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Antigo grupo de teatro do colexio Os Raquis (primeiros anos deste século).
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SAÚDO DA DIRECTORA
Prezado lector/a:
Tes ante ti un novo número da revista “O Noso viveiro 2.0” do CEIP Raquel
Camacho. Esta publicación vai parella ao remate dun curso escolar máis. As
etapas van cumpríndose de modo inexorable, chegarán novos alumnos e
alumnas, para os que agardamos converternos na súa segunda familia, e
despedimos outros que vimos medrar en todos os sentidos: fisicamente e
como persoas. Oxalá recorden o seu paso polo colexio con cariño.
Levamos 50 anos formando parte da vida do barrio. Neste tempo, foron
moitos os cambios que acaeceron e as persoas que pasaron polo colexio:
alumnos e alumnas, pais e nais, mestres e mestras, persoal de limpeza,
conserxes… que contribuíron a crear unha parte da historia deste centro.
Como as palabras permanecen, neste número da revista, quixemos facer
unha homenaxe a estes 50 anos. Páxina a páxina verás que, ademais da
historia e do pasado, tamén temos un presente cheo de ideas, plans e
proxectos para seguir Renovando e eduCando a nosa práctica diaria como
educadores e educadoras, pensando sempre nos nosos alumnos e alumnas, coa idea de formar cidadáns autónomos/as, críticos/as e competentes.
Elas e eles son o noso futuro e o do barrio no que estamos inmersos.
O CEIP Raquel Camacho continuará formando parte da vida da comunidade, educando de maneira activa, integradora, global e inclusiva durante outros 50 anos máis.
Para conseguilo precisamos de ti, que toda a comunidade educativa
vaia da man na procura dunha mellora continua da calidade da ensinanza.
Un saúdo.

Rosa M. Mosteiro Neira

EduCando
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Detalle dunha das orlas do colexio en 1994.

Páxina 6

50 anos Renovando

www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho

50º ANIVERSARIO
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6ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Un chisco de historia

50 anos non é nada, dicía
o tango. Ou eran 20? Ben, o
caso é que, para toda a comunidade educativa do
noso colexio, cumprir anos
debe converterse nun moti-

vo de festexo e, por suposto
de lembranza. Por iso, estivemos a indagar no camiño
seguido ata aquí e atopamos datos que, de seguro,
van ser do teu interese.

Captura do BOE no que se constitúe o noso colexio.

O 16 de novembro de 1969
apareceu publicada no BOE
(Boletín Oficial do Estado) a
constitución da Escuela Graduada Mixta “Raquel Camacho”, no barrio Agra do Orzán,
con 14 unidades escolares.
Páxina 8

Fíxate: 6 eran clases para os
nenos, 6 para as nenas e 2 para
os párvulos (E. Infantil). Tamén
había vivendas para os profesores e profesoras, onde hoxe
está a Escola Infantil Municipal
Agra do Orzán.
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Anos máis tarde, as clases
pasaron a ser mixtas como
agora (de nenos e nenas xuntos) e o colexio tivo outros nomes. Queremos amosarchos homenaxeando, de paso, a todos
os directores e directoras que

mandaron no colexio. Por iso,
velaquí vos amosamos unha lista de todos eles e elas desde a
súa creación ata hoxe en día.
Cinco mulleres e tres homes aos
que lles debemos moito.

Escuela Graduada Mixta Raquel Camacho
1ª. Dona M. Pilar Marcote Vázquez (1969-1971).
Colegio Nacional Raquel Camacho
2ª. Dona M. Teresa Silva Cabarcos (1971-1984).
3ª. Dona Elisa Fernández Núñez (1984-1989).
4º. Don José Nieto Vázquez (1989-1993).
Colexio Público Raquel Camacho e CEIP Raquel Camacho
5º. Don Xesús Manoel Pazos Moscoso (1993-2007).
6º. Don Rafael de la Torre Muñoz (2007-2011).
7ª. Dona M. Jesús Barreiro Rial (2011-2017).
8ª. Dona Rosa M. Mosteiro Neira ( 2017-actualidade).
Pero non só hai profesorado e alumnado no centro. Tamén contamos con conserxes, persoal de limpeza e coidadores e coidadoras que contribuíron nestes cincuenta anos para que todo funcionase correctamente e que teñen o noso agarimo e recoñecemento.■

A directora actual debuxada por
Julia.

