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EDITORIAL 

    Una vez máis, no final deste curso 2016-17 sae una nova edición da revista 

escolar Sementeira, que neste ano escolar saca a súa 29º edición. 

    Dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro, queremos darvos 

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

Tamén a toda a comunidade educativa que fai posible que calquera proxecto se 

poida levar a cabo. 

    E por suposto, agradecervos tamén a vosa colaboración e participación nas 

actividades que fan posible que o galego se manteña vivo no CEIP RABADEIRA. 

MOITAS GRAZAS. 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

 

 

Editorial dos alumnos de 6º 

    Os alumnos de 6º, queremos darlle as grazas a todos os profesores que nos 

ensinaron todo o que sabemos. Botarémosvos de menos! Pero non vos 

preocupedes, iremos visitarvos. 

    Lembraremos moitas das vivenzas que nos sucederon aquí, no colexio, ao longo 

de todos estes anos: algunhas foron moi boas, outras non tanto. Esperamos que 

todos os alumnos deste centro o pasen igual de ben que o temos pasado nós. 

    Se vedes que o voso traballo non foi escollido, non vos preocupedes, o 

importante é participar. Que saibades que non significa que non sexan bonitos, 

todo o contrario, son todos fermosos! O que pasa é que non caben todos! 

Seguídeo intentando. Mentres tanto disfrutade cos que foron seleccionados. 

    Xa non vos imos aburrir máis... Pasade a páxina e divertídevos con esta 

revista. 

Os alumnos de 6º: Alicia Redding, Inés Lema, Pablo Rodríguez e Alejo Amador. 
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AULAS DE 3 ANOS:  4ºA  E  4ºB DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Os pequerrechos/as de 3 anos comenzaron a súa andadura na escola 
con moita ilusión!! 

 

       

Despóis do Nadal sumerxímonos nun mar de aventuras e descubrimos 
as profundidades dos océanos. 

 

 

 



Coñecemos moitos animais mariños... 

 

        

  

      

 

 

 

 

 



Convertémonos en piratas en busca dun tesouro!!! 

 

 

E como bos piratas, tamén nos gusta a festa, polo que no entroido 
aproveitamos para cantar e bailar ao ritmo de GREASE!!  

 

 

 

 



E case sen darnos conta chegou a PRIMAVERA!!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 



E plantamos a nosa propia árbore froiteira: UN LIMOEIRO!!! 

 

 

     

 

 

 

 



Encántannos as visitas das nosas familias!! Nesta ocasión tivemos a 
sorte de contar cun cociñeiro, cunha bióloga mariña, cuns contacontos 
moi especiais…  

 

 

 

  

 

FOI UN CURSO FANTÁSTICO, GRAZAS POR TODO FAMILIAS!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

5º EDUCACIÓN INFANTIL A 



A MÁQUINA DO TEMPO 
INFANTIL  5º B 

 
Este curso os nenos e nenas de 5º fixemos unha viaxe no tempo que 

empezou despois de recibir unha carta de Mary Aning convidándonos a 
investigar sobre os dinosaurios.   

 
Como os grandes 
paleontólogos que 
somos, 
descubrimos un 
fósil e unhas 
pegadas de 
dinosaurio. 

  
 

 

Debuxamos os 
dinosaurios da 
exposición e 
calcamos unha 
folla de fieito no 
noso caderno de 
campo. 
 

 

Despois dun 
descanso polo 
Nadal viaxamos ata 
a prehistoria para 
investigar sobre o 
xeito de vida dos 
nosos antepasados.  
   
 

Lemos os contos de Croniñon e Croniñona. 

  



 
E transformamos a aula nunha cova grazas ás nosas pinturas rupestres. 

 

 

    
 

   
 

 
Non podíamos deixar sen facer unha investigación sobre os nosos 
antepasados en Galicia e a cultura castrexa.  
Investigamos cómo eran os castros e cómo eran as vivendas dentro do 
castro, a qué se adicaban os castrexos, cómo vestían, cómo eran as súas 
xoias...  

  
 
Debuxamos o plano dun castro e un crómlech.  

  



  
 

E xa que temos festas de orixe celta 
investigamos sobre elas  

 

 
 

  
 

 

 
 
E xusto cando estábamos a 
investigar sobre os guerreiros celtas, 
chegaron os romanos dispostos a 
crear un imperio.  
Pero eso xa volo contaremos na 
vindeira entrega do xornal.  

 



6º Educación Infantil 
 
Ao inicio do curso traballamos aspectos do Outono e aprendemos moitas 
cousas sobre a vendima. 
 

 
 
En novembro tocoulle ao Samaín e disfrutamos co Magosto. 
 

  
 

Mmm… que ben saben estas castañas!!! 
 

    
 

  
 



 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os nosos compañeiros de primaria viñeron a contarnos un conto. 
 

  
 
 
Nas vésperas do Nadal recibimos a visita dos Reis Magos. Sempre nos 
resulta emocionante e divertido. 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No “Día da Paz” soubemos que é iso 
dos “refuxiados” e entendémolo moi 
ben  a través de contos como o de 
Amira. 
 

 

 

 
 
Tamén participamos nunha 
actividade conxunta co resto do 
colexio. 
 

 
 
 
 
 
 Ao longo do segundo trimestre coñecemos moitas cousas dos antigos 
romanos, como os mosaicos  ou a Torre de Hércules. 
 



 
 
 
 
No Entroido disfrazámonos dos protagonistas de “Grease”, quen non se 
lembra das súas míticas personaxes? 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

O 2 de abril foi o Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo, e como nos gustan tanto as 
festas…tamén o celebramos!. 

 

 
 
En Pascua fixemos cestos cos típicos ovos e coellos. 
 



  
 
Este ano conmemorase o centenario do nacemento de Gloria Fuertes, 
traballamos algúns dos seus contos e poesías. 
 

