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EDITORIAL

Editorial     
      

       Chegamos ao final deste curso 2021-22 e con él sae una nova edición da
revista escolar Sementeira, que neste ano escolar saca a súa 34ª edición.
Unha edición moi diferente e renovada pero que tenta plasmar a esencia de
todo o traballado durante este curso. 
     Dende toda a Comunidade Educativa, e en especial dende o Equipo de
Dinamización da Lingua Galega do centro, agradecemos a todos os que
facilitaron que os proxectos se poidan levar a cabo e que matinan para
xerminar outros para mellorar día a día.
      Por suposto, agradecervos tamén a vosa colaboración dende as casas na
participación nas actividades que axudan a manter viva a lingua galega no
CEIP PLURILINGÜE DA RABADEIRA.

MOITAS GRAZAS.      
Equipo de Dinamización da Lingua Galega.
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Antes de adentrarnos no Mar  tivemos que adaptarnos o novo 
medio, ós novos amigos, coller rutinas, aceptar normas… 
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Convertidos nuns auténticos piratas, comezou a nosa 
andaina cara as profundidades do mar. 
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Ao longo da nosa travesía, baixo as ordes de barbanegra 
celebramos... 
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E como non podía ser doutro xeito fixemos as nosas 
primeiras saídas. 
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LIMPAMOS O OCÉANO

PARA DESPOIS PODER CruzaLO
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E construír unha illa

E….RETO SUPERADO!!!
CONSEGUIMOS A ÚLTIMA PEZA DO 

MAPA 
DO TESOURO
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6º educación INFANTIL
 

Comezamos o curso mergullándonos no proxecto 
"CON M DE MAR"

Como tiñamos
tantas preguntas
sobre o proxecto,

primeiro 
centrámonos
no mar e...
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 CON M DE MAR

 Convertémonos
 en expertas/os

 sobre a 
fauna 

mariña!!

Investigamos,
falamos,

expuxemos...
Cantas 

curiosidades 
aprendemos!!
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Sabiades que hai quenllas que brillan na escuridade?
E que hai estrelas de mar que poden ter máis de 50 brazos?

 CON M DE MAR
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  Despois de
preguntarnos que

sabemos e que queremos
saber sobre a auga,

puxémonos a investigar
e a experimentar!!

 CON M DE MAR

 Ademáis, falamos
sobre a importancia da
auga no noso corpo e no

noso planeta.

 Aforra auga!
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  Que pasa se
conxelamos a

auga?
E se lle damos

calor?
Sabedes que
tamén se pode

pintar con
auga?

 CON M DE MAR

 Tamén fixemos
unha masa sensorial
que cambia de sólido

a líquido!
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 Non faltaron as
noticias interesantes

relacionadas co proxecto

 Arte mariña con
puntillismo

 CON M DE MAR

E moita purpurina!

Representando
animais mariños con

plastilina
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As nosas visitas á
biblioteca foron moi

aproveitadas...

 CON M DE MAR

Realidade aumentada,
fósiles de terra, auga e aire,

mesa de luz, 
robótica...

Parede de legos, xogos
de mesa, observación do

corpo humano... 
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 Neste último trimestre
contamos coa colaboración

 das nosas familias 
para elaborar dous
 preciosos contos

inventados e ilustrados
 polo noso alumnado.

Soamente falta
gravalos e a disfrutar!!

 

 CON M DE MAR

Agora tócalle o turno
aos mares, océanos 

e continentes. 
Estamos deseaxando

investigar!!
Os seus nomes ,
onde se atopan,
como coidalos e

respectalos,
as correntes mariñas...
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As nosas
cabazas

de Samaín
mariñas

foron moi
terroríficas!!

samaín
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Este ano
fixemos 
a nosa

primeira
carreira
de San

Silvestre!!

nadal
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Entroido 
mariño cheo
de sorpresas.  

entroido

Piratas,
sereas, polbos,
investigadoras
mariñas...  
e festa da
fariña!!

6. 6º EI 21:22 34



visitas e saídas
Contacontos, Educación Vial, Aquarium, Pazo da
Ópera, Lagoa de Mera, Castelo de Santa Cruz...

E aquí remata a nosa feliz etapa en Infantil.
Vémonos o curso que ven en Primaria!!
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Este ano na escola traballamos o PDI "CON M DE MAR". As clases de 1º A e B
transformáronse  en submarinos. 

Elaboramos os nosos submarinos...

Os nenos e nenas de 1º convertéronse en investigadores e investigadoras!
Visionamos a película  "20.000 leguas de viaje submarino" de Julio Verne e
descubrimos a súa relación con Galicia. Aquí tedes algúns datos curiosos!
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Descubrimos que o nautilus é un tipo de molusco
cefalópodo do que sobreviven 3 especies.  
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Investigamos sobre o submarino como medio de transporte e
descubrimos a figura do español Isaac Peral .

