concello: os 

brindos.  

No terceiro trimestre coñecemos algúns oficios na aula virtual recollemos vendo docu-

mentais de acerca de oficios como os zoqueiros, os muiñeiros, e traballos como a malla. 

As escolas unitarias: o alumnado recolleu información nas súas localidades a través 

dunha plantilla. Investigamos na documentación do centro. Acudiron ao centro unha 

mestra xubilada e cociñeira que abriron o centro. 

No desenvolvemento das actividades implicouse todo o alumnado: na plantación dun 

horto ecolóxico, no coidado dos espazoa axardinados. Implicaronse tamén as familias 

aportando traballos sobre costumes ou restos etnográficos da súa zona. O alumnado de 

5º e 6º elaborou programas dous programas de radio nos que entrevistou a Xosé Gago e 

a Xurxo Ayán. Elaborouse un panel informativo sobre os seueiros no noso concello. 

É pois un proxecto moi enriquecedor  que acaba implicando a todos nunha tarefa común: 

a de coidar, valorar e coñecer a nosa contorna. 

Para desenvolver este proxecto contamos cun orzamento de 500€. Estivo coordinado 

por Óscar Gallardo Amiama 

Para o vindeiro curso traballaremos sobre os nosos montes.. 

PROXECTOS NOS QUE NOS INVOLUCRAMOS 

Proxecto voz natura 
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O fomento do deporte favorece a vida saudable, e indudablemente na infancia sentar as 

bases para unha vida activa é fundamental para medrar sans e fortes. 

 O proxecto Deportivo de Centro é o instrumento de planificación, desenvolvemen-

to e avaliación  dos programas de fomento da actividade física. É necesario que o alum-

nado leve unha vida activa, que  incremente a carga de actividade física realizada tanto 

dentro coma fora do centro escolar. Nunha sociedade tan sedentaria coma actual é ne-

cesario conseguir unha condición  física máis saudable e  adoptar uns hábitos de vida 

máis activos. 

 O exercicio físico proporciona un mellor funcionamento do corazón, fortalece os 

ósos, favorece o desenvolvemento muscular, axuda a controlar o estrés, facilita o des-

canso e o sono, mellora o desempeño intelectual, mellora o estado anímico e a autoesti-

ma, axuda a integrarse, a adquirir normas, a confiar nun mesmo, contribúe a inculcar va-

lores coma o respecto, a tolerancia, a constancia… 

 Polo tanto, o deporte / actividade física ofrécenos unha serie de beneficios que 

debemos aproveitar. 

 Hai dous cursos que puxemos en marcha esta iniciativa, conseguindo uns resulta-

dos moi positivos. Cremos conveniente seguir desenvolvendo o PDC, darlle continuida-

de.   

 O noso proxecto trata de axustarse á nosa realidade, para que se poda aplicar 

axeitadamente. Garantirá que todas as actividades deportivas que realicen os alumnos/

as teñan un carácter eminentemente educativo . Debemos aproveitar a actividade física, 

o deporte como un excelente medio para educar persoas. 

 Temos que seguir fomentando no noso alumnado a práctica de actividade física a 

diario e  que adquira uns hábitos saudables de vida (boa alimentación, hixiene…). É un 

obxectivo que nos debemos propoñer na sociedade na que nos atopamos, marcada polo 

sedentarismo, pola pouca práctica de actividade física dos nenos/as xa que dedican moi-

tas horas ás novas tecnoloxías; prodúxose  un incremento das taxas de obesidade. 

En definitiva, toda a comunicade educativa (familia, mestres/as, alumnado ) se implicou 

neste  proxecto. As actividades levadas a cabo: recreos saudables, liga de baloncesto, 

merendas  saudables, liga de tenis de mesa, almorzo saudables, semana do deporte, 

liga de brilé. De todas elas atoparedes as reportaxes nestas páxinas. 

Este proxecto estivo coordinado polo profesor de EF Julio Arias Couso. 

PROXECTOS NOS QUE NOS INVOLUCRAMOS 

Plan proxecta: Proxecto Deportivo do Centro 
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O profesorado tamén estudia. 
Pois si, o profesorado tamén se forma, tamén estudia para mellorar a súa práctica docente. Para 

mellorar o seu traballo axudándolle ao alumnado a medrar. Sabemos que o papel do profesor 

pasa de ser transmisor de información a facilitador das aprendizaxes. 

Este curso plantexámonos por en valor a Aula Virtual do centro, para o que precisabamos de for-

mación. A Aula Virtual é un espazo de acceso restrinxido a usuarios rexistrados no que se pode 

compartir información, compartir opinions, avaliar materiais, facer cuestionarios, propoñer tarefas 

e corrixilas, etc... 

A idea era trasladar as programacións a materiais “publicables” na Aula Virtual do centro para 

compartilos co alumnado. Facer visibles e accesibles os materiais que se usan para dar as cla-

ses a calquera hora e desde calquer lugar no que teñamos unha conexión a internet. 

Tamén nos plantexamos que a mellor maneira de aprender é “facendo”, polo que traballamos 

tamén cun portafolio dixital que lle permite ao alumnado disfrutar dun lugar no que pode 

“fabricar”, “facer” os seus propios materiais. Dese proceso de fabricación e intercambio tanto en-

tre profesorado e alumnado como entre iguais é de onde xorden as verdadeiras aprendizaxes 

que nos servirán ao longo de toda a vida. 

Asemade necesitabamos coñecer tanto o punto de partida como a maneira en que iamos avaliar 

as aprendizaxes plasmadas nese portafolio dixital. Facía falta un sistema de avaliación para todo 

o proceso desde diferentes ópticas: autoavaliación, coavaliación (avaliación entre iguais) e hete-

roavaliación (o profesorada avalía o traballo do alumnado). 

Deste xeito puxémonos á obra utilizando unha ferramenta informática que nos permitía aglutinar 

e secuenciar materiais didácticos tanto de “fabricación” propia como outros seleccionados dentre 

os que se poden atopar pola rede, e de darlle unha intención educativa. Utilizamos unha ferra-

menta chamada eXeLearning para empaquetar todo. Tamén necesitabamos un lugar na web on-

de compartir todo e atopámolo nunha plataforma proporcionada polo Consellería sobre a que 

está feita a Aula Virtual chamada Moodle na que publicar os contidos e deseñar os procesos de 

avaliación. Cada vez que se propoñía un contido propoñíase tamén unha actividade para que o 

alumnado “fixese” algo (recordamos que se aprende “facendo”) e deixase constancia dese “algo” 

nalgunha parte. O lugar tiña que ser modificable con certa facilidade, portable (permitir que o 

alumnado o manexe e o “leve” consigo ao final do curso). Atopámolo nunha ferramenta propor-

cionada pola Consellería chamada “Agueiro”. O alumnado xa ten unha ferramenta que lle perimte 

ir modificando os seus materiais. A aprendizaxe vaise “construíndo” ao longo da escolaridade e 

mesmo de toda a vida, traballamos sobre terreo coñecido profundando cada vez mais nel. 

Esta formación durou 30 horas repartidas nos meses de marzo e abril. Por mor dela é polo que 

nos vistes moitas tardes na sá de informática até preto das 19 horas… 

Tamén nos formamos en convivencia. Os retos son cada vez mais complexos porque a socieda-

de evoluciona facéndose mais e mais complexa e xorden conflitos que é necesario xestionar 

axeitadamente. Moitos destes conflitos poden aparecer nos entornos virtuais nos que nos esta-

mos a mover habitualmente, así que tivemos formación sobre a análise do conflito (entendéndoo 

como unha oportunidade), sobre a xestión do mesmo desde diferentes ópticas (mediación, nego-

ciación, xuízo, etc.), sobre acoso, etc. 

Como vedes, non perdemos o tempo neste curso... 

PROXECTOS NOS QUE NOS INVOLUCRAMOS 

Formación do profesorado 
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 Todos os  24 de outubro 

conmemoramos o día da bibliotecas 

escolares, que se celebra este día para facer 

homenaxe á incineración da biblioteca 

Saraxevo, destruída no 1992. 

 O día 23 fixemos unha xornada de 

portas abertas aos pais e nais dos nenos e 

nenas de 1º e 2º para ensinar a biblioteca e a 

nova imaxe de Guimariñoleo decidida nun 

concurso de mascotas entre os nenos do 

centro. Os alumnos do último curso, 6º de 

primaria, axudaron nesta labor. 

 O día 24 fixemos un contacontos de 

obras clásicas, pero cun final diferente, que nos 

proporciona unha bonita aprendizaxe. 1º e 2º 

crearon un conto eles sós. 

Os contos foron: 

-1º 2º “Aventuras no bosque encantado” 

-3º “Aladino e a lámpada espantosa” 

-4º “Brancaneves e os 7 xigantóns” 

-5º “Pinocho non era o mentiroso” 

-6º “O patiño belo” e “Afea durmente” 

 Despois, ensinámoslles aos nenos unha 

sorpresa. Pinocho traíalles unha cesta chea de 

lambonadas. Tamén o marcapáxinas do 

colectivo Lemos le co poema de Lois Diéguez. 

Por último, a ANPA agasallounos con materiais 

como arquivadores, estoxos, mochilas… 

Xana, 6º 

Novas do colexio 

Día das bibliotecas escolares 

Outras actividades en relación 

coa biblioteca 
 Ao longo do curso a biblioteca está pre-

sente no día a día. Se non visitamos a bibliote-

ca, desenvolvemos allgunha actividade relacio-

nada con ela ou proposta dende a biblioteca. 

Despois do recreo cada día todo o centro ten 

hora de ler: lemos contos, contamos, veñen as 

familias a contar...a verdade que estes vinte 

minutos dan para moito! 

 Dende o segundo trimestre, funcionan 

as mochilas viaxeiras, unha actividade que nos 

gusta moito, pois compartimos o material da 

mochila coa nosa familia. Hai contos en galego, 

castelán, poesías, videos, algún xogo...temos a 

oprtunidade de ler, xogar, investigar e despois 

reflexionar no caderno viaxeiro coa nosa familia 

e compartilo cos compañeiros na aula. 

A mochila viaxeira estivo tres semanas con ca-

da familia, desta viaxe fomos deixando os no-

sos relatos  no caderno viaxeiro. 

 Por outra banda a biblioteca está sem-

pre presente nos eventos proporcionándonos 

lecturas relacionadas coa celebración: contos 

de medo, a paz, a contorna…. 

 Na biblioteca lemos, debuxamos, crea-

mos, investigamos para facer os traballos pro-

postos polos mestres. Outras veces  saímos á 

rúa a preguntar, ou indagamos nas nosas loca-

lidades….na biblioteca cabe todo..ata a radio! 

 Este curso investigamos sobre a etno-

grafía no noso concello: vimos documentales 

na aula virtual, que nos achegaron a oficios e 

traballos xa desaparecidos: os zoqueiros, os 

muiñeiros, o traballo da malla….. 

 Recollemos información para recuperar 

a historia da nosa escola…. 

 Fixemos saidas propostas pola bibliote-

ca: achegámonos  aos Sequeiros e a importan-

cia da castaña no noso concello da man de Fe-

lipe,  ao Castro de San Lourenzo, que se está a 

excavar...e permitiunos  mirar moito atrás: den-

de o paso dos romanos  polo noso concello ata 

a construcción do primeiro pobo de Cereixa. 

Outras veces viñeron a contarnos á  biblioteca 

a través de programas de radio nos que entre-

vistamos a Xurxo, e a Xosé, ou escoitando  as 

experiencias de Julia, Lola ou Natalia. 

