




EDITORIAL 

Chegamos ao final deste curso 2018-19 e con él sae una nova edición da 

revista escolar Sementeira, que neste ano escolar saca a súa 31ª edición.

Dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro, agradecemos 

a toda a comunidade educativa que posibilita que os proxectos se poidan levar a 

cabo e que matinan para xerminar outros para mellorar día a día. Queremos darvos 

as grazas a todas as persoas que facedes posible a elaboración deste número.  

Por suposto, agradecervos tamén a vosa colaboración e participación nas 

actividades que axudan a manter viva a lingua galega no CEIP PLURILINGÜE DA 

RABADEIRA. 

MOITAS GRAZAS.

Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

EDITORIAL DOS ALUMNOS DE 6º

Despois de nove  anos,  que  levamos algúns,  todos tivemos  alegrías, 

agobios, tristezas… Pero a pesar diso, sempre saimos cun sorriso. 

Botaremos moitísimo de menos a todos os nosos profesores deste ano e dos 

anteriores, dos que temos moi bos recordos...pero grazas a eles podemos comezar 

unha nova, inspiradora, difícil e complicada etapa pero coa que teremos aos nosos 

compañeiros que sempre nos apoiarán. 

Para rematar só podemos dicir nós: Diego Abades e Roi Fernández, así 

coma todos os alumnos de sexto: GRAZAS, moitísimas  GRAZAS por todo. 
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As nenas e nenos de Infantil queremos amosarvos 
algúns dos moitos momentos tan divertidos que tivemos 
este curso e así contarvos o que supoñen para nós 

QUE É PARA NÓS……”O MAGOSTO” 
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 E MAIS CASTAÑAS!!! 
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  BAILES  E  FESTA ! 
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QUE É PARA NÓS…”O NADAL” 

VISITAS MOI ESPECIAIS 
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E  AGASALLOS !! 

QUE É PARA NÓS…” O ENTROIDO” 
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  MOOOITAS ABELLIÑAS ! 
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QUE É PARA NÓS…” O DIA DA PAZ” 

CONVIVENCIA 
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QUE É PARA NÓS…..” O PATIO” 

XOGO 
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QUE É PARA NÓS…”O DÍA DO 
AUTISMO” 
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QUE SON PARA NÓS… 
”AS LETRAS GALEGAS” 

ÁS 
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Tamén coñecemos un pouco máis o Concello onde vivimos! 

Os nenos/as de 5 anos visitamos o Castelo de Santa Cruz 
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E os 

nenos/as 

de 3 anos 

a Lagoa 

de Mera 
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Ademais fixemos varias saídas á Biblioteca de Oleiros 
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Tivemos moitas visitas no cole, entre as que destacamos: 

Visitas 

familiares 
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E visitas dos maiores de primaria 
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Canto nos gusta 

que veñan a clase! 
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Ademais tamén tivemos 

teatro e danza! 
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Este curso, os nenos e nenas de 6º de infantil, 

convertémonos en expertos en animais!! 
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Aprendemos moitísimas cousas sobre eles e as 

súas curiosidades!! 
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Investigamos, adiviñamos… 
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E os nosos corredores convertíronse nun 

verdadeiro hábitat de animais!! 
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Canto aprendemos e disfrutamos os de 5º de 

infantil!! 
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Aprendemos xogando!! 
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Este foi o noso primeiro curso, e fixemos todo 

isto!! 
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Pero que ben o pasamos!! 
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     Somos uns artistas!! 
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1º de PRIMARIA 

As nenas e nenos de primeiro disfrutamos moito das actividades deste curso: 

Nos contacontos na Biblioteca de Oleiros... 

     Con Lilly Gruyere 

Con Ramiro Neira,  axudándolle a 
representar as historias divertidas 
que contou sobre moitos 
animaliños… 

Foi moi divertido!!!! 
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Tamén no museo MAC na Coruña fixemos actividades divertidas con xogos de luces e 
sombras, con letras formando palabras.. 

Pasámolo moi ben e vimos obras de arte moi interesantes! 
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No auditorio de Mera  vimos unha obra de teatro que nos fixo rir moito, era algo rara, os 
personaxes extraños  e unha chica maior era unha nena soñando...daba moita risa... 
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Gustounos moito o  Parque de Bombeiros da Coruña,  subimos ao camión, puxemos traxe 
e casco, usamos a mangueira...que interesante! 

Aprendimos que fan un traballo moi importante 
e moi duro, teñen que facer moito deporte para 
estar fortes e poder correr e subir  rápidamente 
escaleiras para apagar os incendios ou 
rescatar ás persoas tanto nas casas, nas 
rúas...ou no mar.  

O traxe pesa moito porque está feito de materiais especiais para que non arda. 

 Esta visita foi estupenda e ademais regaláronnos moitas cousas para xogar e aprender. 

