Revista Escolar Outeiro

Curso 2014/15

EDITORIAL
Saúdos lectores:
Un ano máis Chega xuño e inda que todos estamo a tope de
tarefas para rematar o curso facemos un esforciño para que Outeiro siga a visitarnos e chegue de novo ás túas mans.
O día a día do curso encheo unha boa parte das nosas vidas, Temos a posibilidade de voltar a vista atrás e reflexionar, opinar,
ata soñar….e contarvos a través de Outeiro as nosas experiencias máis salientables, a través das que compartimos, ilusionámonos, emocionámonos e sobre todo medramos.
Outeiro é o vo do niño que nacía en setembro e se fixo
fructífero ao longo destes meses. Agora voa coa firmeza que lle
dan as nosas palabras a través das que vos relatamos as experiencias que que romperon a monotonía da vida do cole, e que
sen dúbida son as que gardamos con máis agarimo no noso armario persoal.
A mellor testemuña do noso enriquecemento persoal e a capacidade de darlle vida a Outeiro e compartila con vós. Así que
nela atoparedes algo de todo: relatos de expereincias, creacións
persoais....en fin, se durante o curso fomos maioritariamente
lectores, agora chegou o momento de cruzar ponte e ser escritores.
Se abres as páxinas de Outeiro verás que foron moitas as
experiencias dignas de lembrar, como moito foi tamén o que medramos.
Estimado lector, estás ahí?
Pois viaxa por estas páxinas para que Outeiro siga voando, e
verás como tamén te emocionas!
Ata o vindeiro curso!
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Dotación de recursos
Recursos humanos
No curso 2014/15 contamos cunha plantilla de 8 profesores, seis a tempo
total e dous que itineran, a orientaora que compartimos con outros tres centros:
Rosalía de Castro de bóveda, Virxe do Carme de Sober e Monte Baliño de
Pantón e o profesor de relixión que vén os xoves ao cole e que compartimos
con Bóveda, Sober e Currelos.
En canto ao alumando comezabamos o curso con 43 alumn@s e rematamos con 45.
Se ben consideramos esta plantilla suficiente, tamén consideramos que
non debería disminuír, pois no centro hai alumnado con necesidades específicas, e a diversidade enriquece cando podemos atender e considerar as súas
demandas.
Por outro lado conscientes da escasez dalgúns recursos e do profesorado
xusto priorizamos os proxectos nos que nos involucramos pero somos conscientes de que esta plantilla é necesaria para poder ofrecer un ensino de calidade, donde xonxugamos a apertura do centro ás conivnecias, ao entorno, para
achegar a escola á relaidade e aos valores.
Así cada curso, asumimos o compromiso de implicarnos tod@s para desdobrar os grupos de xeito que garanticemos un ensino adeccuado ás demandas
do alumnado, de calidade. Aumentamos pois a carga lectiva de tod@s impartindo clases a orientadora e a directora, ´para deste xeito manter a nivel interno
as catro unidades.
Seleccionamos os proxectos repartindo responsabilidades, implicándonos
naqueles que consideramos positivos para o centro e enriquecedores para o
alumnado. Cada curso damos un pasiño avanzando neste senso coa ilusión de
mantelos aínda que moitas veces sentimos sobrecarga de traballo.
Incidir polo tanto na importancia de sensibilizar a Consellería da necesidade de proporcionar os recursos humanos e materiais necesarios, e deixar de
lado a austeridade cando se trata do ensino público, estamos a falar dun servizo fundamental, a formación dos nosos nenso e nenas, que son os mellores ladrillos para construír país.
O noso compromiso como equipo é o de traballar neste recuncho ao que
non queremos que lle falten opcións, abandeirado pola igualdade de oportunidades para medrar. Por iso queremos camiñar en formación permanente para
ir en consonancia coa actualidade, pero tamén na demanda permanente de
contar cos recursos necesarios tanto humanos como técnicos, infraestructuras
ou materiales.
Somos un equipo de traballo involucrado e comprometido con esta profesión apasionante, que conleva a enorme responsailidade de formar persoas con
valores, activas , críticas, competentes, capaces de innovar, tomar decisións
nunha sociedade que se construirá coas súas aportacións e compromisos activos.
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PROXECTOS NOS QUE NOS
INVOLUCRAMOS
PROXECTO VOZ NATURA
Por cuarto curso consecutivo participamos no proxecto Voz Natura. Así pouco
a pouco vámonos concienczando da importancia de valorar e coidar a nosa contorna
acondicionando os espazos que rodean o centro e que estaban descoidados.
Cada curso enganchámonos ao tema central do curso escolar pero sen abandonar os
traballos iniciados os cursos anteriores.
Así contamos co recuncho de plantas medicinais, ornamentales, o noso bosque
de árbores frutais e este ano sen descoidar os anteriores iniciamos o horto ecolóxico.
Ao longo do curso desenvolvemos actividades en torno a este tema que nos levou a
coñecer mellor as plantas, os coidados, os beneficios para a saúde...das que darán
conta os alumn@s contando estas experiencias.
En todo caso achegounos a un traballo por proxectos, partimos de algo moi
próximo ao alumnado, pois dadas as características da nosa zona rural case todas as
familias teñen un horto. Polo tanto traballamos sobre un tema moi próximo que serviou para achegalas un chisco máis ás actividades do centro.
O alumnado recolleu información de diversas fontes: libros de consulta, os
maiores do cnetro de día, expertos en horto ecolóxico...para logo analizala, plasmala
nun manual e na propia práctica facendo semilleiros e creando o noso horto ecolóxico que plantamos e coidamos colaborando tod@S
Para desenvolvelo contamos cun orzamento de 540€. Participa todo o alumnado
e profesorado. Está coordinado polo profesor Óscar Gallardo Amiama.
Tampouco nos esquecemos das actividades iniciadas en cursos anteriores, e
limpamos os espazos das plantaas medicinais e ornamentais.
O tema do horto as verduras e hortalizas acompaññounos todo o curso ata para elixir
o tema do entroido no que nos disfrazamos de verduras, hortalizas e froitas.
O traballo do horto iniciamolo dende o principio, así permitiunos observar e ir
coñecendo os coidados das prantas dende o principio. Así elaboramos semilleiros,
actividade na que participou todo o centro. Cada curso sementou algunha pranta que
logo plantamos no horto.
Preparamos a terra e o diseño do horto, logo plantamos e coidamos por turnos
as nosas plantas.
Para saber sobre esta tarefa recollemos información. Das familias, dos maiores
do centro de día e de dous expertos en horto ecolóxico que viñeron ao centro a darles
unha charla.
Dende a área de ciencias da natureza o alumnado de 5º e 6º achegouse ao traballo por proxectos elaborando un amnual do horto escolar. Para isto recolleu a información das fontes sinaladas e do recuncho da biblioteca donde se colocou material
de consulta sobre os hortos escolares intantís.
Relacionamos este tema con outras actividades como o magosto, un producto
típico da nosa zona ou a micoloxia, que todos os cursos facemos unha saída para clasificar os cogumelos e profundizar no seu coñecememnto. Este curso non se puido
desenvolver esta actividade debido a mala climatoloxia da época.
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VOZ NATURA: ACTIVIDADES

O noso horto escolar

para cada curso; os de infantil plantaron

Ao longo deste curso aprendemos melón , os de primeiro e segundo
moitas cousas sobre o horto ecolóxico e plantaron calabacín, os de terceiro e
melloramos moito o noso horto de varias cuarto plantaron sandía e os de quinto
maneiras: fixemos un horto pequeno que e sexto plantaron pemento , cabaza e
estaba separado en cuatro seccións nas albahaca.Tamén investigamos sobre as
que clasificamos as prantas: nunha nosas prantas e así cada un colleu
sección prantamos prantas de raíz, nunha pranta do horto e seguiu un
prantas de folla, prantas de froito e esquema

para

saber

cousas

dos

prantas de sementes. Así plantabamos coidados e beneficios das nosas plantas.
distintos

verduras

e

froitas.

Logo A cebola, a cenoria, a berenxena, o

limpiamos as plantas medicinais e as tomate, a sandia, o porro..
aromáticas.

I

nvestigamos como se planta, os

Tamén plantamos distintos

tipos coidados que precisa, os aportes
de flores para decorar os nosos espazos nutritivos e por último recopilamos dúas
e o noso horto: as hortensias e as calas, receitas con elas. Esperamos probar
un rododendro....
Fixemos semilleiros un ou dous

Convivencia co Centro
de Día.

algunhas o vindeiro curso.