 
 
 
 
 
 
Outra actividade moi interesante foi á de plantar unha árbore, en concreto 
unha preciosa Pereira. 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao longo do curso asistimos tamén a un concerto, disfrutamos co 
“Cancodrilo” e dous talleres musicais. 
 

   
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fixemos moitísimas máis cousas …pero aquí xa non nos caben!! 
 
A próxima vez que nos poñamos en contacto con vós a través desta revista 
xa estaremos en …Primaria! Que emocionante vai  ser! 
 

¡¡¡ ALÍ NOS VEMOS !!! 
 
 



Arts & Crafts  
1º de Primaria/1st grade 
Este curso o noso colexio pasou a formar parte dos centros plurilingües. O 
alumnado de 1º de Primaria traballou conceptos de arte por medio da lingua 
extranxeira inglesa.

Traballamos as cores básicas e as súas posibles misturas. Empregamos 
diferentes técnicas como acuarela, témpera, ceras, papel pintado, escultura… 
para reflectir nos nosos traballos cores frías e cálidas, cores do outono, 
conceptos de  tamaño, perspectiva, ao tempo que coñecimos a tres artistas: 
Mondrian, Matisse e Miró.

Acompañounos Karina Defran, a nosa auxiliar de conversa, que ademáis de 
axudarnos coa lingua achegounos a súa cultura. 

This year our school has been a part of the plurilingual program for schools in 
Galicia. 1st grade students have been working art concepts through English 
language.

We have been working with primary and secondary colors, we used different 
techniques like tempera paint, watercolor, painted paper, sculptures… for 
concepts like warm and cool colors, autumn colors, sizes and perspective. At 
the same time we have been working different artists: Mondrian, Matisse and 
Miró.

Karina Defran helped kids with the speaking and the knowledge of her 
culture.




Mr Seahorse 
Despois da lectura do conto “Cabaliño de Mar” de Eric Carl, fixemos os 
nosos proxectos con papel pintado sobre un mar de acuarela e engadimos 
algúns detalles.


After the reading of the beautiful story “Mr Seahorse” by Eric Carl, we 
made our own project with painted paper over a sea made with watercolor 
and added some details.




Pintores/painters 

Traballo colaborativo de 1º A, B e C.


Collaborative project 1st A, B and C. 

 

Matisse. Papel pintado.


Matisse. Painted paper.


Esculturas baseadas en 
Miró.


Miró based sculptures.


Barcos de vela. Conceptos 
traballados: aquí, preto e lonxe, 
grande, mediano e pequeno.


Sail boats. Concepts worked: 
here, near and far; big, medium 
size, small.




Visita ao museo de 
Belas Artes/A visit to 
Belas Artes Museum 




Aprenderon a mirar os cadros dun xeito distinto e colorearon as súas 
propias pinturas.


They learnt how to look at paintings in a different way and they colored 
their own paintings.



 

 

 

 

 

O día 21 de marzo, os alumnos de 2º de EP visitamos o 
MUNCYT. Coñecemos aos robots Marilú e Pepexán, 
subimos no Jumbo Lope de Vega, aprendemos moitas 
cousas sobre él e vimos aparellos antigos como a 1ª 
lanterna óptica da Torre de Hércules.   

Tamén participamos no obradoiro  para aprender 
aeronáutica con helicópteros de papel e axudarnos a 
comprender o principio Bernouilli. 

 



 

 

 

 

Durante a semana do 6 ao 10 de marzo 
o alumnado de 2º de EP celebrou a 
Semana da Prensa. Fixeron varias 
actividades, e incluso redactaron as 
súas propias noticias. Aí tedes uns 
exempliños!! 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

O día 2 de decembro, os alumnos de 2º de EP visitamos 
o MAC. Aprendemos a interpretar de diferentes 
maneiras as distintas obras de arte e  vimos unha 
exposición deesculturasmoi curiosas feitas con diversos 
materiais. 

Tamén visualizamos a obra “Quen dixo medo?”e 
participamos nun obradoiro  para aprender a superar 
os nosos  temores con....CHOCOLATE!! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro do currículo 
da educación 
artística, na materia 
de plástica, 
aproveitamos para 
facer un 
achegamento a 
diferentes artistas, 
fundamentalmente 
pintores e pintoras, 
de distintas épocas 
históricas e estilos 
pictóricos. 

Coloreamos, 
copiamos e 
mesmo 
“versionamos” 
a Van Gogh, 
Gauguin, Klee, 
Velázquez….. 



 

 

 

 

Interesámonos por 
mulleres pintoras 
coma Frida Kahlo 
para conmemorar o 
día 8 de marzo. Estas 
son algunhas versión 
sobre as súas 
pinturas cheas de cor,  
e inspiradas no 
mundo indíxena da 
súa cultura mexicana. 



3ºC Rabadeira. Curso 206-17 

Ola a todas e todos! Aquí estamos un ano máis para compartir con vós 
algunhas das cousiñas que fixemos durante este curso 2017. 

As nosas primeiras saídas escolares deste curso leváronos de visita ao 
Museo Etnográfico de A Capela, onde tivemos a oportunidade de dar un 
paseo polo pasado do mundo rural galego.  

Ademais, as compañeiras e compañeiros de A Capela invitáronnos a 
participar dos seus xogos populares... Foi unha experiencia moi linda, non só 
porque nos divertimos moito senón tamén porque descubrimo de que maneira 
xogaban e se divertían as nosas avoas e os nosos avós cando tiñan algún 
tempo de lecer.  

 

 

 

 



 

 

Aquí tedes un detalle da nosa visita á Casa das Ciencias e o Planetario... Unha xornada 
exclusivamene cientíiica e unha viaxe pola espazo e o tempo! 