O 1 de decembro, visitamos o Aquarium Finisterrae e a súa famosa Sala Nautilus.
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Durante esta excursión aprendemos moitas cousas
sobre o mar, as diferentes especies que o habitan e

educación ambiental.

Sala Maremagnum
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Sala Humboldt

Sala Isabel Castelo
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Exteriores
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Un mar de dereitosDurante este curso traballamos os valores e
dereitos universais fundamentais para

construír unha sociedade mellor!

Decoramos as ventás cun mar cheo de peixes en valores, as portas con
botellas mensaxeiras de paz e as reixas da escola con cintas contra a

violencia.
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Un mar de dereitos
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ENTROIDO
O día 28 de febreiro celebramos a festa do entroido. A escola transformouse
nun inmenso océano cheo de sereas, piratas, polbos, luras e outras especies
mariñas. Decoramos a clase cuns peliqueiros mariños. Que ben o pasamos!
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OBRADOIRO
 

O día 2 de febreiro, o alumnado de 1º tivo unha charla sobre a Estación 
 Depuradora de Augas Residuais (EDAR) na escola, onde aprenderon un

montón de cousas con Paula e Patricia: o funcionamento da depuradora,
facer un uso responsable da auga, como axudan na loita contra o

coronavirus... Foi moi interesante!  

VISIONAMOS VÍDEOS

EXPERIMENTAMOS DEPURANDO AUGA
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S
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Na clase elaboramos un libro de
adiviñas sobre o mar!

7. 1º EP 21:22 46



A
S
N

OS
AS

PR
ODUC

IÓNS
O alumnado de 1º investigou na casa sobre diferentes

especies mariñas e elaboramos uns curiosos animalarios!
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2º A   E.Primaria
                                     

Neste curso desfrutamos na biblioteca aprendendo, xogando…
Encántanos ir,  é un lugar fantástico, hai de todo: xogos, libros, tablets, materiais para
experimentar e aprender con emoción...

8. 2º EP 21:22 48



Hai moitos espazos diferentes...
                                                   

   Para xogar, construír...
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Para  relaxarnos e desfrutar dos libros!!

     
     

Para compartir as aventuras que neles lemos e imaxinar outras...
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  Para desfrutar de actividades como: Biblioyoga, Contacontos...
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Na biblioteca Rialeda 

O contacontos Ramiro Neira foi moi divertido, animounos a conducir e tivemos que 
xirar á dereita e esquerda a toda velocidade, contounos moitas historias 

fantásticas, de animais...
 

         Animaliños
                                   

                             

                  
           

                      

8. 2º EP 21:22 52



 De Visita no Acuario Finisterrae da Coruña

Encantounos esta excursión!!!
A cantidade de animais mariños que hai e o curiosos que son!!!
Necesitan moitos coidados e algúns, como as focas, moita comida!!!
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A sala Nautilus é impresionante!!!            

Sabiades que se pode durmir nela??
                     

Seguro que é unha experiencia incrible!!

            

Da gusto ver aos peixes dando voltas ao noso redor!!
É moi relaxante observalos!! 
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Saída ao Palacio da Ópera da Coruña

Neste curso tivemos moita sorte coa profe Paula, de prácticas,traballamos moito con ela e
fixemos  experimentos co Aparello Respiratorio.
Foi moi divertido soplar e ver como inflaban os pulmóns!!
                

Un traballo en equipo fantástico!!
Entre todos e todas traballase mellor e aprendese máis!!
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Sabemos o importante que é  que funcionen ben todos os órganos do noso corpo!!
Por iso sabemos coidalos, respirando aire limpo, desfrutando da natureza, facendo 
deporte... porque axúdanos a estar máis sans e felices.
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Tamén foi moi emocionante traballar co Aparello Dixestivo, experimentamos cos órganos
que interveñen na dixestión!!

Gustounos moito triturar os alimentos e seguir o percorrido que fan ata a súa expulsión.
Neste  último proceso rimos moito!!

       Se comemos moitas froitas e verduras sabemos que o noso aparello dixestivo
funcionará moi ben!!

       Tamén temos que beber moita auga, sobre todo agora que está a piques de comezar
       o verán…

8. 2º EP 21:22 59



Que interesante é saber o que pasa no noso

interior cando facemos a dixestión!!
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E case rematando o curso, o día 11 de maio, despedímonos de Paula, con moita pena
porque foi moi boa con nós e botarémola moito de menos.
Dixo que viría a vernos cando remate o seu traballo de todo o que practicou no noso
colexio e,  quen sabe?? Quizais sexa a nosa profe nalgún dos cursos seguintes!  Oxalá!!
Querémola moito e desexámoslle  moita sorte!!!