EduCando

María axúdanos a ter o colexio
limpiño.

Poderás ler unha entrevista a
Mariel en páxinas seguintes.
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6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

De xeración a xeración

Cantos xogos no patio!
Cantos compañeiros e compañeiras! Cantos profesores
e profesoras! Cantos anos
neste centro! De todo iso

estivemos a falar cos pais e
nais (e mesmo avoas) que,
como os seus fillos e fillas,
tamén viñeron a este colexio.

Indagando na historia do centro, descubrimos que non son
poucos os pais e nais que foron alumnos ou alumnas do
Raquel Camacho no pasado e,
hoxe en día, os seus fillos e fillas tamén o son. E, como
queríamos saber de primeira
man como era o cole daquela,
cando aínda se estudaba a

EXB, quen mellor que eles para
contárnolo. Hai familias nas que
tres xeracións pasaron por estas
aulas. Avós e avoas foron os
que inauguraron este centro no
curso 69-70.
Queremos darlles as máis sinceras grazas por compartir connosco as súas lembranzas.

Lucía (2º EP) e Tania (estivo no colexio desde 2005 ao 2013) coa súa nai, Lorena (1987-1996), e a súa avoa,
Carmen (1970-1978).
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Por que escolléchedes este
centro para o teu fillo filla?
A maioría dos entrevistados e
entrevistadas destacan que elixiron este centro por proximidade
ao seu domicilio, porque estuda-

ron aquí e se trata dun centro
público e do barrio. Moitos e
moitas recórdano con cariño. Tamén salientan que o acceso ao
profesorado e á dirección do
centro é mais doado que noutros.

José Luis (asistiu ao colexio de 1975 a 1979) xunto coas súas fillas Aldara e Uxía (4º e 6º EP).

Etelvina (1976-1981) coa súa filla Raquel (6º EI).

EduCando
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Eva (1976-85) e mais a súa filla Noa (6º EI). Alén, o fillo maior, tamén foi alumno.

En que aspectos atopas máis
cambiado o colexio?
Todos e todas coinciden en sinalar os cambios que o centro
foi tendo ao longo destes anos.
Recordan as casas do profesorado na rúa Alcalde Liaño Flores
e como no seus baixos estaban
as aulas dos Párvulos. Tamén
moitos recordan uns prefabricados, situados na parte de abaixo
do patio que eran, tamén, aulas.
A maior parte do patio era de
terra e con árbores. Non estaba o pavillón, había só unha
cancha de baloncesto e non había xogos como agora para os
pequenos. O ximnasio actual
nos primeiros anos non existía
Páxina 12

como tal. Esa era unha zona
aberta, á que os nenos/as chamaban o patio de columnas. O
almacén actual tampouco existía. A biblioteca e os dous edificios tiñan escaleiras independentes para baixar ao patio.
Tampouco estaba o portalón de
abaixo, entrábase polo de arriba. A biblioteca era o comedor e
utilizábase para moitas cousas.
Unha delas, vacinarse cando tocaba.
E, antes, había máis alumnado. Os nenos e nenas estaban
no centro ata 8ª de EXB e había uns 40 en cada aula.
Destacan tamén o avance no
uso dos ordenadores.
50 anos Renovando
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A que profesor ou profesora
recordas con mais cariño?
JOSÉ L.: don Ricardo (Lingua
castelá, 6º de EXB).
BERTINA: don Germán (Lingua castelá, 6º, 7º e 8º de EXB),
e dona Lidia.
AGUSTINA: dona Margarita
(Párvulos).
JUAN A.: don Germán e don
José (Relixión e foi director).
SUSANA: dona Conchi (6º de
EXB).
DANIEL: don Germán (2º de
Primaria).
INÉS: a profesora de 3º, 4º e
5º de EXB.
CARMEN: dona Teresa.
LORENA: dona Isabel (Párvulos), dona Gloria (Relixión),

dona Encarna (1º e 2º) e unha
mención moi especial a dona
Ángeles (encargada da limpeza) quen preparaba manzanillas,
daba aspirinas e coidaba de calquera que se encontrase mal
con sumo agarimo.
MÓNICA: dona Ángeles (encargada da limpeza).
ANA: don Ricardo (4º de
EXB), don Germán, dona Lidia e
don Alberto.
DAVID: a Xesús.
PATRICIA: a Xesús, porque foi
o meu titor, a Begoña e a Pilar
que foi a titora desde 2º a 5º de
EXB.
SANDRA YANET: a Xesús e a
Torres.

Agustina (1979-1988) posa canda a súa filla Noa (5º EP) e Diego (3º EP).

EduCando
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A que se xogaba no patio?
Case todos e todas coinciden
en lembrar os xogos máis populares da época. Daquela, xogábase ao fútbol, ao baloncesto,
ao brilé, ao frontón, ás bólas,

aos trompos, ao che, á corda,
á goma, á mariola, á paloma
branca, paloma negra, ao pano,
ao pillla, pilla, ás carreiras, ás
Barbies, ao ovo, pica e araña,
etc.

Juan Antonio (1979-1988) é o pai de Eloy (6º de EP).

Bertina (1980-1989) é nai de Raúl e de Noa (2º e 6º de EP).
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Joel (1º de EP) e Jonathan (6º) coa súa nai Sandra Yanet (1996-2003).

Inés (1982-1991) é nai de Ivo (4º de EI) e de Noa (5º de EP).

Daniel (1983-1992) cos seus fillos Adrián (6º de EI) e de Alejandro (4º de EP).

EduCando
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Había actividades extraescolares?
Case ninguén recorda se na
súa época había ou non, pero
alguén si lembra facer baloncesto e fútbol e que existía
unha liga entre colexios. Tamén,

hai quen recorda actividades
como costura, mecanografía,
baile galego... Máis adiante, xa
había outras como patinaxe, voleibol, baloncesto, natación na
piscina municipal, baile, teatro e
judo.

David (1983-1992) e Patricia (1986-1995), nai de Noa (4º de EI).

Mónica (1985-1994), nai de Ainhoa e de Elisabeth (2º e 5º de EP).
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Antón e de Xoel (2º e 6º de EP) coa súa nai Susana (1986-1990).

Vanessa (1986-1995) cos seus fillos Erik (6º de EI) e Gabriel (5º de EP).

Mantés contacto con algún
ex-compañeiro ou compañeira?
É bonito comprobar como todos e todas contestan que aínda
manteñen contacto con compañeiros e compañeiras do coleEduCando

xio. Algúns coincidiron no instituto, outros a vida separounos,
pero polas redes sociais intentan manter o contacto e moitos
deles forxaron unha amizade
sendo nenos e nenas que aínda perdura hoxe en día.■
Páxina 17

CEIP Raquel Camacho

5ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

As lembranzas de María, a anterior directora
Entrevistamos a anterior
directora do noso cole, María Barreiro. Aquí vos deixamos as súas respostas ás
nosas preguntas. Agrade-

cémoslle enormemente tanto o seu labor coma o feito
de dedicarnos o seu prezado tempo.

NÓS: Bos días, María! En cantos colexios traballaches?
MARÍA: Bos días! En total en
catro: o primeiro foi en Nigrán,
despois nunha unitaria en Baiona, logo pasei 17 anos preto de
Redondela e, por último, neste.
En que ano chegaches ao Raquel Camacho e cantos anos
estiveches neste colexio?
Cheguei en 1995 e estiven
aquí 22 anos.
Como foi a túa experiencia no
noso cole?
Moi variada e nada aburrida.