 

 

O outono animounos tamén a recolleitar , moi preto do cole, algún que outro 
exemplar de cogumelos que logo examinamos na aula, recordando que os 
fungos non son plantas. E tamén examinamos mooooooi de preto unhas 
flores... E nunha escapada a un monte próximo, tivemos a ocasión de poñer 
en práctica o que aprendimos no cole sobre as plantas... Vimos o que é un 
bosque caducifolio, observamos con mirada de expertos e expertas 
científicas/os as árbores, os arbustos, as herbas... 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“Indíxena” colgada  en madreselva 

Outra das actividades deste curso foi a construcción dun mural sobre 
igualdade de xénero e violencia machista. Quedounos moi ben e 

aprendimos moitas cousas sobre este tema 



.  

O curso dá para moito e estivemos unha mañá coa contacontos Soledad 
Felloza que nos animou a que lle escribiramos un conto ou unha cartiña a 
Ana, a nena á quen lle escribía tamén Carlos Casares, o autor das Letras 
Galegas deste ano. Todas e todos enviámoslle algo Ana... 

Tamén aprendimos e gozamos con algúns dos poemas da escritora Gloria 
Fuertes. Mesmo nos presentamos a un concurso de ilustración dos seus 
poemas e obtivemos algún premio. 

E fixemos unha estupendísima saída á costa de Sta. Cruz, onde 
descubrimos as características da paisaxe desta zona do noso concello. 

Dur
Durante ante unhas semanas seguimos a vida dunha cigoña e as súas crías a través 

dunha webcam situada nun campanario en Alcalá de Henares. 



A  poza do cole é tamén un lugar ao que imos de cando en vez, para observar como vai 
mudando a natureza a medida que cambian as estacións do ano. Alí observamos unha 
fauna e unha flora moito máis rica do que podedes pensar. Nos nosos cadernos de campo 
imos anotando as nosas experiencias e aprendizaxes. É unha actividade que nos gusta 
moito. 

 

Croquis da poza do cole 

 



Para o dia das Letras Galegas, preparamos unhas divertidas regueifas, xa sabedes, esas 
cantigas populares galegas improvisadas (aínda que as nosas preparámolas un pouquiño 
porque non somos “profesionais”) nas que dúas persoas disputan sobre un tema 
determinado. Aquí tedes unha que ademais quedounos moi ben presentada: 

 

 

E moitas cousas máis, pero a revista non dá para máis espazo. Dexexámosvos que a 
gocedes e que pasedes un lindísimo verán 

Ata o curso que ven! 

As vosas compañeiras e compañeiros de 3ººC 



SEMENTEIRA 2016-17

4º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
VISITA DA ILUSTRADORA MARÍA LIRES E DO ESCRITOR 
O día 30 de setembro, os alumnos de 4º curso tivemos a visita da ilustradora

María Lires. Moito nos ensinou da súa arte e qué ben o pasamos debuxando e deixando
voar a nosa imaxinación..

Velaquí unha pequena mostra da nosa xornada...

Tamén  estivemos  a  ler  un  libro  moi  especial  que  nos  enganchou  a  tódolos
alumnos de 4º "Quen da a quenda?" de Héctor Cajaraville que foi Finalista do Premio
Merlín de Literatura Infantil 2015...moito nos gustou! O autor veu o día 23 de Marzo
e, ademáis de contarnos como decidíu ser escritor e qué o inspirou para escribir esta
novela, asinounos os exemplares do seu libro:



SEMENTEIRA 2016-17

VISITAMOS A FRAGA PRETO DO COLE
O día 20 de outubro visitamos unha fraga preto do colexio para descubrir os

cambios que produce a estación na que nos atopamos na nosa contorna.
Veu connosco o  profesor  Filipe  e  amosounos  unha chea de  curiosidades que

tíñamos ben pretiño do colexio. Fantástico poder aprender dun xeito tan vivo e de
primeira man todo o que é a nosa contorna.



SEMENTEIRA 2016-17

Outono, Magosto e Xogamos todos unidos...
Coma  tódolos  anos  celebramos  o  Magosto  no  CEIP  Rabadeira.  Enchemos  o

bandullo con tódalas castañas que se asaron no cole.  Tamén participamos en xogos
todos xuntos xa que somos unha clase que tentamos sempre estar todos xuntos e sin
ningunha rivalidade.



SEMENTEIRA 2016-17

Visitamos a Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) de A
Telva

O día 6 de febreiro de 2017, 4º C visitou por primeira vez a ETAP de A Telva.
Estivemos no lugar no que dende fai máis de 70 anos, durante 24 horas ao día e todos
os días do ano, se trata a auga que consumimos todos os coruñeses e gran parte da
comarca.

Aquí vimos un anaquiño da historia de A Coruña, unha cidade que, coma todas
naciu e crecíu en torno á auga potable. É un complexo dos máis avanzados de Europa
que modernizou un proceso centenario e sostible.

A ETAP de A Telva é unha planta industrial na que se capta, se decanta, se
filtra e se esteriliza a auga procedente do embalse de Cecebre a través do río Mero.
Unha  vez  completado  este  proceso  a  auga  impúlsase  ás  cabeceiras  das  redes  de
abastecemento, xa apta para o consumo humano. 

Antes  de  marchar,  e  despois  de  toda a  visita  fomos  a  un  laboratorio  onde
fixemos un experimento no que se explicou o filtrado e a forma de limpar a auga de
coloides. Este experimento foi un resumo moi sinxelo do que se traballa en toda a
planta. Pareceunos moi divertido e interesante. Aprendemos un montón. 



SEMENTEIRA 2016-17

Entroido 2017...o noso musical: "Cabaret"
Nesta ocasión o entroido do CEIP Rabadeira ía de musicais, e cada un dos niveis

preparou un baile dunha película coñecida. No noso caso preparamos a canción "Money,
money" do musical Cabaret.