Tamén no Horto escolar fixemos  moitos traballos,con Charo, aprendimos o importante que 
é sementar, regar e recoller froitos da terra, sabemos que é moi saudable comer moita 
fruta e verdura.  
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Na clase fixemos un libro da natureza porque sabemos moitas cousas que hai que facer 
para coidar o medio ambiente. 
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 Para celebrar o entroido preparamos esta pancarta e caretas de mono que quedaron moi 
ben. 

Neste último trimestre estamos traballando cos planetas, o espacio…gústanos moito saber 
cousas e facer traballos coma éstes: 
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Os nenos e nenas de 1ºB puxemos os nosos marabillosos traxes de astronautas e 
viaxamos ao espazo para aprender cousas moi interesantes: 

Na nosa viaxe espacial chamánronos moito a atención unha especie de debuxos feitos por 
estrelas: son as constelacións. Hai moitísimas e son moi bonitas! Entre elas escollemos 
estas tres. 
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Tamén fixemos un taller moi divertido sobre Luís Seoane, a quen se lle adicou o día das 
Artes Galegas. Puidemos aprender moito sobre él. 

Tamén tentanmos facer una réplica dunha das súas obras usando cuños. 

Como vedes este curso foi moi interesante e divertido. 

Para o ano estaremos en 2º e esperamos aprender tanto 
como neste e pasalo todavía mellor!! 
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Publicacións de 2º 

Receitarios… 

Contos 

terroríficos…

Revista Escolar SEMENTEIRA CEIP Plurilingüe da RABADEIRA    2018-2019 

31ª Edición Página 45 de 105



 

 

Poesías... 

Libros sobre 
animais....
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No mes de marzo, o alumnado de 2º visitamos o Porto Interior da Coruña.  
Na visita percorremos en autobús  diversas zonas , como o Peirao de Transatlánticos, o 
de Linares Rivas e a Lonxa, e a pé o interior, visitando o centro de coordinación e 
seguridade do porto, unha sala onde fixemos unha actividade didáctica de simulación 
dunha poxa e, por último, unha visita aos almacéns de exportadores e as salas de poxa 
da lonxa. Todo isto acompañados dun monitor que ademais de ensinarnos moitas cousas, 
aclarounos todas as dúbidas. 

Durante o percorrido, aprendemos conceptos básicos relativos ao funcionamento dun 
porto, como o tipo de tráfico e embarcacións que recibe, a súa historia e a súa 
contribución ao crecemento da cidade ou a responsabilidade que asume ante os impactos 
que a súa actividade ocasiona na contorna. 

Salas de control e didáctica 
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Sala de poxas e almacéns 
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2º	con	MALIBÚ	

Os	nenos	e	nenas	de	2º	tivemos	unha	visita	moi	especial:	Malibú,	unha	cadeliña	
que	visita	aos	coles	para	ensinarlles	aos	nenos	a	ser	máis	responsables,	máis	solidarios	
e	a	ter	unha	maior	sensibilidade	e	respeto	cara	os	animais.	

Malibú	ensinounos	qué	é	o	abandono	dos	animais…
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Que	 non	 se	 pode	 regalar	 un	 canciño…xa	 que	 é	 moita	 responsabilidade	 e	 é	 un	
compromiso	que	só	pode	coller	unha	familia…non	unha	terceira	persoa	para	regalar…	

Ter	 un	 can	 é	moita	 responsabilidade,	 polo	 que	 aprendemos	 que	 antes	 de	 ter	 unha	
mascota	temos	que	informarnos	do	que	iso	conleva…	

Ademáis	 que	 unha	 cadeliña	 pode	 traernos	 máis	 descendencia	 se	 se	 namora…máis	
reponsabilidades…	
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Para	finalizar	aprendemos	que	ter	unha	mascota	é	algo	maravilloso	xa	que	nos	da	cariño	
infinito…está	por	e	para	nós:	

Iso	sí…sabendo	todos	que	ter	unha	mascota	é	un	traballo	e	ten	moitos	coidados.	Así	
aprendemos	a	que	antes	de	ter	unha	mascota	temos	que	analizar	e	pensar	se	realmente	
podemos	atendela,	e	antes	de	mercar	unha	mascota	quedounos	claro	que	o	mellor	é	
adoptar!!!	

Encantados	de	coñecerte	Malibú!

As	nenas	e	nenos	de	2º
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A Terra acatarrouse. 3º EP 

MARCO C.
VITÒRIA

XACOBE

SILVIA

SILVIA

ALBA
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A Terra acatarrouse.3º EP

ELENA

SENEL
ROI

AIMARA
UXÍO

GABRIEL
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A Terra acatarrouse. 3º EP 

BIMBA
BRUNO

IRENE ISMA

LOLA
MARCO F.
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A Terra acatarrouse. 3º EP 

ÓLIVER CLAUDIA

COIDEMOS O NOSO PLANETA!
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Saídas e actividades. 3º EP  

Na horta con Charo

Coñecendo a nosa contorna con Filipe. Saída á fraga.