                                         

A Paula
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2º B EP
 TRABALLOS CON M DE MAR
ENTREVISTAMOS A ÁNGELA MARTÍNEZ,

BIÓLOGA MARIÑA
SOBRE O TRABALLO DE ÁNGELA:

Cristian:  “Algún día quero nadar con tiburóns.”
Como se sente unha bióloga mariña?
Eu sempre quero estar na mar. Alí abaixo sinto que estou 
visitando outro planeta. Ese mundo é moi diferente e tranquilo, 
 todo vai máis despacio e está en silencio, pero o mellor é que o 
mar está cheo de vida.

Rut: “Se eu fose bióloga maríña tería medo de nadar con 
tiburóns.”
Hai algo que te de medo cando fas o teu traballo?
O que máis medo me da é o mal tempo no mar. Nós traballamos
con barcos pequenos e as marexadas poden ser perigosas, por 
iso  sempre temos que ver o tempo que vai antes de ir navegar 
ou de mergullarnos.

Lola: “Eu nadaría ata o fondo do mar.”
É cómodo o traxe de mergulladora?
O traxe é moi cómodo porque é flexible. É como levar roupa 
elástica e axúdame a estar quentiña.

Andrea M.: “Gustaríame ser bióloga 
mariña.”
Como fas para chegar a tanta 
profundidade? 
Teño un equipo de mergullo para 
poder respirar debaixo da auga e levo 
un chaleco cunha botella chea de aire
 á espalda. Da botella sae un tubo que 
levo sempre na boca para poder 
respirar.
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ESPECIES MARIÑAS
Leo: “Gústame o cabaliño de mar porque se agarra coa cola 
ás plantas mariñas.”
Que é o que máis te gusta do cabaliño de mar?
Que os machos poden levar ás crías na súa barriga. 

Nico: “Gústame a manta raia porque fai cóxegas.”
Cal é a túa especie mariña preferida?
Os corais. Porque eles son como as árbores do bosque. Os 
corais forman bosques submarinos e sen eles moitas 
especies mariñas non terían onde vivir.

Álvaro: “A min gústame a tartaruga mariña.”
Cambia a cor da cuncha da tartaruga mariña na auga?
A cuncha das tartarugas non cambian de cor.

Manu: “O polbo manta multicolor é moi colorido, as súas 
cores comezan nos tentáculos e se moven ata a cabeza e de 
novo aos tentáculos.”
Sabes como é posible que as cores do polbo manta raia 
multicolor se movan polo seu corpo?
Debaixo da pel,os polbos teñen unhas células que se chaman
cromatóforos. Cada unha de estas células ten un saquiño 
pequeno con pigmento de diferentes cores (como vermello, 
negro ou marrón). Os polbos 
son capaces de apretar e 
relaxar estes pequenos sacos en 
cada celula causando que 
diferentes pigmentos aparezan 
ou desaparezan e iso provoca 
os cambios de cor.

2º B EP

ENTREVISTAMOS A ÁNGELA MARTÍNEZ, 
BIÓLOGA MARIÑA
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TESOUROS DO MAR
Leonor: “De maior serei veterinaria e coidarei a todos os
animais mariños.”
Cal é o teu tesouro mariño favorito?
É un tesouro cando un animal ten curiosidade por min e
se aproxima para observarme. Sempre me pregunto, que
pensará de min? 

Andrea C.: O mar e os animais que viven nel son
fermosos.”
Atopaches algún tesouro no mar?
Para min, que acho tantos animais e plantas diferentes, o
mar é un tesouro.

David: “Eu serei científico e estudarei os fondos mariños.”
Tes algunha cuncha que para ti sexa un tesouro?
Eu nunca levo nada do mar para a casa. As cunchas
deben quedarse na praia porque algúns animais
pequenos as utilizan para facer a súa casa. 

Nuno: “Amo o mar, para min é un tesouro.”
Para ti o mar é un tesouro?
Para min ó mar é un tesouro. Está 
cheo de vida e sen el non habería 
vida na terra.

2º B EP

ENTREVISTAMOS A ÁNGELA MARTÍNEZ, 
BIÓLOGA MARIÑA
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MOMENTOS ESPECIAIS NO MAR
Nala: “Os meus momentos máis especiais no mar son
cando vexo tesouros e cunchas mentres me mergullo.”
Cal foi o teu momento máis especial no mar?
Recordo como un momento moi especial un día que 
 nadei cun tiburón balea tan grande como un bus.

Antonella: “O mellor momento que pasei no mar foi co
meu tío e meu curmán nun kallak.”
Viaxaches coa túa familia polo mar?
Eu nunca viaxei polo mar coa miña familia, pero sempre
ía á praia en verán con ela, pasaba horas entre as rochas
e as pozas buscando peixes pequenos e cangrexos.

