
O boletín XOGUETEANDO 

naceu coa idea de transmitir 

á comunidade educativa 

todas aquelas actividades 

deportivas que se desenvol-

ven no colexio durante o 

curso académico. 

Desde o departamento de 

Educación “Física” preten-

demos dar continuidade a 

participación nas diferentes 

actividades deportivas, de 

tal xeito que adquiran unha 

relevancia social para o 

noso alumnado. 

Neste novo curso e unha 

vez consolidada a nosa 

participación en determina-

das probas deportivas, tales 

como o campo a través, 

tentamos consolidar a parti-

cipación nas probas de 

atletismo en pista, de tal 

xeito que podamos chegar 

ao maior número posible de 

alumnado. Somos conscien-

tes das limitacións que 

temos polo que axustamos 

a participación nos diferen-

tes deportes e nas diferentes 

modalidades deportivas ás 

nosas posibilidades e a ofer-

ta que se fai dentro do pro-

grama  xogade. Neste senso 

insistimos na participación 

no maior número de probas 

nas categorías benxamín e 

alevín para en posteriores 

cursos extendelas a categor-

ía infantil, abarcando toda a 

etapa de escolarización. 

Deste xeito queremos impli-

car a todo o alumnado nes-

tas prácticas e que ademais 

sexan voluntarias, tentando 

conseguir a maior participa-

ción e o sentemento de per-

tenencia a un grupo de refe-

rencia, neste caso o CEIP 

PORTOFARO. 

A finalidade será aspirar á 

elaboración dun PROXECTO 

DEPORTIVO DE CENTRO, no 

que toda a comunidade 

educativa participe e se sinta 

identificado e involucrado. 

Entre os obxectivos que nos 

plantexamos durante o pre-

sente curso destacamos: 

1.Consolidar hábitos na prácti-

ca de actividade física e depor-

tiva na idade escolar. 

2.Incrementar a participación 

nas diferentes modalidades 

deportivas. 

3.Colaborar con diferentes 

clubes, institucións locales e 

asociacións deportivas para o 

fomento da práctica deportiva 

4.Estimular ao traballo en 

equipo do alumnado e a cola-

boración con todos os mem-

bros da comunidade educati-

va. 

Sen dúbida, estamos no bo 

camiño para a consolidación 

destos hábitos deportivos e 

sentando as bases dun futuro 

proxecto deportivo neste co-

lexio que oxala,  poida ampliar-

se á participación noutros 

deportes.  

BOLETIN  nº 2 

XOGUETEANDO 

CONCURSO CARTEL: 2ªCARREIRA DO MAGOSTO 

Entre o alumnado de 4º, 5º 

e 6º de Educación Primaria 

continuamos coa idea de 

continuar co concurso para 

a elaboración do cartel da 

2ª Carreira do Magosto .A 

participación foi voluntaria 

como na edición anterior e a 

temática do cartel tiña que 

facer referencia á actividade 

deportiva do atletismo e ao 

magosto. 

Presentáronse sete carteis e 

o gañador foi ALI ABU-

AFASH NAYEF de 5ºB. 

Destacar no traballo a pre-

sentación e a capacidade 

de relacionar as temáticas 

do atletismo co outono e a 

conmemoración do magos-

to. Agradecer a participación 

dos demais compañeiros e 

animalos a seguir presen-

tando traballos en próximas 

edicións. 
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O venres 13 de novembro, 

desenvolveuse a 2ª CARREI-

RA DO MAGOSTO no colexio, 

tendo como escenario o 

circuito deseñado na desem-

bocadura do río Mero.   O día 

foi acompañado dunhas 

condicións idóneas para a 

práctica deportiva y todo o 

alumnado Educación Prima-

ria do colexio participou nela. 

Nesta edición ampliouse a 

participación ao alumnado 

de 6º de E. Infantil(5 anos). 

Este ano modificouse o cir-

cuito e incrementouse a 

distancia a percorrer, dende 

os 260 metros aproximada-

mente para os de 5 anos aos 

1260  metros para os de 6º 

de EP.  

Para o desenvolvemento da 

mesma contouse coa colabo-

ración dos técnicos deporti-

vos do Concello de Cambre e  

protección civil, polo que agra-

decemos a súa colaboración. 

A participación foi por cursos ou 

niveis e de 1º a 3º a clasifica-

ción individual foi mixta e de 4º 

a 6º estableceuse una categor-

ía masculina e outra feminina. 

Todo o alumnado participou 

con entusiasmo e ilusión, 

creándose unha grande expec-

tación e ambiente deportivo no 

circuito coa asistencia das 

familias entre o público. 

As clasificacións por equipos 

foron as seguintes: 

1ºclasificado….3ºA….72 puntos 

2ºclasificado….6ºA….81 puntos 

3ºclasificado….1ºA….85 puntos 

4ºclasificado….2ºA….91 puntos 

5ºclasificado….4ºB….93 puntos 

6ºclasificado….5ºB….98 puntos 

7ºclasificado….5ºA...115puntos 

8ºclasificado….2ºB...120puntos 

9ºclasificado….6ºB...132puntos 

10ºclasificado..1ºB...134puntos 

11ºclasificado..4ºA...139puntos 

12ºclasificado..3ºB...156puntos 

Para a clasificación xeral por 

cursos tivéronse en conta os 10 

primeiros clasificados de cada 

curso, masculino e feminino, 

mediante a suma de puntos e 

dependendo do posto na carrei-

ra. Obtén o primeiro posto aquel 

equipo que consiga menos 

puntos. 