Xurxo, 6º
coñecementos…
Falamos de distintos temas: como:

Para traballar no noso horto escolar preparar a terra, a plantación que debe
con eficacia, primeiro de nada precisa- ser na lúa minguante, empréganse femos información.

rramentas como a forcada… Os froitos

No cento de día podían axudar moi- réganse normalmente polo rego…
to… así que concertamos unha xornada Foi una xornada moi positiva en moitos
na que os maiores puidesen contarnos aspectos, non só recolleron información
cousas do horto.

senón que descubrmoa a sabiduri que

Así que un mércores mércores fo- garda a xente maio . O respecto que lle
mos ao centro de día. Alí preguntamos e debemos non é porque sí.
eles íannos contando con moito interés
pois estaban a falar das súas vivencias e

Xurxo, 6º
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VOZ NATURA: ACTIVIDADES

VISITA DE TICO E LOLA
O dia venres 19 de maio tivemos a

A calendula evita que veñan os insectos
Se se poñen allos ao lado das

visita de Tico e Lola que nos contaron fresas evitanse os hongos que non lle
cousas sobre as plantas.

gustan as fresas.

Son duas persoas expertas en
hortos ecolóxicos.

Se poñemos palla por riba das
plantas

do

horto

evitanse

que

se

Primeiro contaronnos a relacion estropeen nas xeadas, que nazan as
que habia entre as plantas e os animais, herbas malas e ademáis temos que
pois na natueza nada sobra nin nada regar menos.
falta, ela mesma busca o equilibrio e

A compostaxe son os restos dos

establecendose relacións naturais entres seres vivos que logo se utilizan para o
as plantas e os animais.

horto.

Comentarannos o tipo de chan que

Despois das explicacions na sala

precisa cada planta, e tamen que os de informatica marchamos cara o horto.
amimais non son tan perigosos para as Visitamos
plantas, por exemplo os pulgóns

o recuncho das plantas

que medicinais.

semellan en principio insectos moi malos -Se pos un anaquiño de lavanda debaixo
pero se senon os houbera as larvas das da almofada axudarache a durmir mellor.
xoaniñas non poderian comer. Pol tanto -A menta:ten moitas propiedaes,tomase
se hai xoaniñas no horto non precisamos en infusion,é relaxante.
votar produtos químicos.

-Salvia:unha

planta

con

multiples

Un horto debe ser sostible porque propiedades beneficiosas.
senon as plantas case non medrarian.

Así que agora tamén sabemos como

As miñocas descompoñen os restos de aproveitalas mellor.
seres vivos mortos e transformanos nun Como ben vos expliquei nesa hortiña
perfecto humus.

aprendimos moito. Para o ano que vén

Se metemos plantas aromáticas no teremos un horto ecolóxico ben lucido.
horto, de facer un recuncho acolledor
tamén favorecemos o horto porque

Marcos, 5º

atraen os insectos para polinizarse.
O clavel limpa o chan de hongos.
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VOZ NATURA: ACTIVIDADES

OS NENOS E NENAS DE INFANTIL FIXERON OS
SEUS SEMILLEIROS

Ainara

Marcos

Elena
Sara

Alvaro

alejandra

Candela
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VOZ NATURA: ACTIVIDADES

OS NENOS E NENAS DE INFANTIL FIXERON OS
SEUS SEMILLEIROS
Zeltia

José Ramon

Txell

Emma
Jesús

Fátima

Antón
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PROXECTO PLAMBE
Por cuarto ano consecutivo formamos parte do PLAMBE. Suón un esprzo máis para o centro, pero leva consigo un enorme beneficio para o centro.
Integrarnos neste plan permitiunos acadar unha biblioteca completamente distnta á
primaria.
A día de hoxe é un espazo acolledor que pretende camiñar coas necesidades de
demanda tanto de lectura por praxe, como consulta bibliográfica, ou en material audiovisuais.
A biblioteca é un recurso vital no centro, dende o que parten a maioría dos recrusso en relación coas fontes de información . É tamén o lugar donde hai unha inmensa oferta lectora no ámbito de lectura por pracer. A biblioteca está presente na vida
do centro, dende ela vertébrase o proxecto lector, a dinamización da lectura, protagoniza e apoia o traballo por proxectos, está presente nas conmemoracións….
Na biblioteca centralizamos todo o material informativo que pde empregarse para
os traballos escolares e para o tratamento e fomento da lectura.
O traballo na biblioteca desenvóvese pois en varios ámbitos:
Por un lado a xestión. Para iso contamos co programa Meiga e fin de seguir criteriso estandarizados e catalogar e clasificar os fondos cos que contamos. Estase
acatalogar aínda que este proceso é lento e se fai a maioría das veces fóra do
horario lectivo do profesorado dados os recurso humanos xustos cos que contamos.
Dinamización da lectura. A biblioteca está presente nas conmemoracións programando variedade de actividades nas que se procura involucrar a todo o alumnado
e ás familias. Hai actividades xa asentadas neste aspecto como a hora de ler, as
mochilas viaxeiras que viaxan ás familias, un servizo de préstamo que funciona durante todo o curso.
Este curso iniciamos a creación de clubs de lectura en primaria, un composto polo
grupo de 3º e 4º e outro polo alumnado de 5º e 6º.
Por outra banda tamén é un apoio fundamental nos procesos de ensinanza e
aprendizaxe, procurando que atopen aquí o material de consulta para desenvolver
os proxectos de investigación ou calquer tipo de traballo.
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PLAMBE. ACTIVIDADES

DIA DAS BIBLIOTECAS
E SAMAÍN

co medo: Os de 3º e 4º leron Fantasmas no corredor e os de 5º e 6º “ Malos

Durante a semana do Samaín o tempos para os fantasmas ” os dous
tema do medo cobrou protagonismo e libros son de Agustín Fernández Paz, un
hai que dicir que axudaron as familias escritor que nos gusta moito. Así que
tamén. Na hora de ler esa semana viñe- despois da lectura entre todos tamén
ron a contarnos un conto de medo e Os fixemos as nosas reflexións e falamos
pais dalguns nenos contaronnos histo- desta palabra medi terrorífica: o medo
rias de medo:

Pola tarde os nenos de 5º e 6º dis-

LUNS:Veu Martín, pai de Emma. Con- frazamonos

asustamos ao resto do

tounos un conto no que aprendemos alumnado; Tamén fixemos un concurso
que antes de tirar as cousas hai que de cabazas. Había que decoralas con
pensar se se poden aproveitar.

material de refugallo. Os gañadores fo-

MARTES:Veu Sandra, nai de Moraima ron os seguintes:
e Senén e contounos un conto de al- Infantil:Marcos
guén que nunca tiña medo, pero un día 1º ciclo:Kevin
si que o tivo.

2º ciclo:Maiky

MERCORES:Veu Teddi, pai de Leila. E 3º ciclo: Xurxo
contounos un conto na que reflexiona- Cada premiado tivo un estupendo agamos sobre as consecuencias de asus- sallo e ós non gañadores regaláronnos
tar.

unha bolsa de chuches. Con figuras so

O día 30 celebramos o Samaín.

Samaín.

Os nenos e nenas de 5º e 6º Lola fixonos un menú moi especial e moi
tamén fixemos os nosos piniños como rico acorde co Samaín.
contacontos e na hora de ler contámos- 1ºprato: crema de cabaza.
lle ao resto unha obra de guiñol que se 2ºprato: hamburguesa.
chamaba “ corre corre cabaciña. ”

Postre. Xeado.

Fixeramolo tan ben que nos deron un Ao final do día tivemos recreo extrae
diploma a cada un.
Nese mes tamén lemos libros nos

déronnos chuches. Pasámolo xenial!!

Marcos, Vero e Sheila, 5º

clubs de lecturas que tiñan algo que ver
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PLAMBE. ACTIVIDADES

DÍA DAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES

Fixémolo moi ben e gustounos moito
facer teatro.

Despois de traballar cos contos de me- E de novo vovemos á biblioteca que
do, e disfrazarnos quedaba outra festa

nos agardaba unha sorpresa, así que

importante.

acudimos cheos de curiosidade.

Polo cole había carteis....había

Entramos, sentamos todo estaba nor-

que ir á biblioteca..Falábase de conta-

mal... Pero mandáronnos pechar os

contos. e tamén de coñecer .

ollos... Agora si que se poñía emocio-

Pola mañá veu ao cole na hora de nante!!
ler, Nunci Valcárcel, actriz que traballa

Con moita intriga, pechamos os ollos

na galega, traballou na serie de Mare-

expectantes.... Silencio....ata que nos

as vivas é é de Salcedo, unha localida- dixeron: -Xa podedes abrilos!!!
de do noso Concello e ademáis a nai

Alí nunha mesiña, envolta en papel de

de César un compañeiro de tres anos.

regalo agardaba a casiña de chocolate!!