Jorge: “Gustoume ir nun barco e ver un golfiño.”
Cantos anos tiñas cando fuches por primeira vez nun
barco?
Tiña 12 anos a primeira vez que subín nun barco.

Marcos: “Eu nado no mar, gústame, pero en ocasións
tamén me da medo.”
Con cantos anos aprendiches a nadar?
Penso que con 5 anos xa podía nadar. 

Guille: “Cando collo ondas e 
nado paso momentos especiais.”
Tiveches algún momento 
especial entre as ondas? 
Eu tiven moitos momentos 
especiais, pero unha das 
cousas que máis me gusta é 
nadar cos peixes, as 
tartarugas e os tiburóns.

 

2º B EP

ENTREVISTAMOS A ÁNGELA MARTÍNEZ, 
BIÓLOGA MARIÑA
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COIDAMOS OS MARES E OCÉANOS 
Sara: “Cando vou á praia non deixo nada tirado.”
Os peixes distinguen o lixo na auga? Por que 
quedan atascados entre os plásticos?
Eles non distinguen o lixo na auga. Algunhas veces
confunden os plásticos con comida e se
envenenan, outras veces confunden os plásticos 
con algas. Moitos peixes que utilizan as algas 
como se fose a súa casa ou para agocharse de 
depredarores  confunden os plásticos con algas e 
quedan enredados neles.

Éyre: “Vexo moito lixo e latas na praia”
Nós fondos mariños atopas lixo e latas?
Desgraciadamente atopo moitas latas, lixo, 
plásticos e anacos de redes de pesca no fondo do 
mar.

Candela: “Se vexo lixo na praia o recollo.”
Os peixes poden confundir o lixo con comida?
Os peixes poden confundir lixo con comida e 
envenenarse. Moitas veces, o lixo ten cores 
brillantes e pensan que é comida.
 

2º B EP

ENTREVISTAMOS A ÁNGELA MARTÍNEZ, 
BIÓLOGA MARIÑA
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COIDAMOS OS MARES E OCÉANOS 
Samuel: “Non me gusta ver o mar sucio.”
Pódense extinguir máis animais mariños pola 
contaminación?
A contaminación no mar é moi perigosa para os 
animais mariños. Eles son moi sensibles e a 
polución pode envenenalos e causar a súa 
extinción.

Yago: “Eu creo que o lixo é moi perigoso para a 
vida mariña.”
Como axudas na protección dos fondos mariños?
Eu traballo con bebés de corais e planto corais nos
arrecifes. O traballo é moi parecido a plantar 
árbores despois dun incendio, pero no fondo do 
mar. Ás veces temos que criar os corais en 
cautiverio, dentro de acuarios. Despois, cando xa 
son grandes, os transportamos ao arrecife e os 
fixamos ás rocas cun pegamento especial. 

2º B EP

ENTREVISTAMOS A ÁNGELA MARTÍNEZ, 
BIÓLOGA MARIÑA

9. 2º EP 21:22 67



O noso libro de animais mariños en perigo de extinción 
formará parte dos fondos da biblioteca do cole, nel 
poderedes atopar información sobre moitos animais 
mariños en perigo de extinción:
- Axolote. 
- Balea azul. 
- Golfiño gris. 
- Golfiño branco. 
- Balea boreal. 
- Vaquita mariña. 
- Foca monxe.
- Estrela de mar. 
- Peixe guitarra. 
- Tiburón branco. 
- Tartaruga mariña. 
 

  

2º B EP

LIBRO SOBRE ANIMAIS MARIÑOS EN 
PERIGO DE EXTINCIÓN: 
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2º B EP

NO AQUARIUM FINISTERRAE
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2º B EP

SAÍDAS E ACTIVIDADES: 
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2º B EP

SAÍDAS E ACTIVIDADES: 
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2º B EP

SAÍDAS E ACTIVIDADES: 
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2º B EP

APRENDENDO E GOZANDO NA BIBLIO
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2º B EP

NA CHARCA E NA HORTA: 
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A L G U N H A S  M O S T R A S  D A

N O S A  B A R A L L A

Ao longo do segundo trimestre os tres cursos de 3º

de Educación Primaria traballaron no estudo das

profundidades oceánicas e nas formas de vida que

as habitan.

Como froito deste estudo elaborouse unha baralla

de seres vivos mariños.  O alumnado procurou

información básica de cada especie: nome en latín,

datos biométricos, hábitat,  curiosidades... Cos

datos obtidos creáronse as  cartas da  baralla.

BARALLA MARIÑA

CURSO 21-22

3º DE PRIMARIA
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Nº de xogadores: 2 a 6.

Repártense todas as cartas

entre os xogadores. O xogador

que inicia a partida elixe unha

característica entre peso,

tamaño ou profundidade.

Cada participante escolle unha

das súas cartas e pona sobre a

mesa cos datos boca arriba.