Visita a Sargadelos

Revista Escolar SEMENTEIRA CEIP Plurilingüe da RABADEIRA    2018-2019 

31ª Edición Página 63 de 105



Contacontos na 
Biblioteca de 

Oleiros. Pablísimo

Visita de autora. Ánxela 
Loureiro.

Entroido. Gato Jazz.
Palacio da Ópera. Orquestra Sinfónica de 

Galicia. A fábrica dos teus soños.

Visita de autora. 
María  Inés 
Cuadrado.

Talleres de memoria para maiores do Concello de Oleiros.

Saídas e actividades. 3º EP
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Creando o futuro rocódromo 
con Laura Doldán.

Coñecer Oleiros. Do doce ao salgado.

Casa das Ciencias. Planetario.

Auditoro Gabriel García Márquez. 
Teatro Ghazafelhos. Rubicundo.

Saídas e actividades. 3º EP
Revista Escolar SEMENTEIRA CEIP Plurilingüe da RABADEIRA    2018-2019 

31ª Edición Página 65 de 105



4ºA / 4ºB. Rabadeira. Curso 2018-19 

Ola a todas e todos! 

Deixámosvos a continuación algunhas das actividades que realizamos 
durante este curso. Esperamos que vos gusten.  

A CHARCA 

Como ben sabedes, temos no cole un particular ecosistema do que gozamos 
e aprendemos ao mesmo tempo: a charca. Aí fomos descubrindo como 
moitas dos temas que aparecen nos nosos libros de texto poden ser 
aprendidos de xeito máis ameno e divertido. É coma se todo fose un pouco 
máis “real”, coma se todo tivese máis sentido. Este inverno, por exemplo, a 
auga da charca conxelouse e aproveitamos para observar directamente os 
estados da auga. Achegámonos á charca e collimos uns anacos de xeo que 
metimos nun recipiente e a continuación deixamos o recipiente enriba dun 
radiador para observar como  ao quentase a auga pasaba de estado líquido a 
estado sólido... 
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A charca conxelada (estados da auga) 
Unha das visitas que máis nos gusta é ir ao museo de Belas Artes da Coruña.  Nesta 
visita, explicáronnos como están representados diferentes oficios nos cadros de 
diferentes épocas. Resultou moi interesante, pois descobrimos oficios que 
descoñecíamos, e mesmo puidemos ver como había algúns que se consideraban de 
muller e outros de home. Isto deu  lugar a que máis tarde o comentáramos nas 
actividades que fixemos no cole sobre o 8 de Marzo... 

Visita ao Museo de Belas Artes da Coruña 

Outra actividade interesante foi o Obradoiro sobre consumo consciente de xoguetes no 
Nadal 
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Samaín 

COGAMI 
Confederación Galega de persoas con discapacidade 

Obradoiro sobre Discapacidade impartido por Cogami 
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A Asociación Galega de persoas con discapaciade achegouse ao cole para impartir un 
obradoiro tan interesante coma imprescindible sobre a situación das persoas con 
discapaciade. Aprendimos moitísimas cousas que descoñecíamos. Quedounos de 
recordo, entre outras cousas, un lema: 

“ A discapacidade é a capacidade de ser extraordinariamente capaz” 

Estudando a flora no noso cole no monte da nosa contorna 
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Plantamos un aguacate  

 
 

Residencia de maiores DomusVi 
 

A residencia de maiores de Montrove, DomusVi, tivo a xentileza de invitarnos a unha 
representación teatral sobre a vida e obra de Rosalía de Castro. Prepararon esta 
actividade durate varios meses coa intención de que a poidésemos desfrutar na súa 
compaña. As actrices e actores nos impresionaron co ben que o fixeron a pesares de 
ser persoas moi maiores. Algunhas delas pasaban dos 100 anos. 
Ademais, ao remate da obra de teatro amosáronnos as instalacións da residencia. E no  
cole, falamos das diferentes razóns polas que son necesarios estes centros de maiores e 
cal é a súa utilidade... 

 
 

Momentos da visita á residencia DomusVi 
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A escritora galega Mª Reimóndez veu facernos unha visita ao cole para falarnos dos 
seus libros, especialmente do que limos este curso: Lía e as zapatillas de deporte. Un 
conto do que desfrutamos moito e que nos descrubíu o mundo terrible da explotación 
infantil. 

   Mª Reimóndez Asinando os libros 

Caderno de campo 

O caderno de campo usámolo para varias actividades escolares, especialmente aquelas 
que teñen que ver coa natureza. Aquí vos deixamos unhas mostras dalgunhas das 
anotacións que fixemos nos nosos cadernos. 