Nunci contounos o conto “ O galo tra-

Preciosa... pero estaba feita con chu-

ganoces ” .

ches!!

Despois fixámonos no colocadiña

Así que a casiña durou pouco, o

que estaba a biblioteca, contáronnos

tempo de contemplala abraiados e dar-

como se colocan os libros, o recuncho

nos conta de que estabamos diante de

de infantil e 1º e 2º, o recuncho de 3º e

gominolas, caramelos....os profes non

4º e o recuncho de 5º e 6º. Logo outros daban repartido...estaban boísimas!!
donde consultar información. Tamén

A biblioteca agasallounos polo traballo

nos contaron algunhas normas para

feito porque era o seu día e nós queda-

manter

mos encantados, e seguimos encanta-

Pola tarde os nenos e nenas de

dos de ter unha biblioteca con tantos

3º,4º,5º,e 6º represntamos unha obra

libros que nos

de teatro, “ Todo é un conto ”

axudan a so-

Son personaxes dos contos que acu-

ñar.

den ao doutor para que lle resolva os

Xurxo, Aarón

problemas que teñen....

Manuel ,5º

Nuno
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PLAMBE. ACTIVIDADES

DÍA DA NON VIOLENCIA

Un bo día Xela volve a clase…

A biblioteca estivo presente na ce- volve a ser a mestra alegre que lles enlebración deste día.

O alumnado sinaba tantas cousas.

de 3º,4º,5º e 6ºleron de xeito colecti-

Así que esta semana falamos

vo “ Xela volveuse vampira ” de Fina moito sobre a Violencia de Xénero que
Casalderrey. A historia dunha mestra non ten absolutamente nada positivo, o
alegre, a que querían moito os seus único importane é loitar para que non
alumn@s;

pero de repente a inicios exista.

dun novo curso cambia por completo.

Ocorréronsenos moitas ideas e

Os alumn@s saben que algo lle ocorre con todas elas elaboramos un mural no
a Xela, xa que non é a mesma persoa. que pretendemos que queden reflexaAntes era moi alegre, agora sempre das todas as nosas boas intencións…
está triste, distraída, e leva gafas que
ocultan a súa mirada…

No mural, represéntase o Mundo,
e caen pingas de auga das nubes con

Un día na aula, cáelle a bufanda e mensaxes, para loitar contra a Violencia
descobren certas manchas vermellas de Xénero.
no pescozo.... algo moi importante lle

Os nenos e nenas de 5º 6º coñe-

está a ocorrer. De súpeto deixa de acu- cemos de camiño o acróstico facendo
dir ao colexio…Breixo, un dos alumn@s poemas coa palabra VIOLENCIA. Os
pediralle a Rute, un ser fantástico, axu- de 3º e 4º fixeron mensaxes tamén moi
da

para

descubrir que

Xela.

lle ocorre a bonitas, os de 1º e 2º a súa mensaxe
cun debuxo e os de infantil debuxos.

Rute converte os muros da casa Así, entre todos fixemos un fermoso
de Xela en transparentes e poden com- mural No que está o mundo e as pinprobar como Xela é maltratada polo seu gas das nubes que o regan son os nomarido. Rute ten capacidade para cas- sos poemas e mensaxes.
tigalo soberanamente, convertendo a Tamén coñecemos a Malala. A súa hisCibrán, o marido de Xela, nun home toria impresionounos moito, e contácocho que anda en moto perdido polo moslla aos demáis compañeiros.
firmamento….

Vero e Aarón, 5º
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PLAMBE. ACTIVIDADES
DÍA DE ROSALÍA E DA MU-

Castaña, cuxos orixes se remontan ao

LLER

noso pobo, Pobra do Brollón. Fixémolo a

O 8 de marzo, celébrase unha data
moi significativa, o Día Mundial da Muller
Traballadora así que dende o centro unimos dúas datas importantes: o 24 de

través dunha presentación en power
point que elaborou o CIM ( Centro de
Información á Muller de Monforte ) . É
unha actividade conxunta das bibliotecas

marzo, Día de Rosalía ( q ue coincide co da zona. Despois cada cole debuxa un
seu aniversario ) e 8 de marzo, Día da

capítulo e así crease a historia cos nosos

Muller.

debuxos.

Ninguén mellor que Rosalia para
representar as mulleres galegas.
No cole lemos o libro “ A pantasma
da cas da Matanza ” . Unha pantasma
que estivo con Rosalia e a acompañou .
Baixamos ao parque para recitar as
nosas poesías tituladas “ Eu tamén son
Rosalía ”
Os poemas recitados por nós son os
seguintes::
1º,2º: “ Has de cantar”
3º,4º: “ Campanas de Bastavales ” e
“ P ra habana ”
5º e 6º: Cantamos acompañados por
César Negra Sombra e recitamos unha
parte do poema “ A Gaita Galega. ”

María Castaña naceu en Cereixa,
polo que recopilamos as entidades que
levan o seu nome: Na Parroquia de
Cereixa hai unha asociación cultural que
leva o seu nome, ao igual que unha rúa
na localidade de Pobra.
Entre todos os nenos e nenas do
cole creamos un mural que puxemos na
entrada do cole porque quedou moi fermoso. Os de 3º, 4º 5º e 6º escribimos a
biografía e colocamos os nosos poemas.
Cada ano coñecemos un chisco máis
desta gran galega que sempre nos sorprende coa súa valentia e compromisos
co seu pais. Un bo exemplo a seguir.

Sheila, 5º

Xa pola tarde, no colexio, o alumnado de
3º, 4º, 5º e 6º coñecemos a María

.
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PLAMBE. ACTIVIDADES
Un conto con Estefania

premio nos concursos de contos das

Padullés

anos; por que a todos nos encantou

O venres 8 de maio veu ao noso
colexio unha escritora e ilustradora
( E stefania Padullés ) . Contounos
como se crea unha historia, como se
edita e como se debuxa.

Letras Galegas da categoría de 6-8
aínda que eran para nenos pequeniños
como os de infantil.
Logo todos xuntos ( infantil,1º,
2ºe 3ºciclo ) comprobamos a facilidade que ten Estefania para debuxar e

Leunos o seu conto: “ Os desexo debuxounos ao gato Klops e a outros
sdo gato Klops, ” . Un gato non se

personaxes da historia que lle ivamos

decidia de que desexo pedir por que lle dicindo. Así fixonos un mural que nos
caera na súa chimenea unha estrela
adicou e nos regalou , así que contafugaz.
mos cun valioso recordo.
Adicounos dous contos dela que

Manuel, 5º

temos na biblioteca e ademáis puxeron
“ O desexo do gato Klops ” como

MOCHILAS VIAXEIRAS

varios contos, en castelán, galego, poesía, cómic...

Dende o segundo trimestre puxéronse

O curso pasado estaba con cada fami-

en marcha as mochilas viaxeiras.

lia 15 días pero a case ninguén lle deu

Este ano levamos mochila 1º, 2º, 3º,

tempo a ver todo o material así que es-

4º, 5º, e 6º. Conteñen material diverso:

te ano estivo con cada familia tres se-

algún xogo para o ordenador dos sosti- manas.
bles, aforro de enerxía ou ou-

Esta actividade gústanos moito, porque

tros....algunha peli, xogos, libros para

ademáis compartimos o material da

ler coas familias como non fagas caso

mochila coa nosa familia.

co maltrato, ou outros informativos e

Nenos e nenas de 5º e 6º
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O DIA DO LIBRO

Tamén lemos un conto viaxeiro que
creamos entre todos. Empezou na aula

O dia do libro para nos é moi importe de infantil que lle deron vida a un
porque con el aprendemos que ler é monstruo moi especial, pasou por 1º e
moi necesario.

2º donde comezaron as aventuras,

Hai unha actividade que hai cursos chegou a 3º e 4º donde continuaron, e
que facemos por estas datas e que remataron en 5º e 6º que ademáis lle
nos encanta a todos. Os mais grandes demos título: “ O monstruo e a maxia
convertímonos en padriños e madriñas de San Xoan ” .
dos máis pequenos e contámoslle un Despois démoslle un aprauso a un esconto. Todos desexamos este momen- critor moi querido por nós que nos gusto, a nós gústanos contarlles e a eles ta moito: Agustín Fernández Paz. Pois
que lles contemos.

foi o escritor máis lido este curso.

Así que nesa semana déronnos a cada Rematamos tamén con premios para
un un conto para ler e preparar, pois os nosos mellores lectores que foron:
tiñamos que contarllo. O día 23 na
hora de ler despois do recreo Dori tiña
os nosos nomes nunha caixa . Os nenos máis pequenos sacaban un nome
e así ian collendo ao seu contacontos.