Gañará o xogador que teña a

cifra máis alta da característica

elixida. Só será superado por

outra carta que conteña unha

especie en perigo de extinción. 

O gañador leva todas as cartas

que están boca arriba na mesa.

Se hai empate, repártense a

partes iguais entre os

gañadores.

Gañará o xogador que teña o

maior número de cartas no seu

poder ao final da partida.

COMO SE XOGA?
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No terceiro trimestre, dentro

do curriculo de Ciencias

Naturais, e relacionado co

Proxecto Documental deste

curso "Con M de Mar",

estudamos conceptos como:

propiedades xerais da materia

(masa, volume,densidade),

substancias puras e misturas,

estados da materia, cambios

de estado da materia.

Aprendimos estes conceptos a

partir da experimentación

 no novo espazo  da biblioteca

escolar.

EXPERIMENTOS
CON AUGA
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Despois de dous cursos moi

duros quixemos recuperar, na

medida do posible, as saídas 

 que promoven o

coñecemento do entorno e

xeran no alumnado unha

comprensión globalizada dos

conceptos e contidos

traballados na aula.

Así visitamos o Acuarium

Finisterrae, grazas á

colaboración da ANPA,

realizamos unha actividade de

recuperación do entorno na

praia de Bastiagueiro,

recibimos unha charla-taller

sobre augas residuais, fixemos

saídas para coñecer a costa de

Oleiros... Todo directamente

relacionadas co proxecto

documental integrado deste

curso: "Con M de mar"

SAÍDAS
DIDÁCTICAS
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Encontros con autores.

Concertos.

Educación Vial.

Videoconferencia con

científicas no día da muller

na ciencia.

Saídas á fraga.

Un equipo de 5 alumnos

participou no concurso de

oratoria TEO da Fundación

Barrié.

 MÁIS
ACTIVIDADES
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Neste curso, os alumnos de 4ºA, dende o momento en que a COVID-19  nos
permitiu realizar actividades complementtarias, apuntámonos a moitas.

Antroido. Tema o mar.

O colexio para este curso propuxo como tema central de estudo o mar.
Nós centrámonos principalmente no coñecemento do litoral de Oleiros: na súa fauna
e flora.
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4º B Educación Primaria 
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Pirámide
Poboacional

5ºC

Primeiro Recollemos os datos
nunha gráfica .
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Despois da posta en
común cos nosos
grupos. Tomamos

medidas para repartir a
nosa pirámide

equitativamente no
papel e debatimos

sobre o deseño.
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A continuación, establecemos
unha escala: cantos cm para

cada neno ou nena
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Finalmente, aplicamos a escala
e debuxamos cada unha das
barras da nosa pirámida para

cadansúa idade e para
cadanseu xénero
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HOUBO MAGNATES DA PESCA INTENSIVA, QUENLLAS E
PINGUÍNS EN PERIGO DE ESTINCIÓN, PIRATAS QUE FAN
TROPERÍAS, UN NÁUFRAGO E MOITO PLÁSTICO MARIÑO. 

6º A no Entroido
Disfraces do proxecto

con M de Mar 

Escollemos

investigar

sobre mitos

e

catástrofes

mariñas.  

Wilson está
conmigo

Mellor
disfraz
orixinal
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FIXEMOS
MOITASSAÍDAS QUEDERON PARA

MIL
ANÉCDOTAS

EN TODAS AS SAÍDAS TIVEMOS A OBRIGA DE APRENDER DIVERTÍNDONOS

Onde me
levas? 

Museo Nava l

FERROL

Deporte  Adaptado

ENKI
Catedra l  de  Sant iago  de

COMPOSTELA

Vou a tope!
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RECIBIMOS A VISITA DE MOITAS PERSOAS

QUE NOS APRENDERON MOITAS COUSAS 

Mónica Rodríguez
Autora do libro de lectura "Alma y
la Isla", dounos moitos trucos para
escribir as nosas propias historias 

Carol Strate
Xinecóloga e nai que nos orientou
sobre a menstruación nun obradoiro

moi interesante e útil 

José María Bará
Locutor de radio co que

aprendemos a empregar a radio
escolar e moitos trucos máis.  

Dores Tembrás
Escritora grazas á quen

aprendemos a ollar os graffitis
cunha mirada moito máis poética  

Florencio Delgado Gurriarán
 Fixemos unha xincana para saber 

 máis da vida e obra do autor
homenaxeado nas Letras Galegas  

Rosa Aneiros
 Autora do libro de lectura "Xelís o

guieiro das botellas de mar",
fíxonos pensar sobre o lixo no mar. 
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Fixemos un montón de actividades moi
distintas ás habituais. Creo que non

dixemos a nada que non e así acabamos 

LIADAS QUE
NON SE

PUIDERON
EVITAR

1- Xogamos con robots para aprender a xeografía de Europa
2- Participamos e animamos na I San Silvestre da Rabadeira
3 e 4- Estreamos a radio escolar por primeira vez na historia 

5 e 6- Chegamos á fase final do Torneo Escolar de Oratoria. 
7- Ana Ramil gañou o premio de Literatura do Concello. 