Ademáis diso tamén fixemos máscaras venecianas:



SEMENTEIRA 2016-17



SEMENTEIRA 2016-17

Os alumnos de 4º de Educación Primaria fixemos no Museo de Belas
Artes a visita "Qué quero ser de maior?"

Nas salas do museo contamos con moitos cadros de diferentes épocas que fan
referencia  ao  mundo  do  traballo,  ás  diferentes  profesións  e  oficios, e  que
descubrimos a través do recorrido que nos presentaron as guías do museo. Coñecemos
cadros antigos  nos que vimos a soldados con espadas e tamén nobres que tiñan a
función  de  gobernar.  Tamen vimos  imaxes que  nos  levaron  ao  mundo da  creación:
artistas, músicos,  escritoras...  Observamos tamén nas pinturas oficios tradicionais:
mulleres campesinas como as que pintaba Colmeiro, mariscadoras coma as de Seoane,
mariñeiros e tamén obreiros...

Nesta actividade explicáronnos como tradicionalmente o mundo do traballo está
dividido por sexos, existindo unha histórica discriminación cara as mulleres que, en
moitos casos aínda perdura. Tamén nos falaron de como as concidións laborais foron
mellorando ao longo do tempo e como evolucionamos da artesanía e o manual cara os
traballos que coñecemos hoxe en día.

Ao finalizar o recorrido fixemos un pequeno taller no que nos representamos a
través  dun  debuxo  dicindo  o  que  seríamos  de  maiores.  Foi  fantástica  e
recomendámosvos a todos ir.



SEMENTEIRA 2016-17

Un día visitando a RÍA DE BETANZOS e o PAZO DE MARIÑÁN
O martes día 14 de marzo 2017 fixemos unha saída ó Pazo de Mariñán.  Os

monitores Nati e Fran ensináronnos o fermoso xardín pacego que lle dá sona ó Pazo e
que foi trazado hai xa 200 anos onde medran arbustos e árbores exóticas chegadas
de ben lonxe que se espallan polos distintos recunchos do recinto dando sombra e cor.

Tamén vimos o observatorio das aves e fixemos xogos de pistas para descubrir
o xardín das palabras, a capela, o labirinto...etc.



SEMENTEIRA 2016-17

A NOSA PLANTACIÓN DE ÁRBORES...DÍA DA ÁRBORE NO CEIP RABADEIRA



Estamos  preto  de  rematar  este  curso  2016-2017  e  co  gallo  das  Letras  Galegas  os 
alumnos e alumnas de 5º A e 5º B de Primaria presentamos un percorrido por algunhas 
das  actividades  que  fixemos  o  longo  do  ano  para  que  aparezan  na  Revista  Escolar  do 
Colexio. 

Por espazo non podemos mostrar todas, polo que, fixemos unha selección daquelas que 
por un ou outro motivo nos gustan máis para mostrar eiquí. 

Aló  polo  mes  de  Setembro  puxémonos  a  facer  de  científicos  e en  Naturais elaboramos 
unhas pataca-células que nos permitiron coñecer mellor as partes dunha célula.  

 

Xa en Outubro puxémonos a investigar e entón analizamos a pel dunha cebola para ver 
de qué esta feita e como é en realidade 

      

 



No  mesmo  mes  pero  en  Sociais  quixemos  saber qué  poderíamos  atopar no  universo  e 
para iso comezamos por facer uns planetas ben chulos. 

 

E con estas chegou Halloween e decidimos adornar a porta da nosa aula que nos quedou 
ben bonita 

      

Como  xa  nos  atopábamos  moi  metidos  no  papel  de  científicos  puxémonos  a  averiguar 
cousas das plantas e explicámolas, por grupos , aos nosos 

compañeiro     

 



Pero…..  non  nos  quedamos  a  gusto  e  quixemos  ir  máis  alá  para  averiguar  por  qué  as 
follas das plantas son de cores e fixemos un experimento chamado Cromatografía, para 
ver esas cores. 

    

         

 

Con todo isto chegou…..O Nadal e decoramos a porta da aula, fixemos unhas bolas de 
Nadal decoradas por nós, participamos nun concurso de postais de Nadal, no que a nosa 
compañeira Daniela de 5º B saiu premiada 



 

       

 

 

A volta das vacacións e con moitas ganas de traballar seguimos facendo actividades, para 
o día da Paz. En Plástica fixemos uns globos de tiras de cores con mensaxes de Paz que 
chamaron a atención. 



 

Xa metidos no traballo diario tivemos a oportunidade de visitar o ISGA e alí nos ensinaron 
como protexernos dos riscos na casa, no traballo, na escola, na rúa…pasámolo moi ben e 
aprendemos moito. 

   

 

  



Fixemos unha saída a Carral que nos deu a oportunidade de coñecer os muiños, plantas, 
diferentes cereais e despois poder ir a unha panadería e poñer en práctica o aprendido 
¡¡¡¡Facendo Pan!!!!!!.Que experiencia tan bonita, e que bó estaba o pan!!!!!!. Os 
compañeiros  de  5º  A  tamén  poideron  comprobar  o  funcionamento  dunha  potabilizadora 
de auga. 

   

                



 

                       

 

Con  tantas  cousas  na  nosa  cabeza  tiñamos  que  comprobar  como  andaba  a  nosa  e 
puxémonos mans a obra. Para iso estudiamos o cerebro e quen o forma e o primeiro foi 
averiguar e facer unha neurona. 

  



 

 

Visto que todo estaba en orde decidimos celebralo cunha festa  marabillosa na escola, a 
festa do Entroido.Disfrazámonos, fixemos un baile, caretas... 

 

 

E traballando, traballando...chegou a Pascua e nós a celebrala cunhas  bonitas cestas e 
uns coelliños moi doces. 