A todos  moitas grazas por enriquecernos tanto! 

Nenos e nenas de 6º 
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A castaña 

 É un froito tradicional nas nosas terras; 

no outono convértese en protagonista. 

O venres 10 de novembro celebramos o 

Magosto . 

 Sobre as 12h comezamos a traballar 

para que estivese todo listo: pelamos as 

castañas, fixemos o lume, os cucuruchos… 

Os alumnado de 5º e 6º encargámonos con 

moita responsabilidade deste traballo. 

 Ás 15 :00h comemos as castañas; 

estaban moi ricas, no seu punto. Despois foron 

momentos de risas e xogos todos xuntos. 

Puxémonos negros co carbón. 

 Dende aquí, queremos agradecer ás 

familias a súa colaboración para celebrar esta 

tradición.  

 Neses días traballa en torno ás 

castañas: descubrimos receitas coma biscoito 

de castañas, crema de castañas, sopa de 

castaña ... 

 Para traballar de preto coa castaña, o 

alumnado de infantil, 1º e 2º visitaron a área  

recreativa do San vitoiro. Merendaron mirando 

unha paisaxe fermosa, colleran unha ra para 

tocala e deixala despois no seu hábitat natural. 

 Aproveitaron da man de Paco para 

coller setas, recoller lixo… 

 Por outra banda, o alumnado de 3º, 4º, 

5º e 6º fomos ao Sequeiro de paramedela. 

Grazas a Felipe, un garda forestal, coñecemos 

a ruta, segredos do souto, como se traballaba 

no sequeiro… 

 Como podedes comprobar,  foron 

unhas semanas de moita investigación e 

contacto directo coa castañas . 

 

Carlos 6º 
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Proxecto Deportivo de Centro 
 
 Durante este curso, por terceiro ano 

consecutivo tivemos un proxecto deportivo de 

centro co obxectivo de fomentar a práctica de 

actividade física entre o alumnado. 

 Debemos aproveitar a actividade física, 

o deporte como un excelente medio para 

educar 

persoas. 

Constou das seguintes actividades: 

Dende outubro.....Recreos saudables.  

 Diferenciamos tres zonas nas que 

debemos rotar os luns, mércores e venres. Os 

martes e xoves podemos xogar en calquera 

zona.  

 Nesas zonas contamos con material 

deportivo como pelotas de baloncesto, aros, 

cordas… 

 Novembro foi o mesmo da liga de 

baloncesto. Participamos en dous grupos: 1º, 2º 

e 3º, e por outro lado 4º, 5º e 6º.  

 Nos recreos dos martes e xoves fixemos 

equipos mixtos para disfrutar deste deporte.  

 No mes de decembro cumprimos o 

seguinte calendario de merendas saudables: 

Luns: Froita. 

Martes: Bocadillo ou sándwich. 

Mércores: Lácteos ou derivados. 

Xoves: Froita. 

Venres: Libre 

 O curso ía avanzando, e nos meses de 

xaneiro e febreiro xa que sempre vai frío, 

xogamos unha liga de tenis de mesa, por 

cursos. Un deporte que nos ten moi 

enganchados.  

 En marzo chegou o almorzo saudable 

co obxectivo de fomentar unha alimentación 

equilibrada, que nos permita medrar sans e 

fortes. O almorzo é a comida máis importante 

do día así que comezamos o día tomando 

zume de laranxa, xamón con tomate, froita, 

cereais… 

 O proxecto deportivo deste curso 

rematou coa xa tradicional semana do deporte.  

 O luns e martes practicamos atletismo, 

o deporte rei. Fixemos carreiras de velocidade, 

valadas, de relevos…así como salto de 

lonxitude ou lanzamento de peso. 

 O mércores visitounos Camilo López, 

campión de España de esquí en categoría 

xuvenil e máster, co obxectivo de coñecer máis 

sobre os deportes de inverno.  Ademais , 

neste día xogamos partidos de baloncesto e de 

fútbol alumnos e mestres.  

 O xoves foi un día moi emocionante. No 

pavillón agardábamos o circuíto sobre rodas. 

Trouxemos bicicletas, patinetes, patíns…para 

movernos por este circuíto e familiarizarnos coa 

educación viaria. 

 Tanto nos gustou que o venres 

repetimos; ademais de realizar coreografía 

individuais e en grupo o alumnado de 3º a 6º. 

Todos quedamos moi satisfeitos con esta 

experiencia que nunca se nos esquecerá. 

Lucía 6º. 

Alimentación saúdable. 
 O xoves 19 de abril, a asociación Cior 

organizou no centro unha xornada sobre hábi-

tos alimentarios saudables 

 A xornada consistiu nunha charla sobre 

a importancia de comer de xeito saudable asi 

como xogos de sensibilización para clasificar 

alimentos de consumo diario, mercar unha co-

mida beneficiosa, etc. 

 Así que o pasamos xenial; primeiro es-

coitamos,logo xogamos e aprendemos a elixir 

os alimentos para unha alimentación equilibra-

da. Rematamos cunha estupenda e sabrosa 

merenda a base de froitas. 

                                                                       

Nenos e nenas de 1º e 2º 
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Samain-  Halloween. 
 
 Como en anos anteriores o día 31 de 

octubro pola tarde regresou o “medo” o colexio 

protagonizado polos nenos e nenas de 5º  e 6º, 

que disfrazados de seres monstruosos  foros 

percorrendo as aulas do Centro para meter me-

do e repartir  lambetadas sobre todo aos máis 

pequenos. 

 Antes, e nos días anteriores, na hora de 

ler, xa viñeran as  nais de Zeltia, Pedro, Lola e 

o pai de  Emma e Moraima para contarnos his-

torias de medo. E se a eso engadimos, que xa 

disfrutaramos dun saboroso menú terrorifico 

feito por Oscar e Mercedes o medo e a incerti-

dumbre estivo máis que garantizada. 

 Máis tarde, baixamos ao comedor para 

realizar entre nós unha sesión de contos sobre 

bruxas, pantasmas, xigantes……….. 

Nenos e nenas de 1º e 2º 

Compostaxe. 
 
 O día 12 de abril veu ao centro Elvira 

para falarnos sobre o compostaxe que é unha 

técnica para fabricar esterco de moi boa calida-

de.Unha maneira ademáis de reciclar mellor, e 

aproveitar todo o que poida servir antes de tira-

lo. 

 Díxonos que para fabricalo había que 

votar no compostor todo tipo de restos orgáni-

cos ( froita, verdura, restos de carne e peixe, 

ósos de froita, cascas de ovos, servilletas de 

papel…), pero non cueiros, plásticos, vidro, me-

tais, etc. 

 Con esto reducimos a cantidade de lixo 

que vai aos vertedoiros ou a incineradora e fa-

bricamos un esterco de moi boa calidade para 

as nosas plantas sen ningún producto químico. 

 Así que, a partir de agora, contribuire-

mos a encher o compostor que temos a carón 

do centro cos restos da comida do comedor. 

Nenos e nenas de 1º e 2º 

CENTRO DE DÍA                             
 Como ben sabedes mantemos unha 

estreita relación cos nosos amigos do centro 

de día, compartimos momentos moi emotivos . 

Ensínannos as súas vivencias , experiencias, 

os seus saberes ... nós poñemos enerxía 

propia da nosa infancia, as ganas de 

aprender . É un enriquecemento mutuo , 

momentos moi significativos . 

 Xuntámonos unha vez ao mes : no 

Samaín , no Nadal , polo Entroido , con motivo 

do club de lectura, para presentarlles contos e 

revistas das mulleres traballadoras que fomos 

traballando durante estes anos…  No mes 

de maio a tarefa consistiu en facer debuxos 

para participar nun concurso que se leva a 

cabo entre diferentes xeracións… 

Normalmente acudimos nós alí, e realizamos 

varias actividades ao longo do curso: 

Limos e compartimos reflexións sobre o libro 

“O agasallo de Anya”. 

Realizamos un obradoiro de maquillaxe polo 

samaín e compartimos lendas da zona e histo-

rias de medo. 

Participamos nun concurso interxeracional rea-

lizando debuxos  sobre distintos oficios desco-

ñecidos para nós sobre os que nos aportaron 

información…. 

Eles acuden ao centro polos festivais de Nadal 

e Letras Galegas. 

A escusa para xuntarnos é o de menos . 

 

Lorena 6º 
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Día da non violencia de 
xénero. 
 Cada ano, o 25 de novembro, 

celebramos o día Mundial contra a Violencia de 

Xénero. Trátase de analizar situacións de 

violencia contra as mulleres pero este ano 

quixemos ir mais alá e facer fincapé na 

importancia dunha sociedade sen ningún tipo 

de Violencia (nin de xénero, nin discriminatoria, 

nin psicolóxica, nin estrutural…). 

 No mes de novembro seleccionamos 

contos en relación ao tema da violencia xa que 

procuramos que a nosa biblioteca sexa sempre 

a protagonista das conmemoracións. 

Así, traballamos: 

 En infantil,1ºe 2º co conto ¨Artur e 

Clementina¨ de Adela Turín, dúas tartarugas 

que teñen unha relación de desigualdade. Nel 

trabállase a igualdade e a autoestima. 

 3º e 4º co conto ¨Xela volveuse vampira¨ 

de Fina Casaldrrey. A história dunha mestra 

que é maltratada pola súa parella... 

 5º e 6º co conto ¨O agasallo de Anya¨, 

de Sabela Núñez Singala. Unha novela na que 

dúas nenas de diferentes lugares e culturas 

chegan a ver que non son tan diferentes… 

 Tamén traballamos en 5º e 6º co 

capítulo “A voda de Leila” do conto “O neno 

can” de Fina Casalderrey. Nel trátase a 

violencia estrutural que sofren nalgúns lugares 

os mais débiles. Mais concretamente unha 

nena de 11 anos é obrigada a casar por 

cartos... 

 Nesta última semana, na hora de ler, 

vimos anuncios relacionados coa violencia de 

xénero que nos axudaron a comprender a 

dimensión real deste problema... 

 O venres 24, as mulleres do colexio 

contaron experiencias próximas a elas, 

concienciándonos de que a violencia de xénero 

é un problema presente en cada recuncho e 

que moitas veces pasa desapercibido 

simplemente por unha cuestión cultural 

derivada da sociedade fundamentalmente 

machista na que vivimos. Non é necesario ir  

lonxe para contemplar este tipo de situacións. 

 Ao longo da mañá, o alumnado fixo un 

debate na biblioteca a cerca deste tema 

plasmando as conclusións sacadas dos libros, 

dos vídeos... 

 Rematamos o día elaborando os nosos 

anuncios nos que reivindicabamos a igualdade, 

a tolerancia, o respecto ás diferenzas… 

 

Amanda Grace Sibayan Mandala. 4º 

Novas do colexio 

 

Festival de Nadal. 

O xoves, 21 de decembro de 2018, ás 11h 

celebramos o festival do Nadal, que comezou 

as 11h pasadas, tendo como presentadores a 

Xana, Moraima e Noé. 

O programa foi o seguinte: 

1º e 2º: Acrosport“. 

3º, 4º, 5º, e 6º: “Acrosport” 

Infantil: Baile: ”Isto báilase así“. 

5º e 6º: “Sketch Land Rober”: “Os xubilados 

van ao Mcdowells 

1ºe 2º. Panxoliñas en inglés: “Christmas Tree” 

“We wish you a Merry Christmas”. 

3º e 4º. Teatro: “A carapuchiña vermella”. 