En vindeiras edicicións quere-

mos continuar ampliando a 

participación a todo o alumnado 

de Educación Infantil. 

posible ao 100% de participa-

ción. 

Entre os resultados acadados 

destacaremos  os seguintes: 

1º e 3º posto en equipos e 1º 

e 2º posto individuais na 

categoría benxamín feminino. 

2º e 3º posto en equipos na 

categoría benxamín masculi-

no. 

1º posto en equipos e 1º 

posto individual na categoría 

alevín feminino. 

3º posto en equipos na cate-

O pasado mes de xaneiro    

desenvolveuse no circuito de 

Acea de Ama a proba local 

de campo a través “As Mari-

ñas” coa participación do 

alumnado nas diferentes 

categorías. A participación 

foi voluntaria e superaronse 

o número de inscricións con 

respecto ao curso anterior. 

Participou o alumnado de 2º 

a 6º EP e  en total desprazá-

ronse 180 atletas: 85 

benxamíns, 61 alevíns e 34 

infantís. O obxectivo nun 

futuro é acercarse o máximo 

goría alevín masculino. 

5º posto en equipos na cate-

goría infantil feminino. 

4º posto en equipos na cate-

goría infantil feminino. 

B OLE TÍ N Nº  2  

CARREIRAS NO NADAL 

2ª CARREIRA DO MAGOSTO 

            PROBA COMARCAL DE CAMPO A TRAVÉS “AS MARIÑAS” 

continuar coa preparación 

para as probas oficiais de 

campo a través.  

Unha grande maioría de alum-

nado asistiu cos seus traxes, 

gorros, barbas participando 

activamente nas probas, ani-

mando á participación e ser-

vindo de motivación para as 

probas oficiais de campo a 

través e atletismo en pista 

próximas a comezar. 

 

Como o curso pasado, duran-

te a última semana do ano e 

coincidindo coas vacacións 

de nadal desenvolvéronse 

carreiras de noeis nas se-

sións de Educación “Física”. 

Deseñouse un circuito no 

patio do colexio aproveitando 

as zonas verdes e fixéronse 

competicións por cursos e 

niveis. A intención destas foi 

finalizar o ano facendo unha 

proba conxunta e con carác-

ter festivo e participativo e 

   X OGUE TE AN DO  

“Correndo e 

correndo o 

camiño imos 

facendo” 



B OLE TÍ N Nº  2  

O pasado 6 de marzo desen-

volveuse en Narón o campeo-

nato provincial de campo a 

través. A esta proba des-

prazáronse…...atletas nas 

diferentes categorías. O feito 

de suspenderse a proba 

comarcal de campo a través, 

clasificatoria noutras edicións 

anteriores para o Provincial, 

propiciou que a participación 

fose máis significativa e ao 

mismo tempo motivante. 

Destacar as dificultades coas 

que os atletas se toparon 

durante a proba, xa que o 

circuito de competición esta-

ba anegado de auga polas 

choivas o que fixo a proba 

máis dura e meritorio el che-

gar á meta. 

Para este campeonato clasi-

ficáronse tres equipos

(benxamín masculino e femi-

nio e alevín feminino) e varios 

atletas a nivel individual. 

Tendo en conta que nesta 

competición predomina a 

participación de clubes de 

atletismo temos que destacar 

o 6º posto conquerido polo 

equipo benxamín feminino

(sendo o 1º colexio na clasifi-

cación).e o 7º posto polo 

equipo benxamín masculino

( sendo o 2º colexio na clasifi-

cación). 

As participantes na categoría 

alevín obtiveron o 11º posto 

na clasificación xeral, aunque 

consideramos que non estive-

ron a altura das circunstan-

cias pola dificultade do circui-

to, pero as condicións son 

iguais para todos os partici-

pantes. 

Nas categoría alevín e infantil 

masculino tivemos representa-

ción a título individual, sendo o 

esforzo realizado polos atletas 

mais que meritorio. 

Sen dúbida, esperamos que en 

vindeiros cursos estes equipos 

nos deparen moitas alegrias e 

éxitos para o colexio. 

X OGUE TE AN DO  

ATLETISMO EN PISTA: CLASIFICATORIAS E PROVINCIAL 

CAMPIONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS 

pasando polas diferentes categorías.  

En cuanto aos resultados destacar as 

marcas feitas por algunhos alumn@s 

que deron lugar á clasificación para o 

campeonato provincial de atletismo 

en pista, neste caso clasificábanse 

as 16 mellores marcas persoais da 

Provincia. 