   

   

  

 

Participamos en varias actividades propostas dende diferentes entidades: 

Dende a Asociación de Xoieiros de Galicia nos ofertaron a posibilidade de facer o deseño 
dunha  xoia  e  enviala  a  concurso,  e  nós  que  alá  fomos.  Fixemos  os  deseños  e  os 
envíamos. 

De entre 10.000 participantes unha compañeira de 5º B, Candela Vila quedou 
semifinalista co seu deseño. 



  Outros deseños feitos por outros compañeiros  

        

 

Tamén  co  BBVA  participamos  nunha  Campaña  de  Aforro  na  que  debíamos  marcar  un 
obxectivo e traballar para conseguilo, co noso esforzo, traballo e aforro. 

Decidimos elaborar uns obxectos e con eles facer unhas cestas para vender unhas rifas e 
así conseguir o diñeiro que precisábamos para conseguir o noso obxectivo. 



   

 

E  con  todo  isto  xa  estamos  no  mes  de  Abril,  asique  para  facerlle  unha  homenaxe  a 
Natureza plantamos un Granado que esperamos medre moito e pronto nos dé granadas. 



  

 

E non nos esquecemos do Día do Libro, para celebralo participamos nun concurso que 
nos  propuxeron  dende  a  Biblioteca  do  Centro  que  consistía  en  elexir  unha  poesía  de 
Gloria Fuertes e acompañala dunha fotografía feita por nós que tivese que ver co tema da 
poesía. Saiu gañadora unha compañeira de 5º A, Imi Vázquez e finalistas dous 
compañeiros de 5º B, Pedro Salido e Rodrigo Gacho.  

  

 

E  ainda  que  rematemos  estas  páxinas  para  a  revista  escolar  nós  seguimos  facendo 
moitas  actividades    ata  rematar  o  curso,  aprendendo  e  pasándoo  ben.  Ata  o  vindeiro 
curso!!!!!!. 



 

CARLOS CASARES 

Letras Galegas 

2017 

 

 

Carlos Casares Mouriño nace en Ourense, o 24 de agosto de 1941 . Os seus pais 

chámanse Manolita  e Francisco. Carlos ten unha irmá maior, Mercedes, e un irmán 

menor, Xavier. En 1941, a familia trasládase a Xinzo de Limia, onde o seu pai, 

traballa como mestre. Neste ambiente que recreará varias veces na súa obra 

literaria, Carlos vivirá rodeado dunha extensa familia, 

espallada pola comarca, en localidades como Beiro, Lamas ou 

Sabucedo, que el visitará con asiduidade. 

Animado polo catolicismo da súa nai, ingresa no Seminario 

de Ourense. onde dá os seus primeiros pasos na escrita. 

Fóra xa do Seminario, e tras gañar un certame de contos, 

Casares comeza a frecuentar os faladoiros literarios da 

cidade, en especial o de Vicente Risco, con outros 

escritores e artistas como Prego, Ferro Couselo, 

Quessada,, Xaquín Lorenzo, ...  

Na década dos 60, instálase en Compostela para estudar Filosofía e Letras e 

incorpórase ao grupo de galeguistas liderado por Ramón Piñeiro. Participa no 

activismo estudantil e comeza a escribir poemas e relatos curtos. Galaxia publica o 

seu primeiro libro, "Vento ferido", composto por relatos curtos.  

En 1968, gaña o premio do concurso de relatos convocado pola 

Asociación Cultural “O Facho”, da Coruña, con “A galiña azul”, 

obra pioneira na literatura infantil en galego. A edición en 

Galaxia da súa primeira novela “Cambio en tres”, coincide coa 

súa etapa como docente no Colexio Público de Viana do Bolo. Ao 

pouco tempo é acusado de comunista e ten que marchar traballar 

a Bilbao. Despois, exercerá a súa profesión en Cangas do 

Morrazo e Vigo. 

En 1971, coñece nunha viaxe en tren a Kristina Berg, unha 

rapariga sueca, que será a súa muller e coa que coñecerá Suecia, país que tomara 

como modelo para Galicia. A parella terá dous fillos. 

Nestes anos,  publica "As laranxas más laranxas de todas as laranxas" (1973), 

considerada como obra inaugural do teatro infantil en galego. Dous anos máis tarde 

http://fundacioncarloscasares.org/2017/01/26/cambio-en-tres/


aparece "Xoguetes para un tempo prohibido". Comeza a 

publicar en La Voz de Galicia a sección “A ledicia de ler". 

En 1977 Convértese no membro máis novo en ingresar na Real 

Academia Galega, e en 1980, publica "Ilustrísima" que é 

probablemente a súa obra máis coñecida. 

En 1981 acompañado doutros intelectuais como Piñeiro, é 

elixido deputado no primeiro Parlamento galego, integrando 

como galeguista independente as listas do PSdeG-PSOE pola provincia de Ourense. 

En 1983, forma parte da comisión de redacción da Lei de Normalización Lingüística. 

Ramón Piñeiro decide en 1985 deixalo a cargo de Galaxia como director xeral, 

cargo que ocupará ata a súa morte. En 1987 a novela “Os mortos daquel verán”, 

precursora na temática da Guerra Civil, sae case ao tempo en galego e en castelán.  

Nesta época, adiantándose á tendencia das sagas de contos 

infantís, publica unha serie arredor da figura dun neno inventor 

chamado Toribio.   

Casares empeza en 1992 a publicar de forma diaria a súa columna 

“Á marxe”, en La Voz de Galicia, que chegará a ter milleiros de 

seguidores, aínda que xa levaba dende 1982 publicándoa de forma 

non periódica. Dirixe a revista Grial e é nomeado presidente do 

PEN Clube Escritores de Galicia. 

En 1996 é nomeado presidente do Consello da 

Cultura Galega.  