5º e 6º. Sketch Land Rober: “Os Gorrillas ao 

caldeiro”. 
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 Todo o colexio queriamos ir de 

excursion en fin de curso por iso vendemos 

rifas para poder pagala e sorteamos unha cesta 

de nadal. 

5º e 6 º.Teatro: " Recobrou o sorriso o 

Eluteiro" 

Entrega de premios do XXVII Certame de 

Contos de Nadal. 

 Desde hai uns anos (e xa van 27), 

celebramos un certame de contos de nadal no 

que amosamos o noso talento como escritores 

e escritoras. Este certame sérvenos como 

motivación para aprender a escribir. 

Os gañadores deste ano son: 

2º. Alejandra e Candela. 

3º.Marcos 

4º.Fabian. 

5º. Roi. 

6º.Xana. 

Infantil , 1º,2º,3º,4º,5º e 6º: Panxoliña "O 

carapuchiño" 

 Para rematar, e como estamos en 

nadal, entregáronnos unha postal de nadal a 

cada un. 

Como todos os anos o centro colaborou na 

elaboración dun calendario para o colectivo 

pedagóxico “Estiño” que está á venda no centro 

cun prezo de 1.50 €. A recadación da venda 

destes calendarios vai destiñada ás escolas de 

Nicaragua. 

 Hai que dicir que traballamos duro para 

poder levar adiante este festival coa axuda dos 

profesores e profesoras do centro e que 

renunciamos encantados/as ao noso tempo de 

lecer moitas veces para poder ensaiar as 

diferentes actuacións. Todo para vós, o público 

que nos ven ver sempre: pais, nais, avós, 

irmáns, familias… grazas! 

 Grazas tamén a todo o profesorado e 

demais persoal do centro que nos axuda a 

mellorar día a día como persoas. 

Dayra Araújo Cabarcos.4º 

Novas do colexio 

O ENTROIDO 

Chegou unha data moi esperada por todos/as: 

o entroido, tempo de festa, de emoción,  e so-

bre todo de alianzas para facer  trasnadas. 

Así que fixemos unha paréntese esquecéndo-

nos da igualdade e establecendo dous bandos 

moi claros: mestres e nenos por un lado, e 

mestras e nenas no outro.  O venres 26 de 

xaneiro facemos  un obradoiro a partir de 3º de 

primaria para comezar a facer os Compadres e 

as Comadres. Uns e outros son os mestres 

baixo algunha caracterización. A partir dese 

momento reina a intriga por saber uns dos ou-

tros. 

 O xoves de compadres apareceron á 

primeira hora os compadres: eran os Mestres 

claro está cunha historia divertida: “Os científi-

cos do mal e os seus secuaces”. 

Despois as nenas sacaron o compadre e nós 

intentamos salvalo da queima pero non foi posi-

ble. 

O xoves seguinte, apareceron as mestras ca-

racterizadas de “As asesoras de Puigdemón” 

tamén coa súa historia. 

Esta vez sacamos  os nenos o compadre, pero 

despois de correr e pelexar para salvalo tam-

pouco as nenas o puideron librar da tradicional 

queima. 

Nesta semana , do cinco ao nove, cumprimos 
as ordes do meco: 
 
Luns:colorete 

Martes:unha prenda ao revés 

Mércores:sombreiro 

Xoves: un zapato de cadade acordo cun dos 

proxectos que desenvolveremos neste curso. 

Venres: Disfrazámonos de romanos de acordo 

cun dos proxectos deste curso. 
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Día da Paz. 

 O 30 de xaneiro conmemoramos o día 

da non violencia e da paz. É de vital 

importancia inculcar valores sobre a tolerancia, 

a solidariedade, o respecto os demais, a 

igualdade... que deben reinar nunha sociedade 

que en moitas ocasións dista isto. 

 Por tanto, todos os días deben estar moi 

presentes estes valores. 

 Nestes días, reflexionamos sobre os 

incendios; unha temática moi presente na nosa 

zona e que fai uns meses devastou a contorna. 

 Con todas estas reflexións, elaboramos 

un mural no que plasmamos as nosas mellores 

intencións, para seguir loitando pola Paz, pola 

comprensión, a igualdade de oportunidades... A 

temática das lecturas desta semana tivo como 

eixo central a Paz; destacamos "O valo" de 

Carlos Labraña. No medio dun deserto que se 

estende até onde alcanza a nosa vista, o 

soldadiño de chumbo, un neno soldado, chanta 

 unha bandeira e coloca un valo de 

arame, xusto onde o seu mapa marca a 

fronteira. Do outro lado do valo, Sahara, a rosa 

do deserto, unha rapaza abandonada que foxe 

da guerra, trata de convencelo de que a deixe 

pasar xa que está procurando un pozo onde 

saciar a súa sede. Xaora, sentados de costas, 

mirando as estrelas fugaces do firmamento, 

Sahara e o soldadiño comparten idéntico ceo e 

comprenden que so na procura dos seus soños 

atoparán a liberdade.  

 Por tanto este libro propón unha 

emocionante aventura sobre a igualdade e a 

Paz entre todas as persoas e comunidades.  

 Ao longo da semana, na hora de ler, 

traballamos sobre diferentes materiais 

relacionados cos incendios forestais en Galicia. 

Rematamos as actividades cantando a canción 

“Chove”, con letra do alumnado de 5º e 6º e 

música do profesor de música do cole Pablo 

Camarero, todos e todas xuntos. 

 Gústame moito este día porque a 

violencia non e boa e loitamos contra ela o 

30 de xaneiro e cada día das nosas vidas. 

 
Erea Pérez Fernández.4º 

Novas do colexio 

O entroido 

 

 Sobre as 12h visitamos aos nosos ami-

gos do centro de día, como non podía ser dou-

tro xeito. Compartimos todos xuntos un ratiño 

moi animado; ían disfrazados do servizo de lim-

peza e parodiaron unha canción baixo a clara 

mensaxe de “deposita”. Uns verdadeiros artis-

tas. 

 Temos que seguir mantendo viva unha 

festa popular de Galicia, algo que nos fai úni-

cos. Disfrutade destes días que veñen por dian-

te. 

Carlos, 5º 
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Obradoiro de conservación 

do Medio Ambiente. 

 O día 21 demarzo, fomos ao viveiro 

dos Trollos, en Bóveda. Alí participamos en 

varios obradoiros coordinados polo Grupo de 

Desenvolvemento Rural da Ribeira Sacra. 

 Nun primeiro obradoiro elaboramos unha 

maceta de papel na que sementamos unha 

landra que no futuro nos proporcionará un 

precioso carballo. 

 Noutro obradoiro, cunha botella de auga de 

plástico (material de desfeito) elaboramos 

diferentes comedeiros para paxaros, co 

que reutilizamos un material de desfeito 

que nos servíu para facer algo de proveito. 

 Tamén tivemos tempo para, nun terceiro e 

último obradoiro, decorar unha mochila co 

lema sementar, sementarei. 

 Despois do primeiro obradoiro 

repuxemos forzas xa que o día presentábase 

moi intenso. 

 O día 20 de abril o alumnado de 3º, 4º, 

5º e 6º, fixemos a 2º parte da educación 

ambiental participando en diferentes 

obradoiros organizados polo Grupo de 

Desenvolvemento Rural. 

 Nesta ocasión fomos a Seoane do 

Courel e alí, nunha preciosa carballeira, 

tivemos a oportunidade de coñecer unha 

curiosa maneira de sementar utilizando unhas 

bólas de arxila con sementes dentro coñecidas 

como bólas Fukuola, xa que foi o xaponés 

Masanobu Fukuola quen inventou esta 

maneira de sementar baixo unha práctica 

agrícola de mínima intervención (despois de 

sementar, olvidámonos…), moi interesante 

para repoboar zonas incendiadas, 

degradadas… O caso é que nós metemos na 

arxila unha landra de carballo e sementes de 

trebol para evitar que os paxaros, cando 

xerminen ditas sementes, coman a plantiña do 

carballo centrándose no trebol. Nesto consistíu 

o primeiro obradoiro. A verdade é que foi 

sorprendente. 

 Despois de semellante traballo 

merendamos. 

 Trala merenda, desprazámonos a unha 

zona de monte onde plantamos un castiñeiro 

que quedou identificado cunha placa co nome 

do noso colexio. As autoridades forestais 

agasalláronnos cun carballo americano a cada 

un. 

 Xa de volta para a casa, aproveitamos 

para facer o xantar na preciosa carballeira na 

que fixeramos o primeiro obradoiro. 

O día da árbore. 

 O día 21 de marzo celebrouse o día 

mundial da árbore e no colexio, como non 

podía ser doutro xeito, plantamos unha árbore, 

un salgueiro.  

 Para plantar o salgueiro colaboramos 

entre todos: primeiro fixemos o burato para 

meter a árbore; a continuación botámoslle 

terra e abono. O seguinte paso consistíu en 

pisar a terra para que quedase ben prensada e 

sen aire nas raíces. 

Finalmente, regámolo. 

 Ademáis, nas últimas datas, o 

alumnado de infantil, 1º e 2º de primaria 

traballou co conto “A auga, o dragón e o 

salgueiro”, e 

o de 3º, 4º, 

5º e 6º co 

conto “A 

invención do 

salgueiro”. 

 

 

Fabian e 

Senén. 4º 

Novas do colexio 
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Convivencia co CEIP de Ribas 

de Sil. 

 O xoves 22 de marzo viñeronos visitar 

os de San Clodío e celebramos unha xornada 

de convivencia. Cando chegaron, démoslles 

unhas postais como agasallo de benvida. 

Despois merendamos todos xuntos para coller 

forzas xa que o día prometía ser intenso. 

Distribuímonos en dous grupos: 

 O alumnado de infantil , 1º e 2º foi á 

casa da cultura con Estefanía Padullés, unha 

escritora que lles contou seu conto titulado "A 

canción do sol" e, mentres ía contando, ía 

debuxando ás personaxes do conto.  

Mais tarde, na biblioteca municipal, fomos nós 

quenes pintamos seguindo os consellos de 

Estafenía. Foi moi divertido! 

 O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º foi ao 

Castro de San Lourenzo cos compañeiros e 

compañeiras de San Clodio. Xosé Gago, un 

estupendo arqueólogo encargado de guiar as 

visitas ao castro, levounos da man até a época 

dos romanos, 2.000 anos atrás, explicándonos 

como era a vida por aqueles tempos. Tamén 

nos sorprendeu cunha actividade divertidísima: 

preparou unhas tumbas nas que había 

enterrados obxectos da xente da época e 

deixounos excavalas. Finalizamos a actividade 

emparellando cada tumba co difunto que nela 

estaba enterrado averiguando quen era polos 

obxectos que atopabamos dentro. Aprendemos 

moito e disfrutamos aínda mais. 

Ás 14:00 xantamos todos/as xuntos/as e 

intercambiamos agasallos como mostra da 

amizade que hai entre os dous centros e, pola 

tarde, xogamos un ratiño todos e todas xuntos/

as. 

Marcos , Manuel  José Ramón  e Dani de 3º 

Novas do colexio 

CONVIVENCIA CON BÓVEDA 

 O pasado venres 8 de xuño visitounos o 

C.E.I.P Rosalía de Castro, de Bóveda. No 

próximo curso nen@s de ambos centros sere-

mos compañeiros no instituto, así que cremos 

que é unha boa oportunidade para coñecerse, 

facer amizade, compartir xogos, conversas, 

unha comida xuntos. 