Información recollida nos cadernos de campo 
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Algunhas imaxes doutras visitas... 

Visita ao Porto da Coruña 

Tamén visitamos planta depuradora de A Telva e explicáronnos o seu funcionamento.
No laboratorio de A Telva, experimentamos co proceso de  sedimentación dos 
residuos...
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  Desfrutando do festival  A nosa actuación 

“Reencontro” con Manuel María 

Un obradoiro dunha horiña levounos de 
viaxe a través da poesía dun dos nosos poetas 
máis apreciados, Manuel María. Poemas 
ademais ilustrados, nada máis e nada menos, 
que polo ilustrador Leandro, un dos artistas 
gráficos galegos contemporáneos máis 
populares 

O ENTROIDO 

Este é o cartel que preparamos este ano para a nosa actuacion o día do entroido. 
Fixemos unha coreografía adaptada ao tema dos animais en extinción. 
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A historia do Sol e o Vento convertida en banda deseñada 

Escena da obra de teatro baseada no libro Rubicundo, de María Canosa. Vímola no 
auditorio de Mera. Se tedes ocasión, non a perdades. Iso de  traballar de coseventos 
éche un asunto ben curioso... 

IGUALDADE DE XÉNERO  

Do 25 de novembro ao 8 de marzo... e o os outros 363 días do ano 
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Sobre este importantísimo tema falamos moito durante este curso, pero non 
só na aula, tamén se levou o tema a casa para compartir as nosas 
inquedanzas e as nosas aprendizaxes coa familia. Como traballo final, 
fixemos un gran mural onde recollimos as ideas máis importantes.  

Mural 

As Fragas do Eume 
E por último, falarvos da excursión ás Fragas do Eume (con noite incluída). 
As fragas do Eume son un parque natural galego que se atopa nas beiras 
do río Eume, preto da vila de Pontedeume. Son as fragas costeiras mellor 
conservadas de Europa, e un dos poucos bosques do seu tipo que quedan no 
continente (Wikipedia). 

Deixámosvos unhas fotos da visita ás Fragas e da nosa estancia no Albergue 
Albarella. Esperamos que vos gusten e vos animen a visitar estes lugares na 
primeira ocasión que teñades...  
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Houbo bastantes máis cousas, pero xa non nos queda espazo na revista para completar 
con fotos. Algunhas delas son a saída á contorna de St. Cruz, ou a asistencia a un 
concerto no auditorio de Oleiros, entre outras... 

E, por último, tan só nos queda desexarvos que pasedes un estupendo verán! 

Ata pronto! 

As vosas compañeiras e compañeiros de 4ºA e 4ºB 

Curso 2018-19 
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QUE FIXEMOS O ALUMNADO DE 5º? 

A piques de rematar este curso 2018 – 2019, véñensenos á memoria todos eses 

momentos vividos cos nosos compañeiros e compañeiras. Foi un ano cheo de 

actividades e saídas... non todo ía ser estudar! 

Comezamos amosando un dos nosos primeiros traballos...a pataca-célula, un 

invento que nos permitiu coñecer dun xeito máis tanxible o que son as células e saber 

de que estamos feitos os seres vivos. 

Ben é certo, que todo isto o tivemos que facer pensando moito, para o que 

precisamos as neuronas, un tipo de células que forman o noso cerebro. 
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E despois de saber un pouco máis dos seres vivos, quixemos coñecer o entorno 

no que viven, polo que investigamos e recreamos algúns dos ecosistemas que existen ao 

longo de todo o mundo... 

...e, por que non, tamén do que está máis aló do noso planeta. 
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Tras as vacacións do Nadal tivemos un trimestre de moito entretemento, xa que 

comezamos cunha interesante excursión a Carral centrada na auga, onde nos ensinaron 

como funciona unha planta potabilizadora da auga do río Barcés. 

Antigamente a auga deste río movía os muíños que se usaban para moer o gran 

co que se elabora o tan famoso pan de Carral, que aprendemos a facer nun forno da 

vila. 
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E mentres se facía o noso pan, fixemos un anaco da ruta que transcorre ao 

carón dalgúns destes muíños. 

Chegou o entroido, chegou a diversión !!!  
Este curso, os alumnos e alumnas do colexio disfrazámonos de animais. A nosa 

elección foi de crocodilos. 
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Tras participar no desfile do centro, fixemos diante de todo o público o baile 

que preparamos con tanta dedicación e esforzo para a ocasión. 