É distinguido cos Premios da Crítica de España e de Galicia pola 

novela “Deus sentado nun sillón azul” (1996), e nesta época 

escribe biografías, ensaios, traducións e outras obras 

destinadas ao público infantil, como “Lolo anda en bicicleta”, 

“Un polbo xigante”, e outros libros de Toribio. 

Ao longo da súa vida, recibe numerosos premios literarios e de 

periodismo  

Carlos Casares falece en Vigo o 9 de marzo de do 2002. Postumamente aparece a 

novela “O sol do verán”.. 

 

Lucía Fernández Negreira e Tania Neira Quelle, alumnas de 6º. 

http://fundacioncarloscasares.org/2017/02/15/os-mortos-daquel-veran/
http://fundacioncarloscasares.org/2017/02/20/deus-sentado-nun-sillon-azul/
http://blogs.lavozdegalicia.es/amarxedotempo/
http://fundacioncarloscasares.org/2017/02/14/ilustrisima/
http://fundacioncarloscasares.org/2017/02/22/o-sol-do-veran/
http://pengalicia.gal/
https://gl.wikipedia.org/wiki/Lei_de_normalización_lingüística
http://fundacioncarloscasares.org/2017/03/20/a-serie-de-toribio/
http://blogs.lavozdegalicia.es/amarxedotempo/
http://fundacioncarloscasares.org/2017/03/20/a-serie-de-toribio/


 

 

Á MARXE: OS ALUMNOS DE 6º 

COMA CARLOS CASARES 
 

A EQUIVOCACIÓN 
 

   Unha boa mañá de primavera a miña nai e máis eu íamos camiñando por un 

paseíño que hai diante da miña casa e atopámonos cunhas persoas que coñeciamos. 

   Dixéronnos que facía un anaco viran a Manuel Cráneo, un ilustrador de bandas 

deseñadas, nunha terraza. Nós estabamos moi ledos porque é moi bo debuxante 

e eu quería a súa sinatura. 

Entón  nos fomos cheirando a fume de carozo  á terraza. 

   Chegamos alí e atopámolo. Non parabamos de preguntarlle se el era Manuel 

Cráneo, e el non nos contestaba, cando se fartou de  escoitarnos levantouse da 

mesa e díxonos que non era el. Ao final Manuel Cráneo estaba na outra mesa do 

lado, entón pedímoslle perdón á outra persoa e fomos onda el e fíxome un debuxo 

moi bonito sobre un pano de mesa. 

Iago Soto Barcia -6º 

 

A CASA ABANDONADA 
 

   Hai uns días os meus amigos e máis eu camiñabamos tranquilos, un sábado 

pola mañá, cando xurdiu unha idea: facer una visita á casa abandonada e facernos 

fotos cos mellores grafitis. Collemos as bicicletas e fomos contando chistes 

malos e comentando os partidos de fútbol da semana. 

  Cando chegamos entramos por un burato secreto que hai na parede e 

entramos, pero apareceron novos buratos no solo, novos grafitis e desapareceran 

os tablóns que colocáramos fai un mes para subir ao segundo andar entre outros 

obxectos. Entón tivemos outra idea: un reto, o que menos tempo estivera no soto 

daquela casa tería que invitar aos demais a un refresco. 

   Por quendas fomos entrando e chegou a miña, baixei porque non quería 

quedar coma un medorento e ter que invitalos a un refresco. Ao baixar vin unha 

rata, vaia susto levei! Unha vez embaixo estaba aterrado, non había un óso que 

non me tremera! Fun camiñando ata que atopei un vagabundo cun coitelo e un 



 

 

cadáver. Este foi o colmo de todos os colmos! Saín pitando e por sorte non perdín 

o desafío, pero non volvín, nin volverei a ese aterrador lugar. 

Daniel Orro Burés -6º 

O CAMPAMENTO 

 Fai dous veráns  fun cos meus compañeiros e compañeiras  de excursión co 

concello de Oleiros ás Fragas do Eume. Fomos a un gran albergue chamado 

Alvarella. Estivemos toda a mañá facendo rutas e camiños divertidos e 

interesantes mentres que cantabamos cancións, e faciamos xogos. Tamén fomos 

a unha granxa e démoslle de comer ás vacas. Un amigo meu acercouse moito a 

elas, acariciou unha e lambeuno tanto que parecía que acababa de saír da ducha. 

 Pasamos un día fenomenal, moi divertido e entretido. Chegou a noite e a 

hora da cea, así que puxemos a mesa. De menú había tortilla con ensalada. A min 

a tortilla séntame sempre moi mal. Díxenllo ao monitor pero mandoume  comela 

igual. Fixen un esforzo e comina case toda, pero logo fun mareado para a cama. 

Pola noite doíame o estómago e sentía que algo me subía pola gorxa e cando quixen 

ir ao baño recordei que estaba na liteira de arriba e non me deu tempo de baixar. 

Vomitei na cama, pero  iso non foi o peor, o vómito pasou o colchón e caeulle ao 

meu compañeiro de abaixo, que xa se duchara por segunda vez despois de lambelo 

a vaca. Agora xa lle tocaba a terceira. 

 Eu ducheime tamén  e envolvín a roupa sucia e metina na bolsa de viaxe. Así 

conseguín dúas cousas: que o meu compañeiro se enfadase comigo e a miña nai 

tamén, porque cando cheguei á casa e abriu a maleta case se desmaia co cheiro. 

Esa roupa  tirouna directamente  ao lixo. A pesar diso foi unha viaxe moi divertida 

e non me importaría repetila, aínda que sen tortilla. 
 

Guillermo Amor Vázquez – 6º 

 

VIVAN AS ILLAS CANARIAS !! 
 