3º: Marcos con 18
2ª: Candela con 20 e
1ª :Sheila con 22.
E para non desanimar a ninguén a ler

Fixemos unha gran roda e ocupamos o houbo calendarios, marcapáxinas e
chapas para todos. Así que de novo a
patio cuberto.
Despos tivemos que facer un breve
resumo do conto que contou cada un
dos de 3º,4º,5º e 6º.

seguir lendo e facendo esas maravillosas viaxes tan persoais que se fan cada vez que abres as páxinas dun libro.

Marcos, 5º
14
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PLAN PROXECTA: CARA UNHA ALIMENTACIÓN SAUDABLE
O Plan Proxecta deste curso 2014/2015 ten como obxectivo fomentar a
alimentación saudable.
Unha alimentación suficiente,completa, variada e axeitada permite o
crecemento e correcto desenvolvemento físico e intelectual dos nenos, ao mesmo
tempo que contribúe a manter unha boa saúde. Danos a enerxía precisa para as
súas funcións vitais, lúdicas e de aprendizaxe.
Algunhas das actividades que decidimos desenvolver para acadar os
obxectivos propostos foron as seguintes:

● Elaboracións de murais cos diferentes grupos nutricionais e os alimentos
que hai neles.
É unha maneira moi interesante de comezar este proxecto: coñecendo os grupos
nutricionais, o que nos aportan, as súas vantaxes…

● Froita na escola
Cada día ao centro chega froita de tempada. O alumnado no tempo de lecer comerá unha
porción. Favorecemos así o consumo diario recomendado dun par de pezas de froita, ao
mesmo tempo que analizaremos os aportes que este tipo de comida representa para o
ser humano.

● Elaboración de menús escolares polo alumnado.
Cando o alumnado teña unha serie de coñecementos adquiridos é un bo momento de
poñelos en práctica elaborando o menú durante unha semana para distribuír na nosa
dieta todos os aportes nutricionais que precisamos dun xeito correcto.

● Estudo de alimentos do horto escolar.
Aproveitando o horto escolar do centro, é unha maneira máis próxima de coñecer
diferentes alimentos, de facer estudos dos seus beneficios, do seu sabor, textura…é dicir,
estar en contacto e coñecer máis de preto aqueles produtos que nos axudan a ter unha
dieta saudable.
Querémosvos falar doutras actividades dentro deste proxecto que nos gustaron moito e
das que sacamos proveito:

15
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PLAN PROXECTA: ACTIVIDADES
● Almorzo saudable
O xoves 5 de marzo compartimos mestres e alumn@s un almorzo saudable.
Comimos froita, cereais, zume de laranxa, leite, torrada con tomate e xamón.
Démonos conta de que é moi importante almorzar ben para ter enerxía para
xogar, estudiar.
Joel e Zaro 4º
● Obradoiro “ O sabor da aventura está no mar ”
O mércores 11 de marzo visitáronnos unhas persoas que nos explicaron un
interesante e divertido obradoiro para ensinarnos cousas relacionadas co mar.
Os contidos deste obradoiro xiraron en torno a 4 bloques:
-Medio mariño e especies.
-Conservación
-Gastronomía
-Nutrición
Dividíronnos en dous grupos ( por un lado infantil con 1º e 2º; no outro grupo
estábamos 3º, 4º,5º e 6º ) .
Participamos no obradoiro durante unha hora. Representaron unha pequena
obra de teatro; desta forma conseguiron atraer a nosa atención.
Logo, fixemos un concurso no que tiñamos que ir respondendo a unhas
preguntas.
Esta fantástica actividade está enfocada a preparamos para a excursión a Burela
na que visitaremos a lonxa e o barco - Museo.
Lucía e Leila 4º

● Calendario de merendas
Cada día da semana tíñamos que traer unha cousa diferente. Pareceunos moi
interesante, cumprímolo sempre.
Luns: Froita
Martes: Bocadillo
Mércores: Libre
Xoves: Lácteos e derivados
Venres: Froita
Zaro e Joel 4º
16
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● Excursión a Burela
O 25 todos os nen@s fomos de excursión a Burela . Uns días atrás disfrutáramos
dun obradoiro chamado “ O SABOR DA AVENTURA ESTÁ NO MAR ” , para así
aproveitar mellor a nosa saída .
Ímovos contar o noso resumo:
As 9:30h subimos ao autobús; nel estivemos vendo unha película, cantando,
rindo,xogando…
As 10:30h paramos nunha área de servizo para tomar aire e seguir a nosa viaxe .
Na costa de Lugo disfrutamos da súa paisaxe, e…CHEGAMOS A BURELA!!!
Cando chegamos fomos visitar o Barco Museo boniteiro chamado

Reina del

Carmen. Nel vimos cousas moi interesantes: A neveira onde acumulaban o peixe
para conservalo mentres están no mar , a sala de máquinas onde se encontran os
motores , os camarotes onde durmían , a cociña…
Tamén nos ensinaron artes da pesca, restos de peixes…Foi moi impresionante
un peixe de 2 cabezas porque sufriu unha mala transformación .
Toda esa visita abriunos o apetito , así que fomos a un lugar que xa estaba
reservados para nós . Como estabamos nunha zona de costa o menú foi:
Sopa de peixe con gambas .
Fideua
Iogur.
Despois de repoñer

forzas, dirixímonos á lonxa de Burela, que é a máis

importante de Galicia, na que se pescan toneladas de peixe .
Ensináronnos moito peixes; o que máis nos gustou foi tocalos todos. Tamén
collemos un lubricante e unha centola; foi moi interesante.
Unha vez xa vista toda a lonxa fomos á praia de Arealonga ; pareceunos moi
bonita, merendamos nela, xogamos…
E para rematar regresamos ao centro. Foi unha gran experiencia ver cousas sobre
o mar .
ESPERAMOS VOLVER MOI PRONTO.
Candela e Estrella,4º
17
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EXCURSIÓN A PARADA
DE MONTES

Déronnos a probar as galletas que es-

taban boísimas!
O día 14 de novembro visitamos Para- Despois paramos en Salcedo, alí
da de Montes, unha aldea típica das agardábnos o pai de Leila que nos
montañas de Caurel e o último pobo abriu o museo do mel.
do noso Concello.

Habia moitos utensilios relaciomados

Así mergullámonos no pasado, as ca- co traballo da mel: o traxe, a careta,
sas e están amontoadas cos tellados cortizos...que nos explicou o uso de
xuntos, porque así soportan mellor a todos, como traballan as abellas e coneve. Tamén está situada no pasado mo de saca o mel..
da ruta do ferro.
Nela a topamos unha fermosa familia
os pais do noso compañeiro Martinho,
que nos enseñaron como traballan coa
castaña.
Entramos no sequeiro donde había
moitas castañas, enseñaronnos como
as secan, logo fan fariña con elas e
despois galletas, pan....

Noé e Maiki 3º

CONVIVENCIAS
O quince de maio fomos de convivencia a San Clodio. Fixemos moitos
xogos tradicionais. Xogabamos en grupos mezclados dos dous coles , os de
1º, os de 2º, os de 3º.4º.5º.e 6º. Así
acompañados dun profe fomos recorrendo todos os xogos.
Invitaronnos a comer.
Pasámolo moi ben!

Nenos e nenas de 1º

18
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DÍA MUNDIAL DA PAZ

nos as historias doutro libro que fala

O día 30 de xaneiro celebramos o dos dereitos da infancia: “ O neno
día mundial da Paz e a non violencia.

Can ” dunha escritora moi querida por

Elaboramos un mural que era unha

todos Fina Casalderrey.

árbore coas mans de todos os nenos e Foi un día moi especial porque nos
nenas do cole con mensaxes pedindo

lembra

a PAZ.

que hai

Despois baixo da árbore cantamos

que res-

tamén tod@s a canción de Rosario

pectar

Flores “ No Dudaría ” .

sempre

Os nenos e nenas de 3º e 4º contárn-

aos dem-

nos un conto moi fermoso “ Coas

áis..

mans baleiras ” .
Os nenos e nenas de 5º e 6º contáron-

Xulia, Carlos, Roi e Adai, 2º

O DÍA DA ÁRBORE

ga na que nos contaba unha historia

Os nenos e nenas do CEIP da Pobra

que nos permitia coñecer segredos das

do Brollón celebramos o día da árbore

árores e a reserva da biosfera do Miño

lendo un conto, “ Dama de auga e os

puxémosnos a facer poesías formando

segredos das árbores” , co que nos

debuxos. Caligramas!!

agasallou a todos a diputación e des-

Non imaxinades que estupendo foi tra-

pois plantamos un acivro entre todos.

ballar en equipo!!