 Recibímolos ás 10:30h para darlles a 

benvida a esta xornada de convivencia. 

 Dividímonos en 3 grupos: infantil, 1º e 

2º; 3º e 4º; 5º e 6º, para realizar 3 actividades 

diferentes de xeito rotatorio durante 45 minutos, 

cunha parada para a merenda 

 O grupo dos máis pequenos realizou un 

obradoiro de manualidades (pulseiras, flores…), 

diferentes actividades cos escornabots e xogos 

no pavillón. 

 Os grupos de 3º , 4º e 5º e 6º cambiaron 

o obradoiro de manualidades pola gravación de 

programas en radio Guímaro. 

 Ás 13:30h repuxemos forzas co xantar e 

un recreo no que xa non tiñamos a vergoña da 

primeira hora, logo dunha intensa e divertida 

maña. Sempre axuda a seguir coñecéndonos, a 

entrelazar a nosa amizade… 

Comemos coa espereanza de ter un chisco de 

recreo e xogar un anaquiño un partido de fut-

bol , e así foi a pesar da chuvia aproveitamos 

os dez minutos que quedaban para xogar un 

anaquiño máis. 

 Dentro duns días volveremos a encon-

trarnos na visita que facemos conxuntamente 

ao Daviña Rei, pois será a nova escola durante 

uns anos para o alumnado dos dous centro que 

inica o vindeiro curso a ESO. 

 Quedámonos con bos momentos, bos 

recordos. Sempre desexando que chegue o 

seguinte reencontro. Foi unha mañá moi espe-

cial. 

Sarai, 6º 
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EXCURSIÓN A LUGO 

 O venres 23 de marzo, foi un día inten-

so , xa que nos desprazamos a Lugo . O  itine-

rario foi o seguinte: 

- 9.30h saída  do colexio . 

- 10. 45h: O alumnado de infantil ,1º e 2º visita-

ron o Museo Provincial de Lugo . Mentres os 

alumnos de 3º ,4º,5º e 6º estiveron no Centro 

de Interpretación da Muralla.  

-12h:O alumnado de 3º a 6º visitaron o Museo 

provincial e posteriormente a Domus dos Mo-

saicos. 

 Así coñecemos moito da historia de Lu-

go e das pegadas dos romanos nesta cidade 

que a través das excavacións están descubrin-

do . 

- Máis tarde , chegou o momento de sentarnos 

a comer e descansar un ratiño.  

 As 15:45h estábamos en Outeiro de Rei 

para coñecer a CASA-MUSEO DE MANUEL 

MARIA .Aquí achegámonos a este gran poeta 

galego que pasou boa parte da súa vida en 

Monforte de Lemos. 

Coñecemos a súa casa, a súa aficción ás nava-

llas, a biblioteca...e xogamos cos seus poemas. 

 

- A última parada na nosa visita concentrouse 

no Vello Cárcere da cidade de Lugo , converti-

do en Museo actual. Aínda así as celdas impre-

sionan! 

 Foi un día especial, que pasou axiña e 

que nos permitiu aprender máis cousas.  

Ás 19:00h merendamos e puxémonos en direc-

ción á Pobra.  

Sarai, 6º 

 

OS BRINDO E AS REGUEIFAS 

Onte, xoves 22, tivemos ocasión de disfrutar 

dun obradoiro de regueifas e brindos. Esta acti-

vidade estivo promovida e financiada  polo Con-

cello. Asistiron ao centro dúas regueifeiras: Sa-

ra e Alba, acompañadas de Sara que colaborou 

e Mónica, a concelleira de eventos.  

Explicaron primeiro que eran os brindos e as 

regueifas; os dous son xéneros de improvisa-

ción oral cantados  moi semellantes, pero non 

son o mesmo. A regueifa é un canto como unha 

disputa e o brindo é para alabar a alguén ou a 

algo. 

As regueifas son logo disputas e van acompa-

ñadas de bailes. Facíanse especialmente nas 

vodas antes de repartir o pan para disputarse 

precisamente o privilexio de partir o pan de trigo 

ou pan branco que se daba nestas celebra-

cións. 

O brindo tamén é un xénero de improvisación 

oral, cantado en verso  pero non provoca dispu-

ta, senón todo o contrario, é para alabar a al-

guén. 

No noso concello, no Courel e nos Ancares 

houbo persoas que creaban e cantaban brin-

dos; por iso, nós fixemos fincapé no coñece-

mento dos brindos. 

E, como se fai un brindo? 

Son coplas de catro versos de oito sílabas. E 

para crealo estes son os pasos: 

1º: Empézase polo último verso, pois aquí vai a 

idea principal 

2º: Riman o segundo co cuarto (pode ser aso-

nante ou consoante) co que despois do último 

hai que facer o segundo. 

3º: Despois, faise o terceiro que soe ser contes-

tación. 

4º: Por último, faise o primeiro. 

Primeiro, aprendemos a melodía con Alba e 

Sara que cantan de marabilla!, e despois…

Continuou sendo emocionante xa que aprende-

mos a facer brindos en grupos. 



Outeiro Nº 34 Curso 2017/18 

 

 
Novas do colexio 

 Un mes mais tarde tivemos unha convi-

vencia co IES de Vila de Cruces. para darnos a 

coñecer. Recibímonos cantando brindos. Logo 

subimos a biblio. Alí cantamos un brindo que 

preparamos con Pablo que tocou o violín. Eles 

contáronnos o máis característico de Vila de 

Cruces, que tamén ten un entroido singular, e 

nós falámoslle do noso concello, de Olga Novo 

e dos brindos pois seguimos a investigar neles. 

 Despois de compartir o xantar para se-

guirnos coñecendo, volvemos a probar a facer 

brindos, apra preparar a participación nun festi-

val na casa da Cultura Olga Novo que fixemos 

pola tarde. 

 Asistiron familias e veciños e participa-

mos nenos e nenas de 5º e 6º. Cantamos un 

brindo acompañados por Pablo que tocou o 

violín. 

 Foi unha xornada moi enriquecedora na 

que nos sentimos orgullosos de contar a nosa 

historia e contribuír a que non se perda. 

 

Aday, 5º 

COMENZA A CAMIÑAR RADIO 

GUÍMARO 

 Un bo día os profes dixéronnos que ía-

mos ter unha radio no cole. Encheunos de intri-

ga e ilusión, pero cando vistamos a de cadena 

ser e nos explicaron Rafa e María como funcio-

naba unha radio xa nos demos conta de que 

había que ter certas destrezas pero a pesar de 

todo pareceunos xenial e estábamos impacien-

tes porque chegara a nosa ao cole…. 

Primeiro pintamos unha mesa de laranxa… 

 Pouco a pouco foron chegando as 

caixas cos aparellos necesarios para montar a 

radio.  

 O mércores 21 , de Febreiro os profes 

do CEIP Pobra Do Brollón aprenderon máis 

deste  marabilloso mundo que é o da radio-

nunha sesión de formación que impartiron Ja-

vier Prado e Luis Losada de Radio Espora. a 

sesión foi distribuída en duas fases: A primeira 

foi teórica, e despois veu a práctica  na que 

axudaron a montar a radio e aprenderon a gra-

var un programa de radio...Así quedaron encan-

tados e de seguida nos levaron á radio. Que 

nervios!! e que emocionante!!! 

O primeiro que fixemos foi pensar un mome 

para a radio, e como somos Guímaros  dese-

guida houbo unamidade: “Radio Guímaro” 

 Encantounos gravar programas e traba-

llar primeiro para que nos sairan ben….foi 

xenial.  Dende a chegada da radio calquer 

evento ou situación é un motivo para ir  a radio. 

Fixemos varios programas: 

DÍA  DE ROSALIA E DA MULLER NA RADIO 

Nestes días dimos a coñecer mulleres . 

O Martes 6 de marzo 

-Simone Veil que a demos a coñecer : Roi , 

Xulia , Aday e Carlos 

Mercores 7 de marzo 

-Simone de Beauvoir que a demos a coñecer : 

Lorena ,Noé e Xana 

Xoves 8 de marzo 

-Clara Campoamor que dimos a coñecer : Mo-

raima ,Jéssica, Sarai e Lucía 

Como sempre unimos acelebración do día da 

muller coa conmemoración do día de Rosalia, 

pois é unha excelente galega para representar 

ás mulleres así que tamén levamos a Rosalia á 

radio facendo un percorido pola súa vida e os 

seus poemas. 

 

- O alumnado de infantil recitou poemas 

 

-1º e 2º puxéronlle a súa voz a “adios ríos, 
adiós fontes” 
 

-3º e 4º “entrevistarón” a Rosalia de Castro , e 
recitaron un poema . 
 

-5º e 6º repasou a súa obra e algúns dos poe-
mas máis significativos 
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O DÍA DA MULLER E ROSALÍA 

O 8 de marzo celebramos o día da muller 

traballadora, aínda que iso é todos os días. 

Sempre traballamos este día de xeito conxunto 

co Día de Rosalía. 

 Durante esa semana, na hora de ler,  vimos na 

aula de informática uns vídeos de anuncios pu-

blicitarios para sensibilizar  acerca do mal trato 

e despois reflexionamos sobre eles.  

Despois elaboramos o noso anuncio publicitario 

para erradicar o mal trato e .creamos un mural. 

Fixemos un mural de Rosalía de Castro, e 

aínda que ao noso arredor temos exemplos de 

grandes mulleres coas que convivimos e nos 

mostran o traballo diario. 

 investigamos sobre mulleres pioneiras e dende 

a nosa radio Guímaro demos a coñecer a tres 

mulleres: 

- Xulia, Roi, Adai e Carlos presentaron a 

Simone Veil. 

- Lorena, Xana e Noé  a Simone de Bobua. 

- Moraima, Lucía , Sarai e Jéssica cotáronnos a 

vida de Clara Campoamor 

-Realizamos un programa sobre Rosalia de 

Castro. 

O venres 9  fomos á casa da cultura en 

Monforte de Lemos para recoller o conto de 

Balbina Lopéz Somoza, unha farmacéutica do 

saviñao`pois todos os anos editamos dende o 

colectivo Lemos Le un conto coa historia dunha 

muller da zona.  

O día da muller traballadora son os 365 días do 

ano; todas as mulleres son importantes: nais, 

avoas, mestras.  Todas as persoas merecen 

respecto.       

Moraima 6º 

Xogando cos escornabots 

Un bo día chegaron ao colexio uns pequenos 

robots. De seguida desexamos tocalos, darlles 

ordes e comprobar como se desprazaban polos 

taboleiros que lles preparou Julio. 

Ao día seguinte cando quixemos xogar con els 

os profes apareceron con xogos...amigo! Xa 

non era só darles ordes, era pasar probas, con-

testar a preguntas sobre os animáis, de opera-

cións, cálculo mental, as provincias e  as auto-

nomías,  a vida de Mª Victoria Moreno... 

Aínda así encántanos xogar cos escornabots. 

Hai que pensar primeiro moi ben a donde que-

res ir...e despois as ordes que lle tes que dar 

para que chegue a súa meta, porque o escor-

nabots segue as instruccións que ti lle das ao 

pé da letra. 

Están na biblioteca, e os materiais para xogar 

con eles tamén. Chamámoslle espazo fedellei-

ro. 

Temos catro, un para cada clase. Foi unha idea 

xenial dos profes esta compra, pois eles din 

que estamos repasando e nós pasámolo en 

grande xogando. 

Na nosa clase Roi é todo un as, dándolle ordes 

moi largas, ao escornabot….e case nunca se 

equivoca; así que  todos estamos deseosos de 

ganarñe alguna vez pois case sempre nos ga-

ña. 

