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4º  DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 Os nenos e nenas de 3 anos 
querémosvos presentar unha actividade 
que fixemos no segundo trimestre deste 
curso cando estabamos a estudar o corpo 
humano e a nosa alimentación. 

 Coñecemos información sobre un 
pintor italiano do século XVI chamado 
Giuseppe Arcimboldo, que fixo unas 
obras moi famosas: uns orixinais retratos 
xa que vistos a certa distancia recoñécese 
un rostro humano, pero de preto 
descóbrese que os trazos, cabelos e 
roupaxe están compostos por multitude 
de elementos naturais (flores, froitas, 
plantas, animais …) ou obxectos. 

 Quixemos facer algo semellante 
para representar as nosas caras e as súas 
partes con imaxes recortadas de folletos 
da compra de froitas e verduras para 
recordar o fundamentais que son na nosa 
alimentación. Este é o resultado que se 
ve, pero hai outro : o que aprendemos 

.  

 

MOHAMMED                    BRAIS                           ALBA 

       

                         LORENZO                     JULIA                             HUGO                                                                                                  
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MOHAMMED                    BRAIS                           ALBA 
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O grupo de nenos e nenas de 5º de E. Infantil tamén fixemos unha ilustración do conto  

“ AS PITAS BAIXO A CHOIVA “ de Ricardo Carvalho Calero.    

  Usando as nosas mans demos forma a esas pitas e logo decoramos o ambiente do conto.  
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  Seguindo as indicacións aquí mostramos algúns dos resultados:  

 

     

       

 

Os persoaxes dalgunhos contos gustáronnos moito e fixemos estas manualidades:                   

O POLO PEPE  

     

 

A PRIMAVERA chegou e representamos o que máis nos gustou:  
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Queremos ensinarvos algunhas das 

actividades que os nenos e nenas de 

6º de Ed. Infantil fixeron durante este 

tempo de confinamento na casa. 

Traballamos sobre os animais, e entre 

outras cousas fixemos este álbum que 

nos mostra Carolina para coñecer as 

súas características.  

 

Tamén desenrolamos a nosa 

imaxinación e creatividade para crear 

animais a partir das nosas pegadas 

dactilares e das nosas mans: 

 

 

Ademais investigamos sobre o noso 

animal favorito como fixo Julia: 

 

Tamén houbo tempo para seguir 

traballando matemáticas e para iso 

Mairon fixo está orixinal máquina de 

sumar: 

 

Coa chegada da primavera creamos 

mandalas con elementos naturais 

propios desta estación. Carolina e 

Julia móstranos as súas: 
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E tamén fixemos fermosas bolboretas 

coma a que nos ensina Mairon: 

 

Dende a sección plurilingüe tamén 

traballamos moito. Algunhas mostras 

deste traballo son estas bolboretas: 

 

 

Laura a profe de practicas que estivo 

con nos, contounos o conto de: “Los 

dientes de Trino rojo” a través do que 

coñecemos a importancia dunha boa 

hixiene dental para a nosa saúde. Ésta 

foi a actividade que nos propuxo, crear 

a nosa boca: 
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Primeiro de Primaria 
 
 Este foi un curso especial, un curso roubado,  un curso 
distinto, que lembraremos sempre. 

  
 Comezamos en setembro tan contentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo ía moi ben: 
 
Traballábamos na nosa clase...(pequeniña pero acolledora) 
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e éramos unha piña: A piña de Primeiro! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pero de súpeto, un bicho moooi pequeniño chamado 
Coronavirus…fixo que todo cambiara. 
 
 A clase quedou baleira: sen nenas, sen nenos, sen mestres, 
sen mestras, sen libros, sen risas, sen xogos nin ruídos. 
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Todos tivemos que pecharnos nas nosas casas e non 
poidemos nin despedirnos, nin facer a festa de fin de curso, 
nin a excursión de xuño, nin a saída a Saldoira andando, 
nin nada de nada. O tempo parouse. 
 
 E alá vai o curso! E nós sen voltar ao cole! 
 
 Por eso temos tantas ganas de vernos, de traballar 
xuntos, de xogar no patio, de rir, de aprender, de compartir 
mesa no comedor, de tantas e tantas cousas que este virus nos 
roubou. 
  
 Pero sobre todo, temos ganas de volver a abrazarnos 
como facíamos antes. Cando todo era marabillosamente 
normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pero non vos preocupedes, a foto repetímola en setembro 
fixo! 
 Agora desfrutade moito do verán, ben merecido o tedes 
e quizáis o destino nos volva a xuntar para recuperar o tempo 
perdido….Quen sabe! 