Primeiro os de 5º e 6º fixeron un burato
e plantaron o acivro. Despois os de infantil fixeronlle unha casiña poñendo
pedras arredor e facendo un círculo.
DEspois os de 3º e 4º colocaron estacas formando ese círculo para que todos soubesemos del .
Finalmente regámolo e a medrar...1
Despois de ler o conto da dama da au-

Lorena e Sarai, 3º
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O ENTROIDO

simpatiquísimos. Ao final interpretaron a

O entroido é a semana louca do colexio

súa historia e démoslle aos catro un

entre o meco, os compadres, as coma-

ócar. Rematamos o día queimando coa

dres e o desfile non aturamos.

tradicional loita antes da queima dos

Tivemos a semana do meco, e dicir, un

compadres.

boneco dábanos ordes e nós tiñamolas

O xoves das comadres tocoulle ir as pro-

que cumprir. .

fes de maniáticas de Brollón.

Cada orde era acumulativa.

Tamén nos rimos moito, pois estaban

O luns:paxariña ou colar.

moi graciosas.. De novo rematamos a

O martes:o mesmo e unha prenda o

tarde con loita as nenas por salvar as

revés.

comadres e os nenos por queimalas..

O mércores:o mesmo e coloretes na

Sempre corremos uns 10 minutos logo

meixela e no nariz.

unímonos todos para queimalas.

O xoves: os cabelos ao louco.

Despois destas celebracións

Oscar e Julio fixeron as de San Quintin :

Chegamos ao venres e fixemos o desfi-

adornáronllee os coches ás profes co

le. Os de infantil foron as nenas de

papel e como non lles era bastante un

amorodos e os nenos de cenoiras. Os

día puxéronlle cadeas aso coches das
profes. pero as profes non se tiraron
atrás, Julio,Oscar e Felix deixaron os coches na Estacion e as profes descubrirono e foron onde estaban os coches.
O coche de Julio apareceu cun ramo de
flores e o de Oscar con herbas..
Outro día puxéronlle un cartel nocoche
cun anuncio de oferta: por dous euros
vendiase o coche e o conductor, a oferta
era tremenda!
O xoves dos compadres aos profes tocoulles ser os nominados òs oscar das
mellores peículas de animación. Estaban

de 1º e 2º de peras. Os de 3 º de platanos e os de 4º de tomates. Os de 5º e 6º
de racimos de uva. Os profes tamén se
disfazaron con nós así que o pasamos
xenial.
Foi moi divertido, visitamos os vecinos
do Centro de Dia e como facía malo para baixar como todos os anos ata a localidade quedamos alí con eles que tamén
estaban disfrazados dos oficios de antes.
Asi que nos contaron cousas dos ofocios. Despois deronnos lambetadas e
cantamos todos xuntos.
Marcos 5º
20
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CONVIVENCIA CON BÓVEDA
O día catro de
xuño fomos ao colexio

de

Bóveda. Pasamos a
mañá xogando por todo

o

patio en equipos dos
dous coles con xogos nos que iamos superando probas . En cada estación de
xogo había pistas e probas. Unha vez supepara conseguiamos unha peza ata
conseguilas todas para logo cad aequipo construír o seu rectángulo.Cada
equipo tiña unha cor así que inda que todos pasamos por todas as estacións
non había confusión.
Logo comemos todos xuntos.
Pasámolo xenial.
Nenos e nenas de 1º

PARTICIPAMOS NO CORRELINGUA

sas camisetas, co noso Slogan: “ O

sa lingua.

que dos Condes, agardábanns os de

Chegamos a Monforte e deixamos aos

infantil. Disfrutamos moito bailando coa

de infantil no parque, a nos levounos o

música do grupo de rock, “ Os carallu-

autobús ata San Vicente, o Parque da

dos ” .

galego para soñar, para amar,..non te
Este ano participamos no correlin- prives!.
gua, unha marcha para defender a no- Cando chegamos á explanada do par-

Virxe.. Dende alí subimos andando ata
a praza de San vicente onda igrexa. Alí
xuntámonos moitos coles de primaria, e
IES dende donde comezariamos a marcha para pasar pola Praza de España,
cruzar o Cardenal e chegar ata o parque dos Condes. Algúns centros levaban pancartas. Nós levavamos as no-

Xana e Moraima, 3º
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FESTIVAL DE NADAL
O 19 de decembro celebramos o

do a música estiveron Julio e Óscar, e os
protagonistas do escenario fomos tod@s

festival de Nadal. Tod@s disfrutamos

@s nen@s do colexio.

dunha fermosa mañá., aínda que tamén

O ambiente nadiveño foinos invadindo

nos acompañaron os nervios porque ti-

pouco a pouco; tiñamos moita ilusión

ñamos una gran responsabilidade. Así

posta no festival de Nadal así que os ne-

que os superamos, fomos os protagonis- nos/as cada día compaxinaron clases e
tas deste festival e sentímonos satisfei-

ensaios; moitos deles nas súas horas de

tos do noso esforzo e traballo que se viu descanso. Temos que recoñecer que tracompensado polos parabéns das nosas

ballaron moito, con moitas gañas, con

familias e dos profes.

ilusión para que todo aquilo que se pre-

Con tanto nervio e ansia de facer

parou saíse do mellor xeito posible.

as cousas pronto Candela caeu do esce- Presentaron Manuel Sheila e Aarón.
nario… qué susto levamos tod@s..., pero

A primeira actuación foi Acrosport a

afortunadamente so quedou no susto….e cargo de 3º,4º, 5º, e 6º . alí estabamos a
Candela puido saír ao escenario e facer

plana maior do colexio que dirixidos por

o seu papel de narradora, sentada en

julio, o noso profe de Educación física

vez de de pé.

creamos figuras coas que impresiona-

O comdor do colexio que se
convírte cada curso por estas datas en

mos ao público.
De segundo foi infantil que cantou a

salón de actos estaba cheo de xente: as

canción Na casa da miña avoa.

familias de tod@s, e o persoal do centro

De terceiro obra de teatro titulda : Cando

de día.

Martiño tivo ganas de mexar na noite de

Para que este festival saíse ben

reis realizarona os nenos e nanas de 3º

tod@s tiñamos responsabilidades: Paco

e 4º dirixidos polos profesores Dori a di-

gravaba o festival para despois poder

rectora e Julio o profesor de E.F.

vernos, Silvia e Nuria encargáronse dos

Os de 1º e 2º realizaron una estu-

decorados e das fotos, Os incribles pro-

penda canción chamada :Navidad rock e

fes :Öscar, Julio e Dori dirixiron as no-

baile de nadal dirixidos pola profesora

sas actuacións.

de música Olga.

No equipo de megafonía controlan-

Nenos e nenas de 4º
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Tamen disfrutamos dunha fermosa
obra titulada : Os reis vagos .Que reali-

cestas de Nadal. Venderan as rifas os
nenos e nenas de 5º e 6º para recaudar

zaron os nenos e nenas de 5º e 6º. dirixi- fondos para a súa viaxe de fin de curso.
dos por outra vez por Dori a directora .

Por certo tocoulle ao Pai de Manuel de

A continuación chegou un momento 5º e á nai de Xurxo.
emocionante, todos estabamos expec-

Despois marchamos todos conten-

tantes por coñecer quenes eran os gaña- tos e satisfeitos do noso gran festival.
dores do certame de premios de Nadal

Reinaba en nós una alegría impresionan-

que este ano é o número XXIV.

te e moitas ganas de divertirnos prepara-

En primeiro gañou Erea, En 3º houbo un dos para disfrutar das vacacións de Naempate entre Noé e Maiki, en 4º gañou

dal e coa ilusión de nque no noso nadal

Leila e en 5º e 6º Marcos.

non tivesemos os percances de Martiño

Rematamos o festival cunha canción en ingles que cantaron os nenos e

na noite de Reis, e que os Reis Magos
fagan un bo trabllo este Nadal para que

nenas de 5º e 6º titualda Mery Chrismast chegue a todos os fogares.
e dirixida polo profe de inglés, Paco.
Despois fíxose entrega de dúas

Nenos e nenas de 3º e 4º

das abellas.Ademais da explicación pui-

PARTICIPAMOS NO CALENDA- demos ver de preto o traxe do apiculRIO ESTIÑO
tor,a colmea tradicional ( trobo ) , a colEste ano o calendario Estiño ten

mea tradicional como se extrae o mel...

por, titulo “ As abellas “ . Así que no

Esta visita permitiunos aprender máis

C.E.I.P Pobra de Brollón decidimos co-

sobre un tema do que se fala moito na

ñecer un pouco mais sobre o mundo da actualidade, as abellas. Foi o punto de
apicultura , e centrarmos na cera e os

partida para empezar a traballar e cola-

seus usos.

borar no calendario.