E para que non parase a diversión, pasamos un estupendo día visitando Santiago 

de Compostela. A pesar de que o tempo non acompañou en exceso, aproveitamos para 

facer un roteiro polo casco histórico da cidade. Tras unha primeira parada nas 

inmediacións do MuPeGa e San Domingos de Bonaval, o camiño levounos ata a praza de 

abastos da cidade, onde fixemos unha entretida xincana para saber un pouco máis da 

súa historia. Despois dunha paradiña para recuperar forzas, tivemos o privilexio de 

visitar o Pórtico da Gloria que, sen dúbida, foi o que máis nos gustou !!! 
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Para entrar na última parte do curso, fixemos dúas visitas ás bibliotecas do 

Concello de Oleiros. A primeira levounos a un taller de debuxo impartido polo 

prestixioso ilustrador galego Manel Cráneo, quen nos animou a que nunca deixemos de 

debuxar. 

A seguinte foi para escoitar o relato da obra “A Odisea”, que fixo voar as nosas 

imaxinacións por un mundo de historia e fantasía, deuses e aventuras incribles e nos 

fixo poñernos na pel de Ulises... 

E ata aquí vos podemos contar sobre as nosas aventuras neste 
intrépido curso. 

Non estivo nada mal...non si? 
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No segundo trimestre do curso 2018-2019,os alumnos de 6ºA de E.P. 
fixemos unha fantástica excursión á Torre de Hércules. A excursión durou 
dende as 9:30 horas ata a volta ao noso colexio, o C.E.I.P. Rabadeira, ás 

13:50. 

Cando chegamos ao colexio dende as 
nosas casas, uns monitores nos estaban 
esperando. Eles nos explicaron o que iamos 
facer e como debiamos facelo. Chegada a hora, 
nos montamos todos no autobús, que arrancou 
directo á Coruña. 

Como era luns, as calles estaban a 
rebordar de xente e de coches e o porto estaba 
cheo de barcos...Había moito movemento! Ao fin, 
chegamos ao paseo marítimo. A Torre de 
Hércules estaba alí, impoñente, na cima dun 
outeiro; todos nos quedamos sorprendidos. 
Seguimos por un camiño e nos encontramos cun 
cartel informativo que dicía:”Espazo protexido

para gatos”.

Xa na parte final do ascenso, nos 
paramos a ver as vistas. Viamos desde alí a 
costa de Dexo, o castelo de Santa Cruz, Seixo 
Branco e por suposto, o Faro de Mera. Pero 
vamos a centrarnos na Torre de Hércules.  

Como todos sabedes, a Torre de 
Hércules, é un faro romano de fai case uns 2000  
anos e cunha altura de 55 m. Pero o que a fai 
famosa é que aínda segue en uso, polo o que a 
declararon Patrimonio da Humanidade. 
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Entramos no museo e vimos un vídeo explicativo, pero a maioría da 
información nos lla deron os monitores. Eles nos dixeron que antes a torre non 
tiña escaleiras, senón ramplas, e que no ano 1788.  

Eustaquio Giannini restaurou e modernizou a Torre. 
Seguimos polo museo e vimos restos de antigos muíños 
de pedra baixo os cimentos da Torre de Hércules. 
Subimos e nos encontramos cunha sala cun teito altísimo 
que servía, de certo modo, para evitar incendios totais.  

Por fin, chegou o momento de contar o primeiro 
chanzo, e empezamos a contar. Chegamos ao primeiro 

piso e xa ían uns cantos, así que paramos a ver as vistas. Logo subimos máis 
ata chegar á gran cúpula da parte superior da Torre. Explicáronos máis cousas 
e continuamos ata terminar as escaleiras. Habiamos contado polo menos 200! 
Fomos á terraza e observamos á xente diminuta dende alí. Nos daba o vento e 
ao lonxe víanse acantilados. 

Pasado un tempo, baixamos e merendamos apoiados nas grandes 
paredes da Torre. 

Cerca, había unha casetiña que expoñía unha gran placa de pedra 
cunha inscrición en latín que permitiu desvelar o nome do arquitecto autor, un 
romano chamado Cayo Sevio Lupo. Isto nos llo dixeron os monitores, os cales 
estaban informados. 

Logo, baixamos á Roseta dos 
Ventos, que nos indicou os catro puntos 
cardinais. Viaxamos polos camiños dos 
arredores a medida que nos iamos 
afastando da Torre. Falamos de 
petroleiros afundidos como o Mar Exeo e 
observamos especies da zona, como 
plantas e paxaros. 

Fixemos un xogo final cos monitores nos Menhires e volvemos ao 
autobús. 

Foi todo moi divertido e espero que algún día volvamos. 

Martín Redondo Giao 
Ilustracións : Alba Dina Amakrane Fernández   

6ºA  

Revista Escolar SEMENTEIRA CEIP Plurilingüe da RABADEIRA    2018-2019 

31ª Edición Página 86 de 105



    TRABALLO SOBRE MULLERES IMPORTANTES 

Os nenos e nenas de 6º de primaria fixeron uns contacontos sobre algunhas
mulleres importantes, aquí vos deixamos a información que buscaron.