 Moitas apertas virtuais ,vémonos axiña. 
 A vosa titora, Nati. 
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        ISABEL

 

          YARA
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BRUNO

ISABEL
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ANTÍA
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FÁTIMA

VANESSA
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-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        CARMEN TRABADELO BELLO 3º E P 

CARMEN 3º EP 
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                          MACARENA RODRÍGUEZ MIRANDA 3º EP 
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                        XOÁN RAMALLAL VÁZQUEZ 3º EP 
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                                VALERIA REGO POL 3º EP 
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                                            LOIS FERNÁNDEZ SANTISO 3º EP 

  

LOIS 3º 
EP 
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                                               KIARA GARCÍA RAMÓN  4º DE E. PRIMARIA 
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                                     CLAUDIA GONZÁLEZ CANTO 4º DE E. PRIMARIA 
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 ANA ABIGAIL ENCINA GARCÍA 4º DE E. PRIMARIA 
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                      NATALIA MARÍA FERNÁNDEZ ALVES 4º DE E. PRIMARIA 
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                                   INÉS SUÁREZ CAPÓN  4º DE E. PRIMARIA 
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               NAYARA  FERNÁNDEZ PÉREZ DE  4º E. PRIMARIA 
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5º de PRIMARIA 
 

 Ola eu son Yeray e vouvos a explicar como fixen a miña guitarra. 

 

 1ª paso- Buscar os materiais necesarios : tres táboas, un rotulador permanente, once 

parafusos, un peza rectangular de madeira, seis cordas, e para adornar, soportes de estantes. 

 2ª paso- Con tres parafusos poñemos por detrás  da táboa principal dúas táboas, para que as 

cordas vaian rectas. Suxeitar as táboas e poñer os parafusos.   

 3ª paso- Despois debuxar as liñas co rotulador permanente, na primeira liña hai que poñer 

seis deparafusadores, na segunda táboa facer un círculo para que pareza que haxa un burato. 

 4ª paso- Esperar a que seque. 

 5ª paso- Poñer as cordas, e despois colocar soportes de estantes. 

 

           E a tocar! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yeray, 5º 
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             Ola e saúdos para os lectores e lectoras da revista escolar Aturuxo. 

 Son Lía, de quinto curso de E. Primaria, e como traballo para a nosa revista quería poñer 

esta poesía, porque foi unha das que máis me gostaron de todas as poesías que levo escritas neste 

curso, e foron bastantes. 

 Espero que vos goste. 

 

                                                 

                                          

 

MI ROSAL

Mi rosal en flor
me dio una rosa
me llenó de color
y de muchas cosas
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  Ricardo Carballo Calero (desde 1981 como Ricardo Carbalho Calero), naceu en 

Ferrol o 30 de outubro de 1910 e morreu en Santiago de Compostela o 25 de marzo de 

1990. 

 Foi un historiador, crítico literario, filólogo, lingüista e escritor. 

  Tamén foi membro do Seminario de Estudos Galegos e do Partido Galeguista, o 

primeiro profesor de Lingua e Literatura Galegas na Universidade de Santiago de 

Compostela, membro numerario da Real Academia Galega e membro de honra da 

Asociación da Lingua Galega. 

 Autor dunha extensa obra, considérase o ideólogo do reintegracionismo lingüístico, 

unha posición que defende que a lingua galega é unha variedade da lingua portuguesa, o 

galego-portugués. 
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                                                Obras 

Treato completo                          
Vieiros 

De carballo 

Calero a 

carbalho  calero 

Scórpio 
 
 
 
                                       Obras de teatro 

O fillo 
A sombra de orfeo 
O redondel 

Catro pezas 

Os xefes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandra, 5º 



C.E.I.P. Plurilingüe A Pontenova                  Revista Aturuxo nº 70

Curso 2019-2020 Curso 2019-202037

     Coronavirus 
 
 Había unha vez, unha nena que se chamaba Lucía,Lucía vivía 
cos seus pais . 
 Un día a nena quixo ir de paseo, pero á nai díxolle que si 
quería ir de paseo tiña que poñer unha mascarilla e os guantes. E 
con ese equipo. 
 A súa nai tíñalle dito moitas veces que non tocara en nada, 
mais Lucía tocou nun banco. . 
 Ao día seguinte Lucia tiña febre, tose seca e moito cansancio. 
A súa nai foina levar ao hospital e alí dixéronlle que coller o covi 
19. As dúas asustáronse. 
 Despois de tranquilizarse  un pouco, un médico deulle a alta 
pero mandoulles estar 15 días illados. 
 Cando  pasaron os 15 días e a nena xa podía darlle bicos e 
apertas  que tanto  lle tardaba por dar a súa nai. 
 Lucía prometeu que a partía de agora non tocaría nada e así 
foi, volveu a tocar nada . 
 
                                     Danaila, 5º 
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 Ó longo do curso fixemos moitas manualidades e traballos, pero  un que me gustou moito, e 

co que tamén  aprendín un montón foi o “Esqueleto Bilingue”, e o seu proceso foi o seguinte: 

 Primeiro aprendemos os osos do corpo e fotocopiamos un esqueleto, recortámolo e 

puxémoslle os nomes das súas partes en galego, en castelán e en inglés. 

 Despois tocou a mellor parte: anclar todas as pezas do esqueleto, e escribir nun color  

diferente os nomes dos osos nos tres idiomas. 