Na categoría benxamín masculino 

clasificáronse:DAVID PÉREZ (500 e 

1000 ml) e RAÚL PAZOS (500 ml); na 

benxamín feminina:ADRIANA VILLA-

VERDE e NADIA LONGUEIRA (500 e 

1000 ml), JUNE FANDIÑO e NATALIA 

RODRÍGUEZ (1000 ml) e na alevín 

feminina:ALEXIA MALLO (1000  ml). 

Foi posible a participación dalgún 

atleta mais por renuncia dalgún clasi-

ficado e porque os clasificados nas 

dúas probas de 500 e 1000 ml sólo 

poden participar nunha delas, tal foi 

o caso de NOA RODRÍGUEZ na proba 

de 1000 ml. 

O pasado 21 de maio desenvolveuse 

o campeonato provincial de pista ao 

aire libre nas pistas da Fieiteira en 

Ribeira. Por segundo ano consecutivo o 

colexio acudiu á cita deportiva cos seus 

atletas. Neste caso algunha das clasifi-

cadas non puido acudir polo que estive-

mos representados por 6 atletas nas 

categorías alevín e benxamín nas pro-

bas de 500 e 1000 ml.  

Os resultados foron os seguintes: nos 

500 ml benxamín RAUL PAZOS  ocupou 

o 9º posto, en 1000 ml benxamín desta-

car a actuación de DAVID PÉREZ con un 

mais que meritorio 4º posto e; en cate-

goría benxamín feminina NADIA LON-

GUEIRA  foi 8ª, JUNE FANDIÑO foi 11ª e 

NATALIA GARRIDO 12ª; na categoría 

alevín feminina estivemos representa-

dos por NOA RODRÍGUEZ que ocupou o 

6º posto e tamén coa mellora da súa 

marca persoal. 

En xeral, podemos estar moi satisfeitos 

da participación dos atletas do colexio e 

plantexarnos novos retos para  próxi-

mos cursos 

Durante o presente curso participou-

se máis activamente nas probas de 

atletismo en pista. Asistimos ás 

dúas probas organizadas na zona de 

Coruña-Ferrol co alumnado que se 

clasificou para o campeonato provin-

cial de campo a través e o alumnado 

da actividade extraescolar de atletis-

mo, nas categoría benxamín e 

alevín.  

As probas atléticas nas que partici-

pamos foron as carreiras de 500 y 

1000 metros lisos, de tal xeito que 

tanto alevÌns e benxamÍns puideron 

participar nas dúas probas e com-

probar as diferencias nas diferentes 

distancias. 

Na proba da Coruña a categoría 

benxamín participou nos 500 ml e a 

categoría  alevín nos 1000 ml, men-

tres que na proba de Ferrol fíxose ao 

revés.  

Este curso non participamos na 

categoría infantil, dando prioridade 

as categorías inferiores e sentar as 

bases para que o alumnado vaia 
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       ATLETISMO EN PISTA: RANKING COLEXIO 

Estamos en la web 

www.edu.xunta.es/centros/ceipportofaro/  

                   BENXAMÍN MASCULINO 

             ALEVÍN MASCULINO 

                  BENXAMÍN FEMININO 

           ALEVÍN FEMININO 

1º Alexia Mallo Casanova 1000 ml 2015/16 4:14:08 

2º Noa Rodríguez Simil  1000 ml 2015/16 4:17:18 

3º  Duna Placín Aguado  1000 ml 2014/15 4:21:81 

1º Ángela Ureña Guzmán 500 ml 2015/16 1:54:39 

2º Amaia Vidal Castro 500 ml 2015/16 1:55:72 

3º Duna Placín Aguado   500 ml 2015/16 1:56:89 

1º David Pérez Longueira 500 ml 2015/16 1:48:44 

2º Raúl Pazos Fernández 500 ml 2015/16 1:50:12 

3º Xoel Fariña Penelas 500 ml 2014/15 1:53:24 

1º Brais Hernández Junco 1000 ml 2014/15  3:59:30 

2º David Pérez Longueira 1000 ml 2015/16  4:09:52 

3º Xoel Fariña Penelas  1000 ml 2015/16  4:15:29 

1º Brais Hernández Junco 500 ml 2015/16 1:46:50 

2º Juan Neira Prieto 500 ml 2015/16 1:46:58 

3º Eduardo Sendón Domínguez 500 ml 2015/16 1:47:41 

1º Juan Neira Prieto 1000 ml 2014/15  4:00:22  

2º Eduardo Sendón Domínguez 1000 ml 2015/16  4:00:71  

3º Jorge A. Rego Mosquera 1000 ml 2014/15   4:09:70 

1º Adriana Villaverde Castro 500 ml 2015/16 1:55:09 

2º Nadia Longueira Barral 500 ml 2015/16 1:55:43 

3º Uxía Sánchez Botana 500 ml 2015/16 1:56:59 

1º Amaia Vidal Castro 1000 ml 2014/15 4:19:69 

2º Ángela Ureña Guzmán 1000 ml 2014/15 4:21:09 

3º Adriana Villaverde Castro 1000 ml 2015/16 4:21:46 

       ATLETA       PRUEBA                CURSO                 MARCA  PUESTO                   