JANE GOODALL

Jane Goodall é unha primatóloga, unha persoa que estudia aos monos e 

aprende os seus comportamentos, os adoptan dende que son bebés, os 

coidan, lles dan de comer...

Jane naceu o 3 de abril de 1934 en Londres, Inglaterra. Dende pequena o 

seu soño foi viaxar a África e estar rodeada de animais como os monos.

Cando o seu soño volviuse realidade ,coñeceu a un montón desos curiosos 

animais, estaba todo o tempo con eles. Ao principio, os monos estaban 

asustados, pero, co paso do tempo empezaron a deixarse tocar e Jane 

fundou un clube chamado “o clube da banana”. Tamén se deu conta de que 

os  primates non son vexetarianos , senón omnívoros , polo que non comen 

verduras , senón de todo , como carne, froita, insectos ...

Unha vez, Jane rescatou a un chimpancé ferido, o coidou e lle deu de comer,

e cando se lle curou a ferida, o devolveu ao seu hábitat natural  e o pequeno 

chimpancé  lle deu un amoroso abrazo de despedida.
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Sylvia Earle 

Sylvia Alice Earle  é unha bióloga mariña e exploradora. É a autora de 

numerosos documentais para National Geographic dende 1998. Sylvia foi 

a primeira científica xefe da Administración Nacional Oceánica e 

Atmosférica. Dedicou a súa vida a estudiar a situación dos océanos. Tamén

colaborou no estudio dos danos causados por varios vertidos de petróleo. 

En 2018 recibiu o Premio Raíña de Asturias da Concordia 23.

Carreira

Despois de recibir o seu doctorado en

1966,  pasou un ano como

investigadora en Harvard, e logo

regresou a Florida como directora

residente de laboratorio. En 1969

solicitou unirse ao Proxecto Tektite,

unha instalación a quince metros

debaixo da superficie do mar frente á

costa das Illas Virxes que permitiu aos científicos vivir sumerxidos na súa 

área de estudio durante varias semanas. A pesar de que rexistrara máis de 

1000 horas de investigación baixo a auga, Earle foi excluída do programa. 

Ao ano seguinte, foi seleccionada para dirixir o primeiro equipo feminino 

de acuanautas.
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Valentina Tereshkova

   Valentina  Tereshkova  nada  o  6  de  marzo  de  1937  é  enxeñeira  e

cosmonauta soviética e primeira muller na historia en viaxar ao espazo.

Naceu  en  Máslennikovo,  Rusia.  Dende  que  era  pequena  gustáballe  e

practicaba o deporte de paracaidismo no que obtivo o título de instructora.

Un comité seleccionouna en 1961, dado que as naves Vostok non tiñan

dispositivo de aterraxe, buscaban paracaidistas. Valentina foi a elixida para

viaxar ao espazo entre outras moitas mulleres. Os soviéticos querían ver

como reaccionaba o corpo das mulleres no espacio, e elixiron a Valentina

para ir ao espazo.

     O 16 de xuño de 1963 con vinteséis anos, converteuse na primeira

muller en ir ao espazo. O seu nome en clave foi Chaika, Gaivota en ruso.

Orbitou 48 veces a Terra na súa viaxe que durou setenta horas e cincuenta

minutos. Para o  seu descenso tivo que lanzarse en paracaídas dende máis

de seis mil metros de altura e tomou terra en Kazakistán.

 En 1997 retirouse das forzas aéreas e todavía non morreu con 82 anos.
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1.-  Que representa a rosa dos ventos? 

A) A unión dos sete pobos celtas

B) A vitoria de Hércules sobre Xerión

C) A unión dos sete pobos romanos.

D) A unión dos 8 pobos gregos

2.- Canto tempo tardou Carlos lV reconstruír a Torre de Hércules? 

A) Dende maio de 2017 a 2019

B) Dende xuño de 1950 a 1990

C) Dende xullo de 1788 a 1790

D) Dende decembro de 950 a 1000

3.- Cantos metros de lado ten? 

A) 22m

B) 10m

C) 16m

D) 9m

4.- Que di a lenda que hai baixo a torre de Hércules? 

A) Un tigre con catro cabezas debaixo da torre

B) Unha cabeza dun xigante

C) Un dinosauro enorme

D) Non hai nada debaixo
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5.- A que hora foi proclamado patrimonio da humanidade ? 

A) 20 : 30 h

B) 15: 00 h

C) 18: 27 h

D) 12: 45 h

6.- En que ano o duque de Uceda encargou a restauración da Torre 

de Hércules a Amaro Antuno ? 

A) 1698

B) 1543

C) 1799

D) 1682

7.- Cantas hectáreas contén o espazo natural da Torre de 

Hércules? 

A) 50 hectáreas

B) 47 hectáreas

C) 45 hectáreas

D) 54 hectáreas

8- .Como se di a Torre de Hércules en alemán?