Xulia, Roi, Adai e Carlos, 5º 
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A RADIO: XORNADA DE FOR-

MACIÓN 

 O venres 6 de abril tivemos con nós por 

segunda vez a Rede Espora . Esta vez tocou-

nos a nós a formación con Javier Prado. 

 A primeira parte dedicouna a cuestións 

xerais sobre o emprego da voz, o volume, o ton  

e fixemos pequenos ensaios perodespois che-

gou o momento de poñernos a traballar . 

-3ºe 4º  prepararon unha entrevista a un com-

pañeiro acerca do seu libro favorito. 

-5º e 6º elaborou dous programas nos que fala-

ban da contorna e do colexio nun, e o outro 

grupo dramatizou o conto “ o valo ”. 

 Foi unha xornada na que aprendimos 

moito, ademáis tamén da parte técnica pois en-

sinounos a manexar a mesa, abrir o programa 

para gravar, por música…..pasámolo xenial e 

os nosos programas  ahí están. 

 Dende esas  fixemos varios. Entrevistas, 

anuncios, reportaxes…..sempre que podemos 

usamos a radio para contar. Facemos un pe-

queno resumo. 

 

COÑECENDO A NOSA HISTORIA 

 O mércores, 25 de abril fomos a Repil, 

un lugar da nosa localidade donde se está a 

realizar unha excavación  que permita esclare-

cer os feitos dun acontecemento despois da 

guerra civil. Esperábannos alí dous grandes 

arqueólogos que tamén son amigos: Xurxo 

Ayán  e Xosé Gago e o seu equipo.  Alí coñeci-

mos o que pasou  o 20 de abril de 1949 na que 

morreron  catro homes que pensaban de forma  

diferente ao goberno da ditadura. Serviunos 

para ter moi claro que unha guerra nunca é 

boa, e na sorte que temos de vivir nunha época 

na que podemos expresar o que pensamos.. 

Que ten que ver isto coa radio ? Pois que des-

pois de esta excursión entrevistamos a Xurxo 

Ayán e despois a Xosé Gago con preguntas 

sobre esta profesión tan apaixoante como vi-

mos de descubrir da súa man, que é a arqueo-

loxia, sobre a nosa historia, feitos acontecidos 

en Repil, a pegada dos romanos no noso con-

cello, sobre o Castro de San Lourenzo….  

 Aproveitamos para agradecerlles aos 

dous a súa adicación e o seu tempo, porque é 

unha sorte contar con dúas fontes de informa-

ción tan valiosas que ademáis sempre o fan 

entrañablemente. 

 

O NOSO COLEXIO 

 Os nenos de 6º elaboraron un programa 

de radio para dar a coñecer o noso colexio. Fa-

laron das actividades que máis nos enganchan, 

e que veñen a ser as celebracións, os festivais, 

as excursións, as actividades derivadas dos 

proxectos do centro como as de Voz Natura, as 

da biblioteca, as do Plan Proxecta. Hai unha 

especial para nós que é a semana do deporte. 

Gústanos tanto que lle adicamos un programa. 

 

A SEMANA DO DEPORTE 

 Cada curso organizamos a semana do 

deporte na que  adicamos a 3ª sesión  ao de-

porte. Cada día adícase a un deporte: mini 

olimpiada, xogos, atletismo, deportes como fut-

bol e baloncesto no que hai dous partidos de 

profes, contra alumn@s. Tamén coñecemos 

unha persoa relevante, dalgunha modalidade 

do deporte. Este curso contamos con Camilo 

López campión de España en esquí e ao que 

agradecemos tamén a súa valiosa información 

sobre os beneficios de facer deporte, e do mun-

do do esquí. 

 

ENTREVISTA AO ARQUEÓLOGO XOSÉ 
GAGO 

Como dixemos antes, unha vez máis estivo con 

nós na radio Xosé Gago,  sempre nos fascina, 

e nos encanta ouvilo porque é como unha bi-

blioteca que engaiola. 

PROGRAMA DAS LETRAS GALEGAS 
O alumnado de 5º e 6º fixemos publicidade pa-

ra que coñeceran o noso festival das Letras Ga-

legas. 

Noé  e Lorena de 6º, e Roi  de 5 º  
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D Í A  D O  L I B R O 

 O  domingo 23 de abril conmemoramos 

o día do libro. E un día simbólico para a literatu-

ra mundial. 

Ler ensinanos a coñecer o mundo, a imaxinar, 

sentir, viaxar…..Unha actividade que nos gusta 

moito é a de: 

Apadriña un conto: 

 Os nenos de 3ºe 4º 5º e 6º foron os que 

lles contaron un conto súper divertido aos ne-

nos e nenas de infantil e primeiro e segundo. 

Para saber quén conta a quen os profes fixeron 

o xogo do pano. 3º e 4º contoulle a infantil que 

deción un número e tacáballe un contacontos. 

E 5º e 6º contoulle a primeiro e segundo facen-

do as parellas da mesma maneira. Ao acabalo 

fixemos un debuxo da portada. 

 Nas semanas anteriores tamén fomos 

facendo un traballo de investigación sobre 

os continentes do noso planeta, aproveitando 

que neste ano cúmprense 500 anos a da pri-

meira volta ao mundo. 

Investigamos sobre outras culturas, outras cos-

tumes, outros idiomas… 

Infantil traballou sobre Australia 

1º e 2º sobre Asia 

3º e 4º sobre América 

5º e 6º sobre Europa e Asia. 

Despois compuxemos un gran mural cos conti-

nentes na entrada do cole. 

Xulia,  5º 

DESCUBRINDO O CONCELLO 

CON ONDA CERO 

 O martes 5 de xuño, as nenas e os ne-

nos de 5º e 6º acudimos á Casa da Cultura Ol-

ga Novo, para gravar un programa na cadea 

onda cero co obxectivo de promocionar o no-

so concello. Nel participaron o alcalde, José 

Luis; o concelleiro de cultura, Rodicio; Dori; Pu-

ri, adegueira de Vilachá; Manolo, dono da pan-

daría Herbella; Xosé Gago, arqueólogo e que 

está realizando actividades para promocionar o 

turismo na Pobra. 

Neste programa participamos os nenos e nenas 

de 5º e 6º invitados por Xosé Gago. 

Demos  a coñecer puntos de interese turístico 

como o Castro de San Lourenzo ou a cova das 

Choias; falamos dos sequeiros da zona como o 

de Paramedela; recalcamos a importancia de 

manter tradicións propias que forman parte da 

nosa cultura coma os brindos. Ata nos atreve-

mos a cantar un anaco dun. 

Tamén aproveitamos  a ocasión, para axudar a 

Manola Porto de onda cero e fixémoslles pre-

guntas aos convidados centrándonos en inda-

gar sobre medidas para atender aos peregri-

nos, en propostas para fomentar o turismo no 

noso concello… 

Xulia, Carlos, Roi e Aday, 5º 

CHARLA SOBRE CIBERACOSO 

O mércores 6 de maio, dentro do plan director 

para a convivencia, o alumnado de 5º e 6º reci-

bimos unha charla para a para coñecer mellor a 

seguridade nos centros educativos e os sitios 

onde pasamos mais tempo. 

A temática tivo dous parénteses : 

co acoso escolar: falamos sobre o bulling a ni-

vel social , mental e físico 

usos e riscos das novas tecnoloxías: falamos 

de temas como o 

sextíng---> cando a xente colga fotos nas redes 

sociais ensinando moito o seu corpo 
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FESTIVAL LETRAS GALEGAS 

 O venres 1 de xuño , rendémoslle 

homenaxe ás Letras Galegas , as nosas letras. 

Celebramos un festival no que traballamos du-

rante moito tempo; moitas horas de esforzo, de 

ilusión ,de risas , de entusiasmo ... e no que 

estreamos o noso novo escenario. 

 Comezou ás 11h . Este ano presentáro-

no alumn@s 6º : Lucía , Lorena , Sarai e Car-

los, que tamén nos deron a coñecer á escritora 

homenaxeada : María Victoria Moreno . Na en-

trada ao comedor tíñamos a exposición sobre a 

súa vida e obra . 

As actuacións foron as seguintes : 

-Infantil .Teatro :”O Flautista de Amelín”. Baile: “ 

Pousa “ , Uxía Lambona e a banda molona. 

-1º e 2º .Teatro: “A pita Paulina e os seus poli-

ños “ 

-5º e 6º . Sketch : “Os xubilados van ao casino “ 

-3º e 4º .Teatro : “ A reconquista “ 

- 5º e 6º . Sketch : “ Os gorrillas entrevístanse 

cos políticos do momento “ 

- Entrega de premios XXVII Certame de Contos 

Letras Galegas . Os premiados foron : 

1º Nuno e Zeltia 

2º Lola e Candela 

3º Marcos 

4º Erea 

5º Roi 

6º Moraima e Noé 

-Entrega da tablet ao premiado na venda de 

rifas, xa que a finais de curso iremos de Excur-

sión ao Grove. 

 Despois chegou un momento tremenda-

mente emotivo . Os nenos e nenas de 6º cerran 

unha etapa para seguir camiñando , medran-

do ... e quixemos darlles as gracias aos profes 

por estes anos xuntos; moitos momentos vivi-

dos que crearon uns vínculos moi for-

tes ,especiais . 

- 5º e 6º . Teatro :” Unha aula no C.E.I.P. da 

Pobra do Brollón “. Baile . “ O rap da lingua ga-

lega “, de Migallas. 

- Despedida . Himno Galego 

Un festival que nos encantou, no que tíña-

mos moitas ilusións postas e no que había 

moita xente: Grazas aos nosos amigos/as 

do centro de día, grazas a todos os familia-

res, grazas ao Concello, grazas a tod@s os 

mestres polo seu traballo , polas súas horas 

dedicadas ao longo destas últimas sema-

nas : Dori ,Óscar , Paco , Vanesa , Pablo , 

Nieves , Félix e Julio . Así como, as nosas 

cociñeiras : Lola , Mercedes e Ana . 

 

Nós, os artistas fomos os verdadeiros pro-

tagonistas. Estamos moi orgullosos deste 

gran traballo. 

Lorena 6º 

 
 Aprendemos unha morea de aspectos 

que nos axudan a ser mellores persoas, a fa-

cer un uso responsable das oportunidades que 

nos ofrecen os avances tecnolóxicos que se 

producen a diario.  

Coñecemos máis sobre o acoso escolar, 

as súas características, os tipos de acoso 

que se producen, como facer un uso axei-

tado das redes sociais  

cronoomitin---> isto significase que nós pensa-

mos que vemos a alguén e en realidade é ou-

tra persoa 

ciberbulling--->n é cando alguén te acosa a 

través do móbil. 

A idea esencial coa que nos quedamos é que 

o respecto a todas as persoas é un dereito 

fundamental. 

Moraima 6º 

mailto:alumn@s
mailto:tod@s
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Novas do colexio 

Proxecto Deportivo de Centro 

Durante este curso, por terceiro ano conse-

cutivo tivemos un proxecto deportivo de 

centro co obxectivo de fomentar a práctica 

de actividade física entre o alumnado. 

Debemos aproveitar a actividade física, o 

deporte como un excelente medio para 

educar 

persoas. 

Constou das seguintes actividades: 

Dende outubro.....Recreos saudables. 

Diferenciamos tres zonas nas que debemos 

rotar os luns, mércores e venres. Os martes 

e xoves podemos xogar en calquera zona. 