 

 

María, 5º 
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 Ola, son Olalla de 5º, e quero compartir con vós este conto que tiven que facer para a clase. 

Espero que pasedes un bo verán, e ata o curso que ven. 

 

Xoán na cidade 

 
 Esta historia é sobre un neno  que vivía nunha aldea e xamais saíra dela. Un día seu pai 

díxolle que se fora a cama cedo porque o día seguinte se ían ata a cidade. 

 Xoán, que así se chamaba o neno, non puido durmir esa noite e despertou moi cedo pola 

mañá . 

 Colleron o autobús para ir a cidade. Levoulles dúas horas chegar. Cando xa estaban nela  

Xoán quedou moi sorprendido do que vía. Estaba abraiado, e chamáballe moito a atención todo o 

que alí atopaba. Os edificios tan altos, os parques, a cantidade de xente correndo de un lado para 

outro, tamén había coches, tiñas moito que esperar si querías atravesar a estrada... 

 Miraba co atención todas as cousas pero, botaba de menos outras coma o canto do paxaros, 

o ruído dos desaugues que estaban preto da súa casa... 

 Cando Xoán, volveu a casa de noite, traia moito que contar. 

Y colorín colorado este conto quedou finiquitado   

            

Olalla 5ª 
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6º DE PRIMARIA 
 

 

 

Carta de despedida dos alumnos e das alumnas de 6º (2019/Covid19) 
Ola a todos e a todas, son Inés e falo e escribo en nome do curso de sexto. 

Este foi o noso último ano no colexio, ímonos para o instituto, e por culpa do 
coronavirus este final de curso non será tan divertido e especial como outros anos. 
Esperamos que algún día poidamos volver a xuntarnos e celebrar unha despedida chea de 
emoción, a ver si temos sorte e os nosos anhelos se cumpren. 

Desexamos de todo corazón que o pasedes ben este verán, e no novo curso sen 
nós, aínda que estamos seguros que nos botaredes moito de menos. Tede por seguro que 
tamén nos imos a acordar continuamente do colexio e dos grandes amigos e compañeiros 
que nel deixamos. Pero non vos preocupedes, estaremos esperándovos e farémosvos un 
buratiño no “insti” para cando sexa o voso “turno”. 

Esta carta pode que vos resulte un pouco corta pero as palabras non veñen 
fácilmente en momentos de tanta emoción. O que si queremos que vos quede claro e que 
vos levamos dentro de nós. E por iso esperamos que non nos esquezades e que deixedes 
as portas abertas para volver a visitarvos. 

 

 

Unha forte aperta de: 

Candela, Marta, Marcos, Paulo e Inés. 
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Ola amigos e amigas do C.E.I.P. Plurilingüe da Pontenova! 

Son Candela,e no meu nome e no dos meus compañeiros de 6º querémosvos deixar nesta 
revista un poema que compuxemos para despedirnos de vós, xa que para o curso que ven, 
o noso sitio estará no instituto. Cerca, pero ao mesmo tempo lonxe. 

Espero que vos guste! 

 

 

 

Poesía de despedida 

Para todos nós, 

é un día moi triste 

ao cole non temos que volver 

pero non vos imos a esquecer. 

Quizáis do día no que chegamos 

non nos acordamos, 

pero do que marchamos 

por recordalo rogamos. 

Ás pelexas faltaremos 

e cando esteades castigados, nós riremos. 

Ao fútbol sempre vós gañaremos 

aínda que no colexio non xoguemos. 

Pero tede ben presente 

que estaredes na nosa mente. 

Tanto amigos como mestres 

ides a estar con nós sempre. 
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Ola, son Paulo de 6º de E.P. Esta obra literaria foi a que máis me gustou das que fixen 
en todo o curso. Por iso déixovola por aquí, a ver que vos parece. 

 

 

La inspiración 
Cuando un poema quieres escribir 

la inspiración tarda mucho en venir, 

pero si tu la quieres encontrar 

en tu corazón deberás buscar. 

No corre como el agua que viene, 

ni como un barco que se entretiene 

necesita un tiempo para mirar 

un bonito lugar donde descansar. 

Si la inspiración tienes que encontrar 

diferentes formas has de intentar 

Una de estas puede ser profundizar 

en los huecos de tu mente y hallar. 

 

Autor: Paulo Ramallal. 
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Ola son Marcos, estos días o noso titor Francisco pedíunos que lle escribiramos un 
poema, e eu, elixín compoñer un poema sobre os sentimentos. 

Espero que vos guste. 

 

 

 

Sentimientos 

Lloré ríos por mis ojos 

el día en que yo me escondí, 

era tal tristeza la mía 

que mismo en ella me perdí. 

Me buscaron, me buscaron, 

pero yo nunca aparecí. 

Estaba sentado en el lago 

donde en el pasado la conocí. 

Después me desplacé a un rincón 

donde ella se marchó, huyó, 

y me clavó un gran flecha 

en el fondo de mi corazón. 

 

 

Autor: Marcos Acebo Linares 

 