A) Turm des Hercules

B) Tour d’Hercule

C) Hercules dorrea

D) Tower of Hercules

9.- No reinado de quen se realizou unha reconstrución competa da 

Torre de Hércules? 

A) Napoleón Bonaparte

B) Carlos IV

C) Felipe VI

D) Donald Trump

10.- En que ano elimináronse todos os engadidos da torre? 

A) En 1993

B) En 1837

C) En 1893

D) En 1995
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11.- Cando perdeu a torre o seu posible  uso  marítimo ? 

A) Na Idade Media

B) Na Idade Antiga

C) Idade Moderna

D) Idade Contemporánea

12.- En que século construíron os romanos a Torre de Hércules? 

A) No século III e IV

B) No século V e VI

C) No século I e II

D) No século II   e III

13.- Que pobo construíu a Torre de Hércules: 

A) Os gregos

B) Os alemáns

C) Os cataláns

D) Os romanos

14.- Como se llama el xigante que Hércules enterro debaixo da 

Torre? 

A) Hidra de Lerna.

B) León de Nemea

C) Xerión

C) Hipólita

15.- En que século se construíu a torre de Hércules? 

A) No século II

B) No século I

C) No século III

D) A mediados do século I

16.- En que ano foi proclamada Patrimonio da Humanidade en 

Sevilla ? 

A) No ano 2010

B) No ano 2007

C) No ano 2009

D) No ano 2008
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17.- Como se chama a roda que se ve dende a Torre de Hércules ? 

A) Roda de vento

B) Corredoira.

C) Brúxula

D) Roda de Hércules

18.- Cando apareceu a primeira representación gráfica da torre de 

Hércules? 

A) 1348

B) 1234

C) 1789

D) 1086

19.- En que ano repararon a porta e as escaleiras de acceso? 

A) 1517

B) 1537

C) 1563

D) 1524

20.- Cales foron os dous barcos máis importantes que rompreron 

cerca da Torre de Hércules 

A) Titanic e Mar Exeo

B) O Mar Exeo e o Prestige

C) O Mar Exeo e o Urquiola

D) Queen Mary e Prestige

 ALUMNADO DE 6º C 

1A – 2C – 3B – 4B – 5C – 6D – 7B – 8A – 9b - 10A – 11A – 12C – 13D 

–14C – 15D – 16C – 17A – 18D – 19B - 20C
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ENTREVISTA  CON  MICHAELA 

Un ano máis, contamos no noso colexio cunha Auxiliar de Conversa, chegada 
esta vez do lugar máis afastado do noso país: Nova Zelanda. Chámase 
Michaela e ademais de estar aquí para axudarnos na aprendizaxe do inglés, 
ela é una deportista que está a xogar no Equipo Feminino de Rugby de A 
Coruña, o CRAT, acadando grandes vitorias como puidemos ver na prensa. 
Tres alumnas de 5º de Educación Primaria fixéronlle unas preguntas para 
saber cousas dela, do seu país e os seus costumes. 
Elas son Sofía, Iria e Raquel. 

Onde naciches? 
Nacín fai 24 anos en Hastings, unha cidade da costa leste da illa Norte. Nova 
Zelanda está formada por dúas illas grandes, a Norte e a Sur, e por outras 
moito máis pequenas. 

Tes irmáns ou irmás? 
Si. Teño tres irmás  máis novas ca min, de 16, 17 e 21 anos. Ás veces 
pelexabamos un pouco pero bótoas de menos 

Cando comezaches a xogar ao rugby e por que elixiches este deporte? 
Comecei  a xogar cando tiña trece anos. Gustoume o rugby dende o principio 
porque penso que é divertido e tes que correr moito; gústame correr. 
Facemos un adestramento diario dunhas dúas horas. 

Este é o teu primeiro ano no CRAT. Atópaste a gusto? 
Si, estou moi feliz. As miñas compañeiras son moi amables e ás veces un 
pouco aloucadas tamén, coma min; encántame. Fixen moitas amigas. 
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Cal é o teu equipo preferido? 
Gústanme os Otago Highlanders. Son da zona sur da Illa Sur de Nova 
Zelanda. O seu nome traducido sería “montañeses”. 

En cantos equipos xogaches antes de vir ao CRAT? 
Na miña terra xoguei en cinco equipos diferentes e tamén estiven un ano nos 
Estados Unidos, no American Rugby Professional Training Centre. 

Gústache o noso país? 
Si. O estilo de vida é moi tranquilo e tamén moi diferente ao da miña terra. 
Alí ao longo da semana, a  xente traballa de 9 da maña ata  as 5 da tarde, 
parando ás 12 do mediodía para xantar, ceamos ás 6:30 da tarde e nos 
deitamos entre 9:00 e 10:00 da noite. Aos pubs e restaurantes só se vai nas 
fins de semana. Aquí se sae moito máis. 