8- Mesmo tivemos un gran restaurante nos recreos 
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COUREL

Viaxe ao 

O

11-13 de maio 2022 
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Magosto                                                                            
                                                                                  

 
Taller Depuradora Bens 
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Taller As salinas de Vigo 
 

 
Taller A poesía nos grafitis 
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CELEBRANDO O ENTROIDO: 
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VISITA AO MUSEO NAVAL E DA CONSTRUCIÓN EN FERROL: 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA: 
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18. 6º EP 21:22 116



 
 
 

FACENDO EXPERIMENTOS : 
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Concerto no Palacio da Ópera 
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SEMENTEIRA. 6ºC  
Curso  2021-22 

Ola de novo ás seguidoras e seguidores de Sementeira! 

Para nós, este ano resultou un tanto especial porque é o noso último curso na etapa de Primaria. A 

partires do ano que vén, xa estamos no insti!!! Vaia cambio máis que intersesante, a que si? 

O certo é que, a pesares de que aínda tivemos un curso con restricións por mor do Covid, fixemos 

unha boa cantidade de cousiñas divertidas e intersantes... Por cuestións de espazo, tan só podemos 

deixarvos unha pequena mostra. Sempre resulta difícil escoller, pero aí vai… 

 

Acorde co proxecto deste curso M de Mar realizamos, entre outras cousas, un completo mural 

sobre a contaminación do mar, decoramos a porta da aula polo Samaín, as ventás… 
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Desfrutamos e aprendimos moito con varias charlas e obradoiros que tivemos ao longo do curso. 

Temas como sexualidade, acoso escolar, tratamento de augas residuais, deporte adaptado, etc… 

Nalgúns casos coa participación dalgúns familiares de compañeiros/as do cole. 

 

                     

                    Edar-Bens       Deporte adaptado 

 

                                                                    Graffiti e Poesía 

 

                       

                 Punto Limpo Móbil            Sexualidade 
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Fixemos un mural sobre igualdade de xénero, un tema sobre o que tamén falmos moito ao longo 

do ano. 

 

Mural  sobre Igualdade de Xénero 

           
Reflexionando na biblio sobre violencia machista                              Excursión a Compostela 

 

Na biblio e no laboratorio pasamos moi bos momentos: 
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       Separando area, sal e auga                    Robótica e poesía (si, tamén é posible)            Observando sales minerais 

Outra das tarefas coas que desfrutamos moito foi na elaboración dunha selección de xogos 

inclusivos que ademais puxemos en práctica na aula. 

                       

Por último, queremos facerlle unha pequena homenaxe ao noso compañeiro Isma, que gañou un 

premio literario do Concello pola súa obra: “ Aventura nas Torres de Sta Cruz “ 

                   

E xa toca despedirse. Nós, como vos dicíamos ao principio, marchamos  para o insti; pero levamos 

nos nosos corazóns un recordo lindo e entrañable do cole e de todas e todos vós. Esperámovos alí. 

Non tardedes! 
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RELIXIÓN CATÓLICA

Este ano os nenos e nenas fixeron traballos relacionados co proxecto do cole Con
M de M a r, co cal aprendemos  moitas cousas.
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      Chegou o Nadal e decoramos a clase cun Belén reciclado e outros adornos.

Vemos nas fotos que construíron unha cadea cos seus propósitos para a Coresma
e unha c r u z  recordando a Xesús na Semana Santa.
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Celebramos distintas conmemoracións,  algunhas son as seguintes: o Día da
Paz, pintando medallas,  investigando sobre o Premio Nobel da Paz e facendo
peticións a Deus de axuda para acadar a paz mundial; o Día contra a violencia
ás mulleres, unindo as nosas mans con mensaxes de axuda; o Día da Muller,
cun lapbook sobre mulleres da Biblia; o Día da Terra, investigando e facendo
un mural  de como podemos coidala;  o Día das Letras Galegas,  facendo un
mural  da  vida  e  poemas  de  Florencio  Delgado  e  o  Día  do  libro  c u n
marcapáxinas do apóstolo Santiago.
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Os maiores, coma se fosen grandes artistas, pintaron cadros da Parábola do fillo
pródigo,  fixeron un lapbook  de Moisés e investigaron en equipo as relixións
monoteístas.