Nesas zonas contamos con material depor-

tivo como pelotas de baloncesto, aros, cor-

das… 

Novembro foi o mesmo da liga de balonces-

to. Participamos en dous grupos: 1º, 2º e 

3º, e por outro lado 4º, 5º e 6º. 

Nos recreos dos martes e xoves fixemos 

equipos mixtos para disfrutar deste deporte. 

No mes de decembro cumprimos o seguin-

te calendario de merendas saudables: 

Luns: Froita. 

Martes: Bocadillo ou sándwich. 

Mércores: Lácteos ou derivados. 

Xoves: Froita. 

Venres: Libre 

O curso ía avanzando, e nos meses de 

xaneiro e febreiro xa que sempre vai frío, 

xogamos unha liga de tenis de mesa, por 

cursos. Un deporte que nos ten moi engan-

chados. 

En marzo chegou o almorzo saudable co 

obxectivo de fomentar unha alimentación 

equilibrada, que nos permita medrar sans e 

fortes. O almorzo é a comida máis impor-

tante do día así que comezamos o día to-

mando zume de laranxa, xamón con toma-

te, froita, cereais… 

O proxecto deportivo deste curso rematou 

coa xa tradicional semana do deporte. 

O luns e martes practicamos atletismo, o 

deporte rei. Fixemos carreiras de velocida-

de, valadas, de relevos…así como salto de 

lonxitude ou lanzamento de peso. 

O mércores visitounos Camilo López, cam-

pión de España de esquí en categoría 

xuvenil e máster, co obxectivo de coñecer 

máis sobre os deportes de inverno. Ade-

mais, neste día xogamos partidos de balon-

cesto e de fútbol alumnos e mestres. 

O xoves foi un día moi emocionante. No pa-

villón agardábamos o circuíto sobre rodas. 

Trouxemos bicicletas, patinetes, patíns…

para movernos por este circuíto e familiari-

zarnos coa educación viaria. 

Tanto nos gustou que o venres repetimos; 

ademais de realizar coreografía individuais 

e en grupo o alumnado de 3º a 6º. 

Todos quedamos moi satisfeitos con esta 

experiencia que nunca se nos esquecerá. 

 

Lucía 6º. 
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A BRUXA E PAPÁ NOEL 

 Unha  vez había unha bruxa que levaba 

os nenos nas noites de Nadal. Cando foi o día 

de Noite Boa Papá Noel non lle trouxo ningún 

regalo, así que ela empezou a chorar, e os ne-

nos que roubara, dixéronlle: 

-”Non che trouxo nada por roubarnos a nós.” 

 Ela díxolles que o facía porque non 

quería estar  soa ese día xa que non tiña ami-

gos, pero se querían irse que os levaba para 

as súas casas. 

 Papá Noel que oe todo, deidiu volver e 

trouxo unha tarta 

para comela todos 

xuntos.  Os ne-

nos que os tratara 

tan ben dixéronlle 

que cando quixera 

fora xogar con eles 

ao pobo. Así xa nunca 

se sentiría soa. 

 

Alejandra, 2º 

O LEÑADOR E A ÁRBORE DE NADAL 

 Era unha noite chuviosa e fría de Na-

dal. Clara estaba coa súa avoa e mentras es-

peraban para cear díxolle a avoa: 

-Vouche contar a lenda da árbore de Nadal. 

Había unha vez dous leñadores que eran moi 

amigos. 

 Cando chegou a noite de Nadal Xoan 

invitou a cear ó seu amigo á súa cabaña que 

estaba no medio do bosque. 

 Era o día de Nadal e Xoan pensou que 

á noite o se amigo non ía atopar a súa casa sen 

luz, sería imposible. 

 Despois de moito pensar decidiu po-

ñerñe moitas luces a unha árbore que tiña ao 

lado da súa casa.  

Manuel dirixiuse á luz 

que se vía ó lonxe e 

así cearon xuntos os 

dous amigos.  

- Que bonito avoa! Por 

iso temos a árbore de 

Nadal!. 

 

Candela, 2º 

O CONTO DE PAPÁ NOEL 

 Érase unha vez un neno máxico con co-

la de sirena.  

 Unha noite Papá Noel foi repartir os 

agasallos e cando volvía  para o Polo Norte, 

atopouse co neno máxico e Papá Noel pregun-

toulle: 

-Queres vir conmigo? 

O Neno díxolle que si. Así que foron para o 

Polo Norte a repartir os agasallos e fíxéronse 

grandes amigos. 

Marcos, 3º 

AXUDA A PAPÁ NOEL 

 Como todos os anos eu intento quedar-

me despertó para  ver a Papá Noel. 

 Un ano cando estaba no sofá escoitei 

un ruido. Saín fóra e era o trineo de Papá No-

el. Fun e axudeille a levantarse. 

 Deixeino entrar na casa. Intentamos 

axudarlle co trineo, non o conseguimos. 

 Entón marchamos nós ´con Papá Noel e 

repartimos os agasallos con él.  

 Ao volver arreglamos por fin o trineo. 

Papá Noel deunos as grazas, os regalos que 

pediramos e foise ata outro ano. 

Fabian, 4º 
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Certame de Contos de Nadal 

A ÁRBORE MÁXICA 

 Había unha vez unha devesa nas mon-

tañas do Courel na que vivía unha árbore que 

daba os seus froitos no Nadal, e por iso a 

xente do lugar coidabaa moi ben para que ao 

ano seguinte non morrese. 

 Un verán moi seco e de moita calor 

houbo un incendio moi grande nas montañas, 

preto da devesa. Os nenos da aldea andaban 

xogando e facendo parkour e viron o lume. 

Adrián, un dos compañeiros, foi correndo á 

igrexa a tocar as campás para dar a alarma. 

 Os veciños da aldea, que coidaban da 

devesa, xuntáronse todos para apagar o lume 

e con moito traballo, conseguírono. Como era 

un lugar máxico onde ía moita xente de ex-

cursión a disfrutar da natureza, moita  desa 

xente tamén foi axudar a apagar o lume. 

 Todas as persoas que foran axudar 

ese día á árbore, deulles froitos e ao comelos 

podían pedir un desexo.  

 Adrián ao comer o froito converteuse 

no mellor compañeiro do mundo e viaxou por 

países moi lonxanos pero nunca se esqueceu 

de ir á devesa  

polo Nadal a 

visitar a árbore 

máxica. 

 

 

Roi, 5º 

O AGASALLO DE XOAN 

 Ola, son Xoan.  

 Vouvos a contar unha historia que me 

ocorreu cando era pequeno. 

 Achegábase o Nadal e, como calquera 

neno de nove anos,  estaba emocionado, pero... 

nese ano algo me foi diferente. 

 Un grupo de nenos dous anos maiores 

ca min dixéronme que Papá Noel, os Reis Ma-

gos e o Apalpador non existían.  

- Que non existen? Xa veredes-respondinlles. 

Eles só me respondían con gargalladas,  algo 

que me irritaba. 

 Eu pensaba en demostrárllelo pe-

ro...como? 

 Día tras día os nenos ríanse de min; 

pero eu íallo demostrar! 

 Pasaron os días e a noite de Nadal 

chegou. Eu decidín finxir que me dormía, e 

cando meus país durmiran trasladarme ao 

salón onde se encontraba a árbore   de Nadal, 

e así o fixen. 

Unha vez no salón fíxenme  o dormido de no-

vo, e….. Cando notei  que alguén entraba abrín 

os ollos. 

 Non atopei nin a Papá Noel, nin os Reis 

Magos, nin o Apalpador. Atopei aos meus país! 

 Ao principio entristecinme, pero agora 

que son adulto doume conta de que non impor-

ta quen me dea os agasallos. O que importa é 

pasar tempo cos que queres e divertirte.  

Ese, é o mellor agasallo!. 

 

Xana, 6º 
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Certame de Contos Letras Galegas 

 A FESTA DO CASTRO 

 Érase unha vez un neno  que foi a un 

castro e atopou un muiño. Primeiro moeu as 

espigas. Despois  amasou a fariña  e fixo o 

pan  que comeu no castro coa familia, os seus 

profes e os seus amigos e fixo unha gran fes-

ta. Pasárono moi ben. 

Acudiron todos so do Castro, todos viñeron 

por un cachiño de pan e cheou o arrrecendo 

ata a cidade. Desde aquel día celebrous todos 

os anos  a festa do pan no castro. 

Nuno, 1º 

 A RATIÑA DO MUIÑO 

 Érase unha vez unha fermosa ratiña 

chamada Flor que vivía nun muiño. Era moi se-

guro, cómodo e quentiño, pero o mellor de todo 

era que había moita comida. 

Todas as mañás os muiñeiros  traian quilos e 

quilos de grans  para moer e cando  se ían ela 

aproveitaba para comer dos sacos e poñíase 

morada de trigo, millo e cebada. 

Zeltia. 1º 

UNHA CASA, UNHA FRAGUA  E  UN          

SEQUEIRO 

 Hai moitos anos vivía no meu pobo 

unha familia nunha casa moi grande. 

Era unha casa que estaba un pouco afastada 

do pobo, tiña moitas habitacións, unha cociña 

grande e un comedor enorme. 

 Eladio era o dono, un home ó que todos 

os veciños querían. Con él vivía a súa muller, 

unha filla e dous tios del. Todos eran moi traba-

lladores, atendían os animais: vacas, porcos, 

galiñas, coellos… 

 Tamén tiñan unha fragua, nela traballa-

ba un ferreiro que viña de lonxe. Alí facia fou-

ces, gadañas, coitelos,… 

No lado de abaixo da casa había un sequeiro-

moi grande, alí secaban as castañas. Os da 

casa e tamén  xente dos arreores e moitos dos 

vecinos dese pobo que se chama Lama. 

 Os vecinos da Lama sempre quixeron a 

xente desta casa porque como dician eles mes-

mos, Eladio, e a súa familia sempre lles deron 

un bolo de pan, castañas e un pouco de leite. 

Candela, 2º 

UN DÍA DE ESCOLA 

Sabela ía a unha escola unitaria. Ela, os seus 

irmáns e veciños tiñan que andar varios kilóme-

tros todos os días. Levaban a comida, pois na-

quela escola non había comedor, así que polas 

mañáns collian a tarteira co xantar e saian para 

o cole. Os nenos ían xogando e cantando todo 

o camiño, algunhas veces mollaban os pés nun 

rego que tiñan que atravesar. Antes de entrar á 

escola apañaban leña para a estufa que era a 

súa calefacción. Nestas escolas os nenos esta-

ban xuntos dende os seis ata os catorce anos. 

Despois das primeiras clases ian ao recreo 

donde lle daban leite en pó para tomar. Despois 

clase de novo, descanso para comer e rematar 

o cole pola tarde. A mestra mandáballe os de-

beres para o día seguinte. Facíanos nunha pi-

zarra pequena porque non  usaban libretas. Es-

te era un día de escola de Sabela e os irmáns. 

Lola, 2º 
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Certame de Contos Letras Galegas 

O MUIÑO DO MEU PAI 

 Xosé é un neno de once anos que vive 

nunha pequena aldea. É o fillo do muiñeiro, él 

axuda ao seu pai a moer. 

 O muiño é un lugar especial. Ten unha 

pedra que se move pola forza da auga. As pe-

dras moen o gran e convértense en fariña. 

 Os labregos chegan ó muiño coas al-

forxas cheas de gran de trigo ou centeo e van-

se coa fariña para facer o pan. 

 Os burros son os que levan a carga e 

moitas veces os nenos son os que veñen co 

burro. 