Para iso,visitamos o museo de Salcedo. Teddy explicounos con moito de-

Alumn@s de 3º e 4º

talle diferentes aspectos sobre o mundo
23
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UN ROTEIRO DE LUXO
CON XURXO AYÁN

rada onde desemboca o Rubín no Saa.
Despois, Xurxo contounos algunhas lendas de como se fundou a Pobra do Bro-

O martes día cinco de maio visitounos

llón ( A lenda de Miraflores, a das loitas

XURXO AYÁN VILA para falar da Idade entre as familias de dous castros os dos
Media e María Castaña cousa que nos
Medos e o da familia de Saa, e a lenda
gustou moito a 2º e a 3º ciclo. Anotamos dos Guímaros que supuxo a rebelión dos
moitas cousas nos nosos cadernos de
campesiños da Pobra contra o pago de
plan lector e visitamos os lugares emble- impostos ao conde de lemos ) . Tamén
máticos pola localidade de Pobra do Bro- nos explica antes de entrar no Casco vellón e Cereixa.

llo a versión real da fundación da Pobra

1ª PARADA: A casa da Fontela, ubicada no do brollón que, foi mandada construír poalto da Pobra, ten un escudo emblemáti- lo rei Alfonso IX
co que representa a unión dos Condes

6ª PARADA: O casco vello. Xurxo explí-

de Lemos; alí viviu un señor feudal, sa-

canos o material empregado para cons-

bémolo polo escudo e porque a casa es- truír unha casa con materiais da zona
tá situada onde na Idade Media ese era ante unha casa en ruinas e de camiño os
o “ CAMIÑO REAL ” .
medios de vida e costumes; imos polo
2ª PARADA: Unha excavación, que nos

casco vello visitamos o calexón e a pra-

permite coñecer o tipo de pedra que hai

za da Condesa, dous nomes referentes á

na zona alta da Pobra, xistos, lousas…

Condesa de Lemos.

materiais que se empregan nas constru-

7ª PARADA: a ponte de Santo Antón. Es-

cións.

ta capela está nun cruce na ponte. Na

3ª PARADA: Os castros que rodearon a

Idade Media era moi habitual que estive-

Pobra son o de Chavaga, Castroncelos,

sen as capelas na entrada do pobo, xa

Castrosante, Ferreirúa…

que a xente era moi devota.A xente cre

4ª PARADA:No parque hai unha pedra

neste Santo como protector das persoas

enorme feitas con materiais da zona; o

e dos animais por iso está a carón da

cuarzo e o xeito que é unha pedra moi

ponte medieval. Da ponte só se conser-

dura e ten moitos usos.

va unha parte dado que foi reparada con

5ª PARADA: Paseo pola beira do río. Pa- cemento.
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8ª PARADA: Subimos ata a igrexa, ubica-

sitamos aquí, outra casa con arco que

da no alto do casco vello. Aquí houbo

pertenceu á familia dos Camba, tiña ca-

outro Castro. Esta igrexa foi construída

pela .

con material de restos dun castelo e

12ª PARADA: Pasamos por un camiño,

unha torre que existiron na idade media.
9ª PARADA: Baixamos da igrexa, paramos

onde nas paredes sen muros, permití-

nunha casa que conserva un arco, posiblemente a antiga casa do concello, xa
que está nunha rúa principal. Consérvase pouca documentación do noso pobo
pois cando entraron os franceses arrasaron parte de Monforte e tamén da Pobra.
Queimaron a casa do Concello antiga e
tamén os arquivos que contiñan documentación.
10ª PARADA: Visitamos unha pedra que
se descubriu hai cinco anos aproximadamente, facendo obras nunha rúa. Estaba
enterrada, ten unha inscrición na que se
le: "Año 1640. Esta ermita de la Magdalena la mandó construír Fernando Salgado capellán de los Condes de Lemos".
Sobre esta pedra investigará Xurxo. E
seguramente nos aportara máis información...
11ª PARADA: Falcón: Subimos ao autobús para chegar a Cereixa e visitar unha
casa con arco así como o primeiro lugar
onde se supón que naceu Mª Castaña.
Hai dúas teorías do lugar onde naceu:
Falcón e outra que di que naceu na outra marxe do río, no barrio da Lende. Vi-

ronnos ver outro tipo de pedras, os coios
13ª PARADA: Cruzamos o río Saa por
unha ponte recente na que Xurxo parou
para explicarnos as canalizacións que
fan as persoas para aproveitar as augas
para os muiños e para regar. Tamén
nos explicou Xurxo que os romanos
aproveitaron as augas do río Saa para
extraer ouro.
14ª PARADA: A Lende: Visitamos unha
casa que ten outra pedra con inscripción
que procede dunha capela que existiu na
época medieval a capela de San Lourenzo, no castro da Lende, que ademáis tamén recibe o nome de Castro de San
Lourenzo. Contounos outra lenda: Esta
hermida foi construída porque nunha
época de moita sequia a xente sacou a
San Lourenzo, que morreu según contan, queimado, mollárono no rio e entón
choveu.
Esta pedra pertenceu á porta da capela
e conserva a data: 1875 e "Ave María",
unha forma de saúdo.

Sheila, 5º
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DÍA DAS LETRAS
GALEGAS
O pasado venres 22 de maio celebramos o noso festival das Letras Galegas.

e cuartO tamén representaron autra obra
de teatro con moita mensaxe ``Coida a

lingua´´.
Logo, era o momento da escola de
música tocáronnos a peza instrumen-

Ao festival acode moita xente: as
familias do alumnado e os veciÑos e
usuarios do Centro de día .

tal:``A Carballesa de Melide´´.
O festival ía avanzando coa representación de quinto e sexto da obra de

Este ano presentaron o festival tres teatro. ``A consulta do doutor´´.
alumn@s de quinto e sexto: Marcos,
Case rematando chegou o momenVerónica e Xurxo que tamén nos deron a to da entrega dos premios do Certame
coñecer ao escritor homenaxeado este de contos das Letras Galegas que se
ano Xosé Filgueira Valverde.

Os primeiros en actuar como case
sempre foron os nenos de infantil que

convoca cada ano e que este ano era xa
o número XXIV.Este ano os premiados
foron:

representaron o conto:``A ratiña presumi- Primeiro e segundo: Xulia.

da´´.

Terceiro e cuarto: Lorena e Noé.
Despois o alumando de terceiro e

cuarto creu o Clube do chiste que saíron
a contar de un en un dous chistes.

Quinto e sexto: Sheila.
Finalmente foi o turno da música
novamente: Un grupo de nen@s de ter-

Os nenos e nenas de primeiro e se- ceiro, cuarto e quinto bailaron a muiñeira
gundo representaron una obriña de tea- do Chao e xa para rematar terceitro``Gorrionceteo paxariño que non quer- ro ,cuarto ,quinto e sexto cantamos o

ía aprender´´.

A continuación, quinto e sexto
contáronnos un conto tamén a través de

Himno Galego.
E seguiremos a traballar para que
a nosa lingua está cada día máis presen-

guiñol. ``O verme Rañoso e a galiña Clo- te nas nosas vidas ocupando o lugar que
dovea´´. Unha peciña chea de humor e
se merece, medrando cara un bo futuro.
na que ivolucraron moi ben ós demais
nenos e nenas espectadores.

Xurxo, 6º

Máis tarde, o alumnado de terceiro
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CONVIVENCIA CO CENTRO DE DÍA
Xornada de convivencia no Centro de Día:
Aprendemos sobre o Horto
Para traballar no noso horto escolar con eficacia, primeiro denada presisamos información.
Moitos d@s alumn@s teñen horta nas súas
casas, así que unha das primeiras actividades
foi recopilar información sobre o horto en
xeral.
No cento de día podían axudar moito… así
que concertamos unha xornada na que os
maiores puidesen raxudarlle aos nen@s a
plantar.
O tempo que facia o mércores fixo que en
vez de vir eles fomos nós allí, @s nen@s preguntaban e eles íanlle contando con moito
interés pois estaban a falar das súas vivencias
e coñecementos… e comprobando a súa vez
o valor que tiñan.
Falamos de distintos temas xerais como: pre-

EXCURSIÓN A MADRID

parar a terra, logo a plantación que debe ser
na lúa minguante , empréganse ferramentas
como a forcada… Os froitos réganse normalmente polo rego.
Foi una xornada moipositiva en moitos aspectos, non só recolleron información senón
que descubriron a sabiduri que garda a xente
maio . O respecto que lle debemos non é porque sí.
Por outra banda eles tamén se sentiron útiles,
vendo como eran apreciados como una fonte
de información.
Esta visita só foi o comenzó pois se nun principio non lles chistaba a idea de axudarnos no
horto.