Para rematar, nomear outras actividades coma traballos en equipo, elaborando
guións de parábolas e a súa dramatización, tamén lemos moitos contos, 
cantamos,bailamos…
Moitas grazas por a vosa participación!
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MÚ
SI
CA

Concertos didácticos no Pazo da Ópera coa Orquestra
Sinfónica da Galicia ao que puideron acudir esta xeración de
alumnos/as, posto que a pandemia impediulles ter opcións de
gozar da música e da cultura en directo durante dous anos.
O alumnado de 1º e 2º EP fui a pasalo ben ao concerto de

Odaiko, ata houbo quen tocou con eles! 
O resto de alumando de primaria asistiu ao concerto
coa OSG ao completo para ver "A viaxe de Walt".
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIÓN FÍSICA
DURANTE ESTE CURSO, NAS CLASES DE ED. FÍSICA, REALIZAMOS DISTINTAS
ACTIVIDADES SEGUNDO O NIVEL PARA AMPLIAR OS CONTIDOS DA ÁREA.

 

Escalada deportiva
O alumnado de 5º foi ao
rocódromo de Bastiagueiro.
Practicaron escalada deportiva
en parede artificial con todo tipo
de medios de seguridade:
colchóns, cordas para asegurar,
arneses e cascos.
Ata 5 vías diferentes para
subir, elixían, con 2 ou 3 niveis
de dificultade en cada unha
delas.

ESGRIMA CON 100TOLOS

O clube 100Tolos veu ao colexio a impartir unhas clases
de esgrima.

Con floretes de plástico e caretas para cubrir as
cabezas, o alumnado de primaria realizou exercicios e
combates sen ningún tipo de risco.

BODY BOX EN 6º
Os de 6º acudiron ao ximnasio da piscina
municipal a unha sesión de Body Box,
combinación de xestos de boxeo e música.
A maioría dos exercicios están dirixidos a todas as
idades e niveis de condición física, e como ningún
exercicio implica  golpear fisicamente a un
oponente, é un adestramento práctico, divertido,
desafiante e seguro.
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LONDON. SECRET PLACES AND CURIOSITIES 
 
Non todo en Londres é o Big Ben, Buckingham Palace, The 
Tower e outros lugares turísticos. Hai cousas diferentes que 
non atoparedes en outros sitios, cousas que fan que esta 
cidade sexa única e “curiosa”. 
Comezando con... 
 
SPITAFIELDS AND BRICK LANE onde atoparedes un gran 
mercado e mostras de Street Art nas rúas, incluíndo algunhas 
de Banksy.  
Lembrade que estades na zona onde Jack O Destripador , Jack 
The Ripper, escollía ás súas vítimas.  
        

 

       Old Spitafields Market                          Banksy Graffiti en Brick Lane          
    
 
SHOREDICH tamén é coñecido polas súas mostras de Street 
Art. Os murais en toda a área son impresionantes. Aquí tedes 
dous exemplos:  
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Si tedes gañas de tomar un café ou un doce, podedes ir a unha 
cafetería moi especial. Chámase “ATTENDANT” : eran uns 
baños públicos para homes construídos no ano 1890. 
Funciona servindo cafés e tés  dende fai uns anos. Dende logo, 
como cafetaría é moi peculiar.  
 
             

 
LEICESTER SQUARE é unha praza moi animada con 
actuacións e con dúas tendas moi concurridas: a tenda de 
LEGO e a de M&M’S. Podedes pasar horas alí...  
 

         

    Tenda de Lego           M&M 
 
E si estades interesados nos xoguetes, camiñando un 

pouquiño, en Regent 
Street, non perdades a 
oportunidade de ver a 
tenda de xoguetes máis 
grande e antiga do mundo,  
HAMLEYS. Ten seis pisos 
e vos aseguro que vos 
sentiredes nun mundo 
diferente.  
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O SOHO é un colorido barrio de Londres cheo de teatros, 
cafetarías e restaurantes e onde podedes tentar atopar os 
SEVEN NOSES. Unha lenda conta que si das con eles, sen 
axuda de mapa, non terás problemas de cartos na túa vida. 
Aquí as tedes dúas, para comezar...  
 

          

 
Hai un oitavo nariz en Admiralty Arch, ao lado de Trafalgar 
Square. O edificio en forma de arco foi construído en honor 
da raíña Victoria. 
 
        

     Admiralty Arch                                         A octava nariz 
 
E no COVENT GARDEN, famoso polos “street performers”, 
concretamente en Floral Street, están as SEVEN EARS. 
 
E que os British sonche así!!! 
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En TRAFALGAR SQUARE, atoparedes unha comisaría de 
policía que parece sacada do país de 
Liliput. Está nunha esquina no sureste 
da praza e ten o tamaño dunha cabina 
de teléfono. Foi construída nos anos 20 
para informar das manifestacións que 
alí se levaban a cabo. Só había sitio para 
un policía e un teléfono con liña directa 
con Scotland Yard e cando o 
descolgaba, unha luz brillaba no tellado 
para avisar a outros policías que 
estaban nos arredores.  