Moitos son os amigos de Xosé, e aproveitan 

para mirar e xogar mentras o muiño moe. 

Gracias a Xosé moitos 

amigos seus aprende-

ron moitas cousas máis 

do que eles sabían. 

 

Roi, 5º 

 

MARUXA DOS MUIÑOS 

 Hai moitos, moitos anos os veciños de 

Salcedo tiñan que ir moer moi lonxe porque no 

pobo non había ningún muiño. 

 Un día xuntáronse todos os veciños e 

veciñas e decidiron buscar unha solución. Deci-

diron construír  un muiño de auga no rio Bobi-

dal para moer todos alí. Cando acabaron de 

moer déronse conta de que non sabían como 

parar o muiño. O que fixeron foi chamar ó cura 

para que os axudara. O cura non sabía paralo, 

entón rezou. 

Cando se cansou de mirar que  o muiño non 

paraba, xuntou ós veciños e díxolles que tiñan 

que ter unha misa durante un mes os domin-

gos, pero….. Non servía de nada, non parou. 

Unha noite  unha señora  moi  maior pasou ca-

miñando e como estaba moi escuro caeu na 

canle  que leva a auga ao muíño.. Pasaron 

unhs mozos qe ían a unha festa e viron á muller 

na canle e déronse conta de que o muiño para-

ra. Axudárona a saír e fóronllo contar aos veci-

ños. Entón os veciños decidiron facer unha bo-

neca de palla e cada vez que querían parar o 

muiño tiraban a boneca 

á canle. Á boneca 

chamáronlle “ Maruxa 

dos muiños. ”  

 

Erea, 4º 

 

O MUIÑO, O RATO E A PANTASMA 

 Érase unha vez un rato  que foi ao mui-

ño e atopou un fantasma. O fantasma  asusta-

do e o rato  pasou polo proceso do muiño e ma-

reouse.. Non podía  levantarse  e estaba asus-

tado. O fantasma quería matalo. 

Finalmente deuse conta de que o fantasma 

quería facer amigos e díxolle: 

-Quéres ser o meu amigo? 

O rato díxolle que sí, e foron grandes amigos. 

Dende aquelas a historia do muiño é lexenda-

ria. 

Marcos, 3º 
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UN RUMBO DIFERENTE PARA PIPO 

 Había unha vez dúas nenas que eran 

irmás. Chamábanse Sara e Mª Victoria. A Sara 

o que máis lle gustaba era bailar e cociñar, a 

Mª victoria gustáballe debuxar e contar contos 

aos nenos do internado pero a súa actividade 

favorita era explorar polos castros da zona. 

 Un día foron a explorar ó castro de San 

Lourenzo na parroquia de Cereixa e nada máis 

chegar atoparon un ovo. Cando chegaron ao 

internado contáronlle a Julia e a Noelia o que 

viran e elas quedaron asombradas. De repente 

sonou a campá para ir cear. Elas esconderon o 

ovo  e marcharon cear cos compañeiros.  

 Chegou o día, o ovo rompeu e del saiu 

un paxariño sen plumas. Ás nenas pareceulles 

precioso, bueno menos a Sara que lle deu asco 

e non se atreveu a tocalo. Rapidamente fixéron-

lle un niño con calcetíns e medias que non usa-

ban. 

 Despois de moito pensar o paxaro cha-

mouse Pipo. Parecía contento co nome. Fixé-

ronlle un xersei para as noites de inverno. 

 Un día ao acabar as clases Sara, Mª 

Victoria, Julia e Noelia chegaron a habitación. O 

paxaro estaba raro. Mª victoria dixo:  

-Pipo, afogas ou qué? 

-Pois parece que si, non?- dixo Sara. 

-Non! Máis ben quere decirnos algo non? Res-

pondeu Julia. 

-Bo! Deixádevos de lerias ! Este colleu frio dixo 

Noelia. 

 Despois de discutir, xa entenderon o 

que lle pasaba a Pipo. El quería ir coa súa fami-

lia, e así foi. Pipo foi coa súa famila pero todas 

as mañás ía ao internado buscar a súa familia. 

Moraima, 6º 

A ESCOLA DE BARXA 

 Hai moitos anos, había na parroquia de 

Barxa, a carón do río Lor, nun lugar moi fermo-

so unha escola. Carme era unha nena que ía a 

esa escola, por certo, moi contenta, xa que lle 

gustaba moito ler e escribir. 

 Un día a mestra faloulles dun camiño 

que levaba á ferrrería, un antigo lugar donde fai 

anos se facía o ferro.  As pedras viñan en ca-

rros de vacas doutro pobo chamado a Veneria. 

Tamén lles contou a mestra que no tempo dos 

romanos houbera explotacións de ouro noutras 

partes do pobo. Os maiores lembraban uns la-

vadoiros moi extraños.. 

Carme imaxino que se ían ata eses lugares po-

derían atopar ouro e facerse ricos e convenceu 

ós nenos para que ó día seguinte en vez de ir á 

escola trouxesen uns cestos e algo de comer 

para ir en busca do tesouro. 

 Ó día seguinte na escola non apareceu 

ninguén, a mestra estaba preocupada xa que 

ese día viña a inspectora de educación. Estivo 

pensando que facer e cando decidiu ir avisar ós 

país, viu no fondo do camiño,  ó lado do regue-

riro á Sra inspectora co seu traxe e o seu bolso. 

Dona Agustina (  a mestra )  notou como lle 

tremían as pernas. Cando chegou a inspectora 

e viu  a escola valeira dixo seriamente: 

“ V oy a cerrar la escuela ” .  
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Certame de Contos Letras Galegas 

 A mestra, moi nerviosa, explicoulle que 

os nenos sempre ían á escola: sabían escribir, 

ler, usar enciclopedia…. 

 Ante a insistencia da mestra  a inspecto-

ra dixo que volvería nuns días. 

 Xa case era noite cando apareceron os 

nenos e nenas polo camiño da ferrería. Viñan 

moi sucios e cos cestos cargados de barro ver-

mello que colleran no lugar do Medo e pedras 

de ferro da antiga ferrería. Somos ricos!!. 

 Viron que a mestra estaba moi triste e 

cando lles explicou o que pasaba Carme díxo-

lle: 

- “ Non se preocupe, non volveremos a faltar. A 

escola non se cerrará ” .  

 Todos os nenos e nenas estiveron de 

acordó e cando veu a inspectora á escola de 

Barxa, estaba chea 

de grandes estu-

diantes ós que lle 

encantaba ler e es-

cribir e tamén de 

cando en vez bus-

car algún que outro 

tesouro. 

 

 

Noé, 6º 

Mª VICTORIA MORENO 
Naceu Cáceres, en 1936. O seu pai era militar 

e a súa nai mestra. A súa vida non foi fácil, vi-

viu os tempos da postguerra. No ano 1949, a 

súa nai trasládase a Sepúlveda para exercer 

como mestra. Morre o seu pai e pasan dificul-

tades económicas, María Victoria fará o bacha-

relato en Barcelona. Despois inicia os estudios 

de filoloxia románica na Univerdsidade Com-

plutense de Madrid. Compaxina os seus estu-

dios coa impartición de clases de francés. Aquí 

coñece tamén a Luis Llacer, con quen casará 

ao finalizar a carreira.  

José Luis era invidente, foi contratado pola on-

ce para o colexio Santiago Apóstolo e por ese 

motivo viñéronse a vivir a Gálicia, Pontevedra. 

En Pontevedra Mª Victoria aproba as oposi-

cións de lingua e literatura e é destinada ao 

instituto Masculino de Lugo. Neste tempo co-

meza a coñecer a literatura galega e a nosa 

cultura. 

Dous anos máis tarde volta a Pontevedra, para  

o IES  Valle Inclán e aquí impartirá clases ata 

1.986 . 

Adquire un compromiso firme co noso idioma e 

imparte cursos de galego gratuitos  para adul-

tos en diferentes vilas galegas. Adopta a Bego-

ña e Carlos Alberto, dous irmáns. Comeza a 

publicar libros:, traduce algún, e participa na 

elaboración de libros de texto en galego. 

En 1996 falece o seu marido.  En 2002 xubíla-

se a consecuencia dunha enfermidade de can-

cro. Morre o 22 de novembro de 2005. 

Da súa obra destacamos: “ eu conto, ti can-

tas ” , “ Mar adiante ” , “ L eonardo e os fonta-

neiros ” , Anagnórise ” , “ A  festa no faiado ” , 

“ O  cataventos ” .  

Nenos e nenas de 6º 
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Saída á area recreativa do San Vitorio 

 

 

Matín , 3 anos 

Gonzalo, 3 anos 

Alí, nada máis chegar, os nenos/as disfrutaron da merenda nun entorno natural moi fermoso. A carón do río 

atópase un sequeiro no que puideron ver cada unha das dúas partes, observaron a fauna da zona…Como 

anécdota queda unha ra que collemos e á que puideron tocar. Despois, deixámola no seu hábitat natural. 

Ao outro lado do río viron os bancos, peches de casetas…que quedan dun ano para outro da festa popular 

que alí se celebra. 

Aproveitamos a ocasión para recoller setas da man de Paco, descubrindo cales eran, si se podían 

comer 
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Saída á area recreativa do San Vitorio 

 

Enzo, 3 anos 

Martiño, 3 anos 

Andrea, 3 anos 

Rematamos cunha actuación 

medioambienta l ,  recol lendo 

diferentes restos presentes na zona, 

que contaminan o noso medio. 
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OS NOSOS PINTORES 

Estefania de Padullés 
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OS NOSOS PINTORES 

Estefania de Padullés 

Visita ao Daviña Rei 
O venres, día 15 fomos cos compañeiros de  

Bóveda a coñecer   IES do vindeiro curso. 

Acompañáronnos, Julio o noso titor, Nieves, 

a orientadora dos dous centros e Ángeles, a 

titora do grupo de 6º de Bóveda. 

A semana pasada visitounos Ana, a orientado-

ra do IES Daviña Rei. Quitounos moitos medos 

e tranquilizounos, +Recibíronnos, os profeso-

res que nos van a dar clase o vindeiro curso, o 

director, o xefe de estudios e  Ana e os compa-

ñeiros do curso pasado, Candela, Leila e Zaro 

Ensináronnos o IES que nos pareceu enorme. 

Despois estivemos na cafetería e no que vai a 

ser o comedor escolar o vindeiro curso. 

Lucía, Moraima e Lorena, 6º 

Excursión ao Grove 
Pasaremos fóra os días 18 e 19 de Xuño. 

Iremos áss Rías Baixas todos os nenos do 

colexio de primaria. 

Todos estamos moi ilusionados, pois para 

nós (nenos de 6º de primaria) é a última ex-

periencia co noso cole e vámolo disfrutar 

como se se acabara o mundo. 

O camping ao que vamos chámase Fieitás: Ire-

mos á praia, faremos xogos como o body-

board, piragüismo, tirolina, actividades noc-

turnas, etc. Pois non nos quixeron dicir que 

mais íamos facer. 

Durmiremos nenos separados de nenas en 

bungalows. 

Estamos impacientes porque chegue o día. 

E todo isto mentras se cociña Outeiro... 

Que ganas! 

Xana, Noé e Carlos Rusu, 6º 
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 INVESTIGAMOS NA NOSA ETNOGRAFIA 

OS SEQUEIROS 
No noso concello hai dous conxuntos 

etnográficos que revelan a abundancia de sou-

tos  noutros tempos e o protagonismo da casta-

ña na vida das persoas. 