Pola tarde visitaremos

Non nos da chegado o día!

O máis emblemático de Madrid.

Inda que esta actividade está por facer t´

O día 17 MADRID-WARNER BROS

mosvos que falar dela.

.pasaremos o día completiño aquí e de

Esta excursión facémola cos nenso e ne- seguro que non nos queda grande.
nas e oprofesores de do colexio de

O día 18 Xunio Madrid-Bernaveu-Museo

Pantón.

do Prado. Visita Tour do Bernabéu. Visi-

Saíremos o luns día 15 ás nove da mañá ta libre que inclue panorámica, exposipara chegar a xantar a Segovia. Fare-

cion dos trofeos, terreo de xogo, palco

mos un percorrido por esta cidade monu- de honor, banquillos e zona tecnica,
mental e vistaremos o Alcázar, a Cate-

Visita ao Museo do Prado acompañados

dral e o acueducto.

dunha guía.

Logo seguiremos ata Madrid.donde nos

Comida de Picnic que levaremos do

aloxaremos ( Hostal San Lorenzo 3* ) -

hotel e volta para Galicia.

www.hotel-sanlorenzo.com.

Como vedes promete…

16 ao día seguinte almorzaremos e pa-

Aarón, 5º

saemos o día en faunia.
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gritaron:
-GRAZAS PAPÁ, GRAZAS!
Había unha vez, nun pobo moi pequeno, Fixeronlle os adornos con papeis de
unha familia que tiña dous fillos, un Noé cores, fíos, telas...
Cando chegaron ó concurso era a árbore
e outro Maiky.
Cando o Nadal chegou fixeron no pobo máis pequena e o único que non tiña
luces. Os pais e os nenos estaban moi
un concurso para darlle un premio ao
tristes.
árbol máis fermoso de todos.
Todos os nenos e nenas mercaran árbores Cando volveron a mirar a árbore estaba
chea de estrelas.
grandes e os adornaron.
A árboredíxolles:
Os pais de Noé e Maiky estaban moi
-Esto é o agasallo do espíritu do Nadal
preocupados porque non tiñan nin un
céntimo para mercar a árbore de Nadal, por ser tan bos.
Os nenos, moi contentos, puxeron a
e menos os adornos.
O pai marchou cedo ao bosque, buscar o árbore no xardín da súa casa, e todos os
anos para o Nadal, e as estrelas baixaban
árbore e topouse cun piñeiro moi
a iluminalo.
pequeno que lle falaba:
( ESTE CONTO XA TERMINOU,
-Bon home, se queres unha árbore para
os teus fillos, non me cortes, ponme nun PORQUE, O NADAL CHEGOU)
mateiro e levame a túa casa.
O pai moi feliz volveu a casa.
Maiky,3º
Cando o pai chegou a casa os fillos

O ARBOLIÑO MÁXICO DE DE
NOÉ E MAIKI

Erea, 1º

OS REIS CHEGARON
TARDE
Houbo unha vez un nadal moi raro.Os nenos deixaron os zapatos ordenados e as lambetadas para os reis.
Pola mañá levantaronse moi cedo pero
non habia agasallos.
Os nenos estaban moi tristes.Non
entendian nada,pois eles eran moi bos.
Ia empezar o cole e puxose a nevar.Esa
noite chegaron os xogos,xoguetes e un
balon.
Tamen habia unha carta dos reis
pedindo perdon por chegar tarde pois
como non facia frio non sabian,que chegara o nadal.
Roi, 2º
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avoa,cearon todos xuntos mentras pensaXoan era un neno que non creia en ba....Que tonteria esto do nadal!Levara
un bo rato durmido oiu un ruido no saPapa Noel,non queria celebrar o Nadal.Foron pasando os dias ata Noiteboa. lon ia,a seguir na cama no salon pero picaballe a curiosidade e foi mirar e foi paInda que as ruas estaban cheas de lusetiñamente ao salon,encontrou un señor
ces,de adornos e os nenos cantaban
vestido de vermello cunha barba de bropamxoliñas,Xoan estaba triste e desanima e cargadiño de regalos ser Papá Nomado.
Esa tarde Xoan foi cos seus amigos el .De rrepente dixolle aquel señor <<Si
Xoan .Son Papa Noel,sempre existire no
ao castelo da nila,ali xogaran á consola
teu corazon>>
na sala de xogos.Despois dun bon rato
cada un foi a sua casa.Moi aburrido che- Asi foi como Xoan foi como Xoan volveu
gou ao salon alí viu unha arbore de nadal ter ilusión
Noé, 3º
precioso!!!!Inda asi so queria cear e deitarse.Axudoulle a poñer a mesa a súa

A ILUSION DUN NENO

REGALOS POLOS PELOS
Na noite Boa Papá Noel ía repartir
os regalos Entón como levaba tanto peso
no seu trineo multárono por exceso de
carga unhos policías que o viron pasar.
El dicía que era Papá Noel pero claro, os policías non o creron e levarono a
unha comisaria pensando que estaba tolo. Papa Noél pediu poder ir ó baño e alí
mandoulles un whattsApp co seu samsumg Galaxy S5 aos Reis Magos pedíndolles axuda para que levaran os regalos
por él.
Pero e que claro, eles non podían
levalos porque os camelos aínda estaban
de vacacións así que decidiron coller os
seus coches porque no podían fallarlle a
Papá Noel. Melchor nun Porche GT3 RS,
Baltasar nun Lamborghini Countach e
Gaspar un Ferrary F40 e marcharon a toda velocidade.
Así que coa rapidez do seus coches
conseguiron repartir os regalos de Papá
Noel.

O día seguinte cando Papá Noel saíu da
comisaría invitou aos Reis Magos a unha
gran cea pois grazas a eles conseguiu repartir os regalos a tempo e celebraron
todos xuntos o Nadal.

Manuel, 5º
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A LENDA DO CABALO DO
NADAL

da neve.Cando as amigas abriron os ollos
vironna montada no cabalo.Seguiron ao
cabalo que as levou a entrada do pobo,e
Habia unha vez un pobo no que habia
ali o cabalo deixou a nena e despedironse
neve durante case todo o ano.Tres
del dandolle as grazas.
amigas de todo o ano ian todas as tardes Cando chegaron a casa contaronllo aos
ao bosque dar un paseo.Encantaballes
seus pais e eles non os creian pero o avo
pisar a neve e xogar con ela.
dunha delas dixo que era o cabalo branco
Nese pbo habia unha lenda sobre o
do bosque,porque el cando era pequeno
bosque onde ian pasear.Os mais maiores o vira no bosque o dia 25 de
decian que nese bosque vivia un cabalo
decembro,por iso decia a xente que era o
branco,e que solo o via a xente cando era cabalo do Nadal.
Nadal.
O dia 24 de decembro as tres amigas
Leila 4º curso
decidiron ir ao bosque pola
maña,porque pola tarde tiñan que
axuadar as suas nais a facer a cea.Ese dia O APALPADOR
facia moito vento e os seus pais
dixeronlle as suas fillas que tiveran moito Contan que entre a montañas do
Caurel,dentro de unha cova,vivia un
coidado porque era perigoso ir ao
home.Era coñecido como o ´´O
bosque con vento.
Apalpador´´.
Elas dixeron que non pasaria nada,que
No outono recollia castañas que garadba
terian moito coidado.Despois de duas
engrabdes sacos,para que cando chegara
horas no bosque decidiron ir para casa
o Nadal facer o seu traballo.
porque o vento nonpasaba e case non
Apalpaba a barriga dos nenos e se a tiñan
podian ver.
fraca deixaballe unha presa de castañas e
Unha delas dixo que era mellor para
chegar antes ir por un carreiro que habia o lado un agasallo.
O dia de Nadal,pola noite,pensou que
que habia entre as arbores,pero cando
chegaron a metade do camiño fixo tanto non pasara pola casa de Jorge,un neno
vento,que caiu a neve dunha arbore por que comia moi ben,e tiña ganas de que
viñera o Apalpador para deixarlle un
riba dunha das amigas.
agasalo.
Quedou enterrada ata a metade do seu
corpo e as outras duas intentaron sacala O Apalpador dubidaba pero xa era
pero non puideron.Non sabian que sacar demasiado tarde Jorge xa se erguera.
O neno viu que non tiña nada e puxose
e puxeronse moi nerviosas.Nese intse
moi triste,contoullo aos seus pais e
apareceu entre as arbores un cabalo
dixeronlle:
branco e acercouse a elas,e ca sua boca
tirou polo chaqueton da nena.As outras -Tranquilo,se non veu hoxe pode vir
duas tiñan tanto medo que pechaban os maña.
ollos penasando que o cabalo ia comer a
sua amiga.
Pero o cabalo o que fixo foi sacar a nena
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El estaba entusiasmado en que aquela
pasara e lle deixara un bon agasallo.
O erguerse viu que non se esquecera
senon que para darlle unha sorpresa
escondeuno debaixo da cama.
E por fin,Jorge volveu a ter a sua
preciosa sonrisa e feliz de ser un neno
moi comilón