     Esta pasada Semana Santa fixen unha viaxe da que disfrutei moito. Funme 

coa miña familia ás Illas Canarias, a Tenerife. Foi estupendo sentir a calor en 

metade do inverno, e así poder bañarse nas súas augas cristalinas e temperadas. 

        Visitamos moitos sitios preciosos, pero moi diferentes á paisaxe galega. A 

miña vista preferida desde o noso hotel era o magnífico Teide. Era raro velo 

despois de estudalo no meu libro de Sociais na escola. Agora ben, o meu sitio 

favorito foi o parque acuático chamado Siam Park. E o parque acuático máis 



 

 

grande de Europa e ten unha piscina xigante que crea ondas enormes entre outras 

moitas atraccións. 

         Divertímonos moito todos xuntos, vimos moitos espectáculos de animais 

coma candorcas, golfiños e loros, comemos as típicas “papas arrugás”, (parecidas 

aos nosos cachelos), e dimos moitos paseos á luz da Lúa. Foi unha viaxe especial 

e espero volver a Tenerife axiña. 

Erik Doldán Iglesias -6º 

 

AVENTURA NO CASTELO 

Era un cálido día de inverno, cando fomos toda a clase de excursión a visitar 

a Torre de Hércules e o Castelo de San Antón á Coruña. Aquí, divididos en catro 

equipos (vermello, azul, verde e amarelo), visitamos unha sala chea de cousas, 

tamén un antigo alxibe escavado na rocha onde recollían as  augas pluviais para 

abastecer o Castelo. Logo subimos á parte superior exterior do Castelo, onde 

realizamos moitos xogos de orientación, localización e observación. 

No transcurso dun xogo fomos as encargadas dun compás da nosa cor 

(vermella). Cando rematou o xogo sentámonos nas escaleiras e depositamos na 

mochila o compás. Ao cabo de media hora falando coa monitora na entrada do 

castelo, pediunos o compás. Nós criamos que o deixáramos enriba, entón a 

monitora coa súa fulminante mirada díxonos que podiamos subir a buscalo 

rapidamente mentres os demais ían cara ao autobús. Acto seguido subimos, pero 

non encontramos nada e baixamos desilusionadas, montamos no autobús e só 

viamos a cara dos monitores cun enfado tremendo. A partir de aí ao chegar ao 

colexio volvemos a mirar na nosa mochila e démonos conta de que se  atopaba no 

peto interior, rapidamente nos ollos de todos volveu a verse o arco da vella. 

Lucía Don e Paloma Smyth - 6º 
 

O GATO PERDIDO 

       Hai uns anos, un gato rueiro comezou a visitar a nosa casa. Ao cabo dun 

tempo comezamos a darlle as sobras da comida. Era de cor branca e manchas 

negras. Fómonos acostumando ás súas visitas diarias. Sempre viña á mesma hora 

para comer e despois andaba libre polo barrio. 

 Un día, despois de chegar da escola démonos conta de que non viñera. 

Estivemos buscándoo, pero non o encontramos. Ao día seguinte tampouco 

apareceu. Grazas ao meu curmán, que escoitou os miaños do gato, e nos decatamos 



 

 

de que estaba atrapado dentro da cheminea da casa do veciño. Era unha casa de 

verán, e aí non había ninguén durante o resto do ano. Entón, o meu curmán pediulle 

permiso por teléfono ao dono da casa para facer un burato na cheminea e poder 

rescatar ao gato. Como non sabíamos a que altura da cheminea estaba o gato, 

tivemos que picar tres buratos a distinta altura para poder atopalo. 

 Ao final, o meu curmán tivo que comprar cemento para volver a cubrir a desfeita. 

Por sorte, ao gato non lle pasou nada malo, pero a partir dese momento decidimos vixialo 

un pouco para que non se meta en leas. 

Sofía Redondo Giao – 6º 

 

CAMBIO DE AIRES 
 

   Pouco a pouco dámonos conta de que xa non queda moito para irnos do colexio. 

Danos pena, pero chega unha nova etapa da nosa vida que non nos podemos saltar. Nós 

pensamos que é un paso moi importante para o noso futuro. Alí coñeceremos a persoas 

moi especiais para a nosa vida, pero nunca esqueceremos ás persoas do  Rabadeira, 

sempre terán un espazo no noso corazón. 

    Aprenderemos a manexar a nosa vida, a ter un traballo decente e a realizar no 

futuro os nosos soños a base do que estudamos. Non cremos que sexa un camiño de 

rosas, pero lograrémolo esforzándonos e pensando no día de mañá no que nos 

alegraremos de ter conseguido os nosos obxectivos a base de optimismo. 

    Despedimos ao colexio con ledicia e pena á vez, porque de aquí levamos os nosos 

bos e malos momentos, os nosos sobresalientes e os castigos e aquí pechamos unha etapa 

da nosa vida. Lonxe de aquí costaranos crer que hai algo mellor?  Pasou todo moi rápido; 

pero acaso as cousas fermosas non pasan rápido? 

Laura Pereiras e Lucía Ciria -6º 

 

A NOSA HISTORIA 

 

Quizais non tendes escoitado esta historia, pero é moi entretida. 

Todo comezou xa fai moito tempo, todo era escuro, silencioso, aburrido… e de aí saín 

eu. 

Onde estaba?, era o único que me preguntaba ata que un día  escoitei unha voz . 

Sempre esa voz e máis eu falabamos, riamos, chorabamos… pero sempre  nos levamos 

ben. 

Pasaron nove meses e, de súpeto vin unha luz. Avisei á voz: 



 

 

- Ei ! Estás aí? Sae!- pero non respondeu. Así que fun eu onda a luz   e me dicía: 

- Oxalá sexa un mundo novo! 

Pois… tiña razón, era un mundo totalmente novo. Había luces, máquinas e xente , 

moita xente . 