 
 

THE OLD CURIOSITY SHOP é famosa 
pola novela de Charles Dickens onde 
unha meniña e ou seu avó vendían 
cousas “inusuais e curiosidades”. 
Hoxe, 500 anos despois, segue a estar 
no mesmo sitio como tenda de zapatos 
moi caros.  
 

 
Si é domingo... O mellor é tomar camiño de CAMDEN 
MARKET, un lugar único cheo de tendas onde atopar calquera 
cousa e con moitos postos de comida. A última vez que estiven 
atopei uns galegos vendendo polbo con cachelos, pementos de 
Padrón e empanadas. 
 

        

Fachadas en Camden                      Postos de comida 

23. Ingles 21:22 132



 
No mesmo Camden atopamos o STABLE MARKET, onde 
antigamente estaban as cuadras e o hospital para cabalos que 
traballaban nos canais. Hoxe é unha tenda chea de roupa un 
pouco diferente, música electrónica, luces psicodélicas e algún 
que outro robot. 
 

            

 
  
SKY GARDEN, gratis e cunhas fermosas vistas de Londres. É 
como estar nunha selva tropical. Ocupa os últimos pisos dun 
edificio coñecido como o Walkie-Talkie. Os seus donos 
tiveron que ceder os últimos pisos como lugar público, xa que 
a obra se fixo máis alta do debido. Agora os londinienses 
reivindican tomar o pícnic ou bocadillos como nun parque 
máis.  
 

             

 

23. Ingles 21:22 133



Xa para rematar, se sodes fans de Harry Potter, podemos 
pasar polo LIDENHALL MARKET, un antigo mercado do 
século XIX, que aparece na primeira película, e pola estación 
de King’s Cross onde atopamos o ANDÉN 9 e ¾ para coller o 
tren para Hogwarts.  
 
Lembrade que só chegaredes si sodes magos ou magas ou si 
formades parte do alumnado da escola. 
 

          

 
 
Se es “curioso”, Londres é un lugar increible. 
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Carreira San Silvestre

Xornadas Proxecto Enki

Programa Fogga

¨Terra¨ de Tanxugueiras

PLAN PROXECTA+ PVAD
Plan deVida Activa e Deportiva

O noso colexio leva este curso un Plan de centro de Vida Activa e Deportiva, a
través de distintas iniciativas
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I CARREIRA SAN SILVESTRE
O 21 DE DECEMBRO CELEBRAMOS A PRIMEIRA EDICIÓN DA CARREIRA SAN SILVESTRE

DO CEIP RABADEIRA

 

En Ed. Infantil correron unha distancia de 200 metros, os grupos de 1º a 4º unha volta ao
circuito, o que eran 400 m., e a carreira para os de 5º e 6º foron dúas voltas a este mesmo
percorrido, cun total de 800 m.

Ao final da carreira celebramos a entrada do ano novo, ás 12 h. escoitando por megafonía as
badaladas. 
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PROXECTO ENKI
XORNADAS DE DEPORTE ADAPTADO

 

Charla con varios deportistas con discapacidade que dan a coñecer a súa historia de
superación 

En Ponte no meu lugar, o alumnado proba o deporte adaptado sinalado polos
deportistas (handbike, baloncesto e tenis en cadeira de rodas, atletismo para invidentes,
voleibol sentados…). Así, fan un pequeno adestramento para poñerse no seu lugar e vivir,
en primeira persoa, a situación das persoas con discapacidade.

Mural de lingua de signos e braille feito por Enki no colexio, ca colaboración do alumnado
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PROGRAMA FOGGA
FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARÍA

 

Neste programa todo o alumnado do centro tivo froita fresca, (mazá, amorodos, plátanos,
pera e mandarina) durante dúas semanas, e un brick pequeno de leite durante catro
semanas, en cada recreo.

SOMOS ACTIVOS, SOMOS DEPORTIVOS

BAILE DAS TANXUGUEIRAS
CELEBRAMOS O DÍA DAS LETRAS GALEGAS REALIZANDO EXERCICIO FÍSICO

 

Tamén fixemos competición de batalla de globos, distintos xogos cooperativos, no día da
discapacidade participamos en xogos e exercicios adaptados, etc.
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TORNEO ESCOLARTORNEO ESCOLAR
ORATORIAORATORIA

O  N O S O  A L U M N A D O  D E  5 º  E  6 º  D E  E D U C A C I Ó N

P R I M A R I A ,  C O N S E G U I U  U N  M E R E C I D Í S I M O  T E R C E I R O

P R E M I O  D A  2 ª  C A T E G O R Í A  N O  T O R N E O  E S C O L A R  D E

O R A T O R I A  N A  F U N D A C I Ó N  B A R R I É
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