Marcos, 5º
O TAMBORIL MILAGREIRO

Marcos poñiase a tocar e arranxado!
Marcos e o seu tamboril fixéronse
Marcos quería un tamboril e polo seu
famosos e a xente ía onda él a que lle
cumpreanos regaláronllo. Estaba feliz
curara os males e saían todos bailando a
practicando co seu tamboril cando oiu
chorar unha nena. Foi ver que lle pasaba. ritmo de muiñeira.
Xana, 3º
-Esvarei e cain dixo a nena
-Logo para animarte tocarei un pouco.
Dixo Marcos
A nena animouse, abriu a súa mochila
sacou unha frauta e púxose a tocar con
Marcos. Cando Marcos marxhou seguia
tocando de camiño a casa. Ao irse á cama
cavilou sobre o que pasara e chegou a
conclusión de que o tamboril era
milagreiro.
Ao día seginte no colexio pasoulle o
mesmo. Na clase de música seu
compañeiro Manuel deuse un golpe e
como lle tocaba tocar a Marcos según
empezou desaparecu a dor de Manuel e
así ocurria con todos os accidentes.
Buscamos a Moreira que é o que comen
Un bo día apareceu Silvia cunha caixiña, e cada día traiamos folliñas. Pasaron por
todos a seguimos porque a súa cara nos todas as aulas que nos encargábamos de
limpiar a caixiña e darles comida.
dicía que algo nos ía sorprender...e vai
Como comen!. Así fomos vendo o seu
se o fixo!
Alí dentro había orugas de seda, os ver- proceso de transformación. O capullo, a
mariposa..e agora os ovos!
miños come que te comerás…..
Tod@s os vimos e os acabamos tocando Aquí están gardadiños ata a primavera!
Nen@s de 5º, 6º
pero agor ahabía que coidalos.

UNHA SORPRESA NO COLE
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UN DÍA NO SAN VITOIRO

dixeron que o ano seguinte volverían a
xogar na festa de San Vitoiro e traerían
Hai unha festa chamada San
Vitoiro, onde se xunta a xente para comer máis amigos.
Pero cando viu que se ía, o neno
e pasar o día; e os nenos cando remantan
puxose moi triste e seguiuno ata o coche.
de xantar van a xogar a meterse no río.
Os pais non o crían porque era un
Un día, no San Vitoiro, un neno
xabarín, viron que si porque se puxeron a
atopou un xabarín moi grande e quixo
xogar.Entón, os pais decidiron levalos
xogar con él, así que subiuse no seu
lombo e correron por todo o campo da
festa, ata que freou, e o neno se baixou.
O xabarín quería volver ó bosque,
pero o neno puxose a chorar porque
quería seguir xogando con él. O xabarín
cando o viu chorar, volveu e foron
buscar ós amigos do neno que estaban no
río, e estiveron xogando no río todos os
nenos e o xabarín ata que se fixo de noite con eles para súa casa.
e se tiveron que ir.
O neno e o xabarín despedíronse e
Xulia, 2º

O CASTRO ESCONDIDO
Érase unha vez un neno que estaba
xogando a exploradores. Aquela mañá
entrou nun monte pequeno e adentrouse
nel, foi paseando e encontrou unhas
construcións medio circulares. Alí sacoulle fotos pero onon encontraba a saída.
Oiu un ruído. O vento empezou a soar
suavemente.
Aquel lugar estaba volvéndose
máxico. O neno canso e desorientado decidiu sentar á sombra dunha gran sobreira. Nese dmomento durmiu e soñou. Ese
sitio fai miles e miles de anos viu com
traballaban os país e como eran as casas.
Era alucinante. Os nenos andaban por
todo o pobo, vestían con unhas roupas
extrañas todo era raro, pero máxico. Non
daba medo!
Cando o neno se despertou non estaba na sobreira senon que estaba nun
sitio rodeado de xoias e tesouras antigos.

Estaba despertó? Por fin consegui
saír daquel monte cuberto de árbores.
Decidiu non contar nada do que lle pasara.
Inda que agora xa mdedoru nunca soubo
se fora un soño ou maxia. A maxia dun
castro escondido!.
Pero dende
logo unha
experiencia
imposible
de olvidar.

Noé, 3º
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A GAITA MÁXICA

E así foi, saiu o Sol e os seu amigos
saíron ao parque xogar con él, o neno
Erase unha vez, un neno que lle gustaba quedou a pensar o que pasou,despois de
pensalo foi xogar moito cos seus
andar polo monte.
amigos... Ata moi tarde.
Un día atopou unha gaita debaixo
Pola noite a gaita máxica levou ao neno
dunha árbore. Colleu a gaita e dixo:
-Eu non sei tocar a gaita, pero non pasa a un concerto de gaitas, o neno
espertouse e comezou a tocar a gaita
nada por intentalo.
Comezou a tocala e saiulle unha música divertiuse moito e estaba tocando toda a
noite.
estupenda.
Dende aquela creu na maxia, fixose un
Foi para a casa e gardouna na
gaiteiro famoso, e contoulle aos seus
habitación. De súpeto escoita "pum..
amigos que a maxia existía.
pum".
Foi mirar onde estaba a gaita e... que
estraño! Parou o ruído!
-Parece maxia, pero a maxia non existePensaba o neno.
Deitouse na cama e soñou :
" Son a gaita máxica, e querote axudar, a
que creas na maxia e me sepas tocar!"
E así foi, no seu sono escoitaba esas
voces continuamente.Ata que chegou a
mañá.
Foi ver onde tiña gardado a gaita e
estaba no mesmo sitio.
Comezou a tocala e tocaba
estupendamente, foi ao monte paar
enseñarlla aos seus amigos pero...
Estaba chovendo! Entón dixo:
-Se a maxia existe; gaita pidoche que
saía o Sol para que eu poda xogar cos
meus amigos.
Marcos, 5º

Lorena., 3º
Xurxo,6º
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O TRABALLO DE LAURA lenda da que me acabo de lembrar:
Había unha vez, unha nena chamada
Laura, que vivía na Pobra do Brollón.
Laura non se portaba ben na clase,
non atendía e non estudaba; só lle
gustaba Educación Física,xa que
non tiña que estudar.
Ao chegar a súa casa, merendaba
unha tableta de
chocolate,tumbábase no sofá e
acendía a television,estaba tan
entretida que non se lembraba de
facer os deberes nin de estudar; así
facía todos os días.
Un día a directora aunciou a súa clase
que ían ter unha excursión cun
arqueologo chamado Xurxo Ayán, que ía
falar da Idade Media na Pobra do Brollón
e de María Castaña, como era moi
interesante terían que levar un caderno e
apuntar.
Chegou o día da excursión; e Laura
apuntou todo o que lle parecía
interesante: lendas, datos curiosos...
Atoparon dúas rochas escritas en
castelán antigo, e Xurxo traduciunas... a
Laura encantoulle!
Ao chegar ao colexio, Laura
preguntou á directora:
-Hai que estudar moito para ser
arqueologa?
-É bon estudar e se che gusta un traballo
en concreto telo que facer- Respondeu a
directora.
Dende aquel día Laura estudou e
puido convertirse en arqueologa.
A día de hoxe Laura é adulta e
disfruta do seu traballo.
Aquí remata esta historia, pero
antes de marchar vouvos contar unha

"
Dícese que a xente que vivía no
reino de Miraflores, actualmente
coñecida como os Medos, invadiraos
unha plaga de formigas, e para
protexerse, viviron entre os ríos Saa e
Rubín, (entre ambas augas) xa que así,
non se achegarían as formigas"
Eu vivo entre o río Saa e Rubín,
polo que me fascinou esta lenda.
Mandobos un bico para que faledes
galego e Laura outro, para que
estudedes.

Sheila, 5º
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