Cando tes que xogar, moitas veces vas a outras cidades. Cal é a que máis te 
gusta? 
Sevilla sen ningunha dúbida. Bo tempo, xente polas rúas... É moi alegre. 
Gústame moito e precisamente esta semana volvemos xogar alí. 

A que idade van os nenos e nenas de Nova Zelanda á Escola Primaria? 
Entran aos cinco anos e están na Primaria durante seis anos. Logo fan unha 
Etapa Intermedia de dous anos para despois ir á Secundaria que dura cinco 
años. 

Tes algunha mascota? 
Mascotas non teño pero a miña familia vive nunha granxa onde temos polos, 
cabalos, vacas, ovellas e tamén cans e gatos. Medrei con moitos animais ao 
redor de min. 

Cal é o animal máis típico de Nova Zelanda? 
A ovella. De feito, hai 22 ovellas por cada persoa. Pero o animal nacional é 
o Kiwi, unha pequena ave do tamaño aproximado dunha galiña pero que non 
voa e, o máis curioso, non ten plumas. 

Segues algún tipo de dieta para estar en forma? 
Non como “fast food”.  Acostumo xantar unha tortilla ou algo de carne e 
unha ensalada. Para cear normalmente tomo algo de arroz con polo e brecol. 
Ah! Tamén batata. Mmm... Gústame moito. 
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Cal é a comida que máis che gusta da nosa terra? 
Umm.. A tortilla de patacas, as croquetas, o xamón serrano, o queixo e a 
empanada. 
Á contra de moita xente, non me gusta o marisco nin o peixe. Ainda que 
vivimos rodeados de mar, os neocelandeses non acostumamos comer moito 
peixe. 

Entón, cal é a comida máis típica alí? 
O “hangi”. É un asado de verduras e carnes cociñadas nun oco dentro da 
terra, sobre pedras moi quentes. Pode levar cociñalo ata seis horas. 

Algo típico do teu país é o “haka”. Poderías explicarnos un pouquiño en que 
consiste? 
É un baile tradicional que nos vellos tempos usabamos na guerra para asustar 
ao inimigo. Hoxe faise antes dos partidos de rugby e de fútbol. Tamén se fai 
en vodas e funerais pero é diferente segundo o evento. 
Tanto o   “haka” coma o “hangi” proceden da cultura e tradición maorí, o 
noso pobo indíxena .  

   Comida “hangi” maorí. “Haka” maorí dun equipo feminino. 

     Kiwi, o paxaroKi 
Kiwi, o paxaro.         Nenas facendo o tradicional baile maorí. 

   Moitas grazas, Michaela! 
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  ARTS & CRAFTS 

Este é o terceiro ano no que o noso colexio está a participar na Rede 
de Centros Plurilingües de Galicia, polo que os alumnos e alumnas 
de 1º, 2º e 3º de Educación Primaria damos a clase de Arte en lingua 
inglesa.  Ao longo deste curso... 

.     Coñ 
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E cando chegou o HALLOWEEN , fixemos cousas chulísimas que 
daban moito medo. 

 

 

Tamén soubemos de WASSILY KANDINSKY, un artista ruso  
que gustaba da arte e tamén da música. Dicía: “todo comeza cun 
punto”, e así comezamos nós...  a copiar as súas obras. 

 

             Arte abstracta        Cadrados e círculos                                                   

 

No inverno aproveitamos para facer uns “WINTER COLLAGE”. 
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Estaba preto o 8 de marzo, “Día Internacional da Muller 
Traballadora” e traballamos tres artistas mulleres: 

 

SONIA DELAUNEY, pintora e tamén unha deseñadora de roupa 
moi colorida e innovadora. E nós, a deseñar coma ela... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIDA KAHLO, da que coñecemos a súa tráxica vida e os seus 
autorretratos. 
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GEORGIA O´KEEFE, unha artista americana, namorada da 
natureza e das flores. Pintaba flores moi moi grandes. 

 

 

Coñecedes o conto “The Very Hungry Caterpillar”? É unha 
fermosa historia ilustrada por ERIC CARLE, que era escritor e 
tamén ilustrador de libros infantís. Gustábanlle os animais do 
bosque e, por suposto, as bolboretas. 
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Agora en maio empezamos a traballar fóra, no patio, facendo un 
mural que recolle as ideas aportadas por cada unha das clases de 1º 
a 3º  de Educación Primaria: unha por aula.  

Esperamos que quede “chuli” xa que tamén contamos coa axuda 
dunha mamá artista. 
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Animaux:%

https://enfrancaisrabadeira.blogspot.com/
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https://enfrancaisrabadeira.blogspot.com/

Animaux:%
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Recettes: 

https://enfrancaisrabadeira.blogspot.com/
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