Fomos de excursión a Paramedela.  

Acompañounos Felipe, promotor da restaura-

ción do souto de Paramedela e do sequeiro, ao 

que lle agradecemos moito o seu tempo e a 

información que nos aportou. 

Hai tempo, contounos, que as familias pasaban  

arredor dos soutos uns 5 ou 6 meses. O casti-

ñeiro é das árbores máis xenerosas e temos 

moitos motivos para aprecialos: a madeira des-

ta árbore é moi preciada para mo-

bles,construccíons como vigas, tablas para o 

chan, portas...As ramas ou pólas máis peque-

nas sérvennos para o lume. Non da moita calor, 

é ideal para facer o lume nos Sequeiros para 

secar as castañas é o seu froito é a castaña 

que  foi un alimento básico  na vida dos gale-

gos ata A partir do S. XVII no  que o consumo 

da castaña foi substituído pola pataca chegada 

de América. 

 É unha árbore doméstica, é dicir precisa 

coidados. Isto é o que facian os nosos antepa-

sados, por iso abundaban estas árbores .   É 

moi importante manter os soutos limpos de ma-

leza, e facer as podas cada ano. Por iso no mo-

mento que as persoas deixaron de precisalos 

como medios de vida e os abandonaron pouco 

a pouco estas árbores ían morrendo ou enfer-

mando. 

O castiñeiro existiu sempre en Galicia, 

algúns din que o trouxeron os romanos pero xa 

existia antes; o que fixeron eles foi sacarlle pro-

veito. 

 O souto de Paramedela é un souto res-

taurado. Estaba a piques de morrer, pois foi 

quedando abandonado. Os castiñeiros aquí te-

ñen tod@s unha plaquiña identificativa como un 

DNI. Así se se enferma un rexístrase e estúda-

se para coidalo. 

Explicounos que a xente conservaba as 

castañas dous ou tres meses semiverdes ao 

gardalas nas ouriceiras (construcións circulares 

de muros pequenos nas que botaban os ouri-

zos, cubríndoos con xestas, fentos…). 

Outra maneira de conservalas é a través dos 

sequeiros. Tivemos a sorte de descubrir de pre-

to a súa estrutura: ten dúas partes. Na parte de 

abaixo préndese o lume, e na parte de arriba, 

chamada cañiceira é onde  se colocan as cas-

tañas.  

.Outro conxunto etnográfico compono os 

sequeiros e cabanas do mazo. Neste caso 

agradecemos a Natalia a información que nos 

aportou na súa visita ao colexio. 

Os Sequeiros do Mazo están situados a un km 

e medio da aldea de O Mazo de Santigoso. Es-

te foi o poboado orixinal, os Sequeiros primeira-

mente foron as vivendas da orixinal poboación 

do Mazo, antes de que esta fose trasladada ao 

seu emprazamento actual.  Hai 12 sequeiros e 

9 cortes, dos que, a día de hoxe, algúns ató-

panse en estado ruinoso. 

Os Sequeiros eran construccións típicas da zo-

na, que constaban de dúas prantas: unha pran-

ta baixa, na que se facía o lume que recibe o 

nome de remoleiro que nos valería para secar 

as castañas e, na parte alta (chamada canicei-

ra), situábanse as castañas para ser secadas. 

Cada turno de secado, denominábase 

“canizada”. En cada “canizada” secábanse uns 

76 kgs de castañas. En cada sequeiro, podían-

se facer dúas ou tres canizadas durante o cas-

tañal, segundo a producción de castañas desta 

temporada. 

Cada canizada duraba de 20 a 25 días, durante 

os cales o encargado do secado das castañas 

tiña que durmir no sequeiro, para evitar que, 

durante a noite, se apagase o lume, o que pro-

vocaría que, coas xiadas e as baixas tempera-

turas nocturnas, as castañas recruasen. 
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OS SEQUEIROS 
Ao mazo chegaban veciños doutros lu-

gares próximos, como o Carballal, Parada, etc. 

para a recolecta e secado do produto. 

As cabanas do Mazo era onde se gar-

daban as cabras e ovellas dos veciños do lu-

gar. Este gando pastaba durante todo o ano no 

Souto do lugar, excepto durante a temporada 

do castañal, que lle chamaban “coutado” en 

que o gando non podía acceder o Souto e era 

conducido á serra (monte vecinal en man 

común) 

Un pastor encargábase do gando de 

todos os veciños, turnándose semanalmente. 

 

INVESTIGAMOS NA NOSA ETNOGRAFIA 

AS ESCOLAS UNITARIAS 
Para realizar este traballo acudimos a varias 

fontes: 

Recollemos información nas nosas casas pre-

guntando aos avós e avoas, veciños. Tamén 

viñeron Julia  e Lola a contarnos como era a 

súa escola. 

Para ir á escola había que camiñar ás veces 

ata 2 km. Iso sí as mochilas non pesaban tanto. 

Primeiro aprendiase a ler e despois estudiaba-

se nun libro que se chamaba enciclopedia, hab-

ía a de primeiro grado e a de segundo.  O ma-

terial que se usaba era unha pizarra pequena e 

un pizarrín para as contas. Cando eras máis 

grande escribían na libreta cunha pluma que se 

mollaba nun tinteiro colocado nun oco que tiña 

a mesa. 

Había moitos nenos e nenas na escolaporque 

antes había moita xente nos pobos. Estaban 

todos xuntos dende os cinco ata os 15 ou 16 

anos. 

Algúns ían  á escola se non tiñan que axudar 

na casa, ou deixaban de ir cando había moito 

traballo. 

Nas escolas había un encerado e normalmente 

mapas nas paredes para estudiar a xeografía. 

Algunhas non tiñan tiñan unha estufa, pero os 

nenos e nenas apañaban a leña para encender 

a estufa no colexio. Tampouco había baños 

Algunhas escolas Unitarias 

 

A escola de Parada de Montes 

Antes de abrirse a casa da escola deuse 

clase en casas particulares. A primeira escola 

foi no cuarto da Petada e a outra no cuarto 

Touzón (apodos da casas). Por último no que é 

agora a escola en si.    O local da escola de Pa-

rada conta cunha pranta baixa e outra primeira. 

No ano 1962 estaba feita a parte baixa, donde 

era a escola. Nese ano comezouse a facer a 

planta alta que era a vivenda da mestra. Arriba 

vivía e abaixo era a escola. 

Esta escola pechouse, probablemente,  uns 

anos antes de abrir o grupo escolar. Este dato 

non está comprobado. 

Foron mestras aquí: Pepita, Aurora, Celsa, Ra-

quel, Ignorina, Paquita, Teresa e Carme. 

É a escola do concello que conserva máis ma-

terial. 

Na actualidade está restaurada como local so-

cial dos veciños. 

A escola de Carballo e Lor 

Don José era abogado e Dona Ramona Que 

nacera en Compostela era a súa dona e mestra 

da escola. 

Acollia aos nenos e nenas de 5 ata 14 anos. 

 

Escola de Salcedo 
Escola mixta pública. O último mestre foi Jesús 

Miguez.  

O local era un espazo bastante grande. Tiña 

mesas ventás, unha mesa para o mestre e uha 

estufa. En cada mesa cabían tres nen@s. Tiña 

ocos para os tinteiros e mollar as plumas para 

escribir. 
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A ESCOLA DE BARXA DE LOR. 

Era a única escola de Barxa de Lor. Mixta. Fun-

cionou no tempo da guerra pero non sabemos 

as datas exactas. 

Mestres: Habia unha mestra  andaluza que viña 

á escola coa súa filla. Era boa mestra e boa 

persoa. Ás veces chamábase ao cura que era 

máis severo e pegaba. 

A escola era pequena. Tiña duas plantas. Unha 

escaleira de cinco ou seis pasos, pupitres dbles 

de madeira, pizarra e mesa do profesor. 

Contan que un día veu o inspector e non había 

ningún neno na escola. Por este motivo pe-

chouse e dende aquela ían á escola de Carba-

llo. 

A ESCOLA DE PRADELAS 

Creouse antes de 1930 .A mestra ou mestre 
destinados nesta escola viviu sempre cunha 
das familias. Nesta casa a día de hoxe unha 
habitación  recibe o nome do cuarto do maes-
tro, pois era o destinado a eles. 
Impartia dous turnos de clase, un polo día para 

os máis pequenos,e outro pola noite para os 

máis maiores. Chegou a ter entre 40 e 50 

alumn@s. 

Na década dos 1840-50    esta escola tras-

ladouse ao pobo de Covadelas,  a  unha casa 

privada pero  só funcionou uns cinco cursos.  

Despois volveu para Pradelas. O mestre que 

estivo en Covadelas chamábase D. Ceferino.  

Na entrada tiña o escudo de escola nacional. 

Esta escola pechou polos anos 1967-68 . Na 

actualidade serve de almacén. 

 

A ESCOLA DE SAA 

Esta escola  é anterior ao 1830. O local 

desta escola cambiou varias veces de lugar. 

Primeiramente estivo no lugar que recibe o no-

me de fragua. Despois foi para outra casa que 

recibe na actualidade o apodo da de Cantín e 

máis tarde para outra que recibe o nome de 

“Casa de Pescado”. Por último, aproximada-

mente polo 1840 funcionou no baixo dunha vi-

venda que se construiu nesa época, a casa da 

“Emilia de Cantín”. Aquí funcionou a escola 

pública de Saa, ata o momento do seu peche 

para incorporar o alumnado ao grupo escolar 

da Pobra.  Na súa entrada tiña o escudo de es-

cola Nacional 

A escola de Vilarmao. 
Acollia nenos e nenas dende os 6 ata os 14 

anos O veciño que facilitou a información foi a 

escola dende o 1938 ata o 1942. Comezou con 

10 anos e foi á escola ata os 14 anos. 

Pasaron por esta escola Mestres como Nati, 

Mariano, dona Encarnita e Pura. 

A escola era unha sala. Non tiña estufa, tiña 

fiestras. Tiña uns bancos cunhas mesas gran-

des onde se estudiaba. 

Antes de subir a dar clases tiña que darlle ao 

gando a súa comida. 

 

 A ESCOLA DE FERREIROS. 

 En Ferreiros había unha escola que co-

mezou a funcionar no ano 1934. Era unha es-

cola nacional 

Mestres: Genoveva, Manuel  Vázquez 

Cando empezou a funcionar ian á escola  den-

do os 11 anos ata os 15 aproximadamente. 

O local da escola estaba nunha casa particular. 

Era unha habitación habilitada para escola. 

Había pupitres, pizarra, ventana…Non tiña es-

tufa. O solo era de madeira, tiña pouca luz ( un 

lugar triste). O que máis recordan era que o 

mestre pegaba moito. 

A ESCOLA DA FERREIRÚA 

Creouse no ano 47. Construírona  os veciños 

Mestre: Antonio Besteiro- 

A escola tiña ventás, pupitres nos que había 

dous nenos e unha mesa para o profesor.  

Pola década dos 40 cando ía a avoa de Roi e 

Xana á escola había 60 nen@s e un mestre. 

Os máis grandes cando remataban as tarefas 

axudabanlle ao mestre e preguntábanlle ou co-

rrexian as tarefas  aos máis pequenos. 

 
Nenos e nenas de 5ºe 6º 
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 Algúns momentos con tres compañeiros inolvidables: Nieves, Vanesa e Julio 
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 Temos un tesouro: Compartir con vós 

unha infinidade de momentos  entra-

ñables, inolvidables... 

Grazas amigos.  