A luz era moi intensa e, nin dous minutos despois de acostumarme  déronme 

unha chaparreta no cu.. 

Logo envolvéronme nunha toalla e coñecín á miña nai e ao meu pai. 

Máis tarde veu outro neno semellante a min. Falaba como a voz daquel mundo 

escuro. 

Era o meu irmán ! 

Xa estabamos a familia completa e nos puxeron un nome: Pablo ao meu irmán  e 

Santiago a min. 

Esta é a nosa historia.                           

 Santiago Castelo Rubal – 6 

 

Debuxo de Pablo Castelo Roibal (6ºnivel) 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
ENTREVISTA CON KARINA 

Neste primeiro ano como Colexio Plurilingüe, o CEIP               
RABADEIRA contou coa Auxiliar de Conversa Karina Defran, de os                   
Estados Unidos, e quixemos saber cousas dela, polo que lle fixemos a                       
seguinte enquisa. 
-Onde naciches? 
Nacín en Nova York, nun barrio de Manhattan. 
-En que ano? 
Nacín o 30 de outubro de 1993, polo que teño agora 23 anos. 
-Onde vives? 
Vivo cos meus pais e irmáns en Fort Lauderdale, perto de Miami. 
-Cántos irmáns e irmás tes? 
Teño dúas irmáns de 18 e 20 anos que estudan “Communications” e un                         
irmán de 15 que está no Instituto. 
-E ti, que estudiaches? 
Estudiei “Criminal Justice”, Xusticia Penal, na Universidade Estatal               
de Florida durante catro anos. 
-Cantos idiomas sabes? 
(Bótase a reir...) 
Só un, o inglés. 
-Cal é a túa comida preferida? 
Aquí gústame comer os calamares e no meu país as “chicken wings”,                       
alitas de polo, e a pizza. 
-E... A que menos che gusta? 
Os champiñóns. 
-Qué che gusta facer no teu tempo libre? 
Viaxar e visitar novos lugares. 
-E, porqué decidiches vir ao noso país? 
Porque tiñas gañas de coñecer unha cultura diferente. 
-Cómo foi que viñeches traballar ao noso cole? 
Dentro de España, eu escollin Galiza, e a Consellería destinoume eiqui. 
-E... Gústache o noso colexio? 
Encántame. 
-Gustaríache traballar de profesora? 



Gústame traballar con nenos e nenas, pero preferiría facelo como                   
psicóloga. 
-Gústache a música? Tes algunha canción preferida? 
A música encántame e a miña canción preferida é “Despacito”. 
-Tes preferencia por algunha mascota en especial? 
Adoro gatos e cans. Na miña casa temos unha cadela, “Princess”. 
-Ónde che gustaría vivir? 
Onde vivo, en California, polas fermosas praias e polo clima. 
-O teu color preferido? 
O verde clariño. 
-Tes noivo? 
(Rise a gargalladas) 
Non. 
-Cal vai ser o teu traballo para o vindeiro curso? 
Traballarei en Andalucía. 
 

Moita sorte e moitas grazas polo teu tempo con nos. 
Sempre te recordaremos, Karina. 

Entrevistadores: 
Nerea Fernández e Paula González de 4ºA 
Alejandro Argibay e Claudia Vergara de 4ºB 
Carlota Esteban e Nacho Márquez de 4ºC 

 



 



ACTIVIDADES  NA BIBLIOTECA 
 Estamos xa terminando o curso e  queremos facer 

un repaso das actividades que realizamos 

ao longo de varios meses. Como sempre 

contamos co entusiasmo colaborador do 

alumnado de 6º  nivel . Unha axuda 

indispensable sen a cal o traballo diario de 

biblioteca sería  máis duro e moito máis  

aburrido : colocaron libros, forraron , 

fixeron devolucións e préstamos pero 

sobre todo divertímonos  traballando e todo 

isto ....en horas de recreo e voluntariamente!  

Na foto superior podedes  ver a algúns  deles  

traballando no recreo. 

Ademais,  dende o comenzo de curso, están a facer  sesións de contacontos na hora de 

lectura para o alumnado de Educación Infantil, 1º e 2º nivel. 

  

 

 

 

Entre as  actividades de animación á  lectura todos os cursos traballamos distintos 

autores para dar a coñecelos ao alumnado .Este curso estivo dedicado a dous  autores 

moi importantes na literatura infantil :Gloria Fuertes e Roald Dahl.  

Como Roald Dahl, é o autor de Charlie e a fábrica de chocolate escondemos un billete 

dourado entre os libros e todos aqueles que lesen os libros entre os que  se atopaban 

os billetes  recibían unhas moedas de chocolate de premio.  

Para traballar  a  poesía de Gloria Fuertes fixemos un 

concurso de ilustración e de fotografía para ilustrar a 

súa poesía favorita entre todas as  que leron e despois 

elaboramos  libros para a biblioteca con todos as 

ilustracións e todas as fotografías dos participantes. 

 

 

 



Como novidade este curso, contamos coa colaboración de dúas mamás de alumnos do 

centro que voluntariamente se prestaron a lernos    poesía de Gloria Fuertes .Unha gran 

axuda coa que esperamos seguir contando. 

 

 

 

 

 

Pero ademai,s como todos os anos, celebramos a feira do libro regalado e  realizamos 

marcapáxinas como recordo do día do libro.Os  pequenos contaron coa  axuda dos 

maiores para facelos . 

Esto é unha mostra das  actividades que programamos dende a biblioteca pero hai  

outras   como visitas de autores, recomendaciones de libros ..... 

Alumnos e  alumnas  de  

6º facendo os seus 

marcapáxinas  e 

aprender para poder  

axudar  despois aos 

pequenos e pequenas . 

Marcapáxinas que 

fixeron este curso.  

 

 

 

 

 

 

 

Na feira do libro  , escollendo libros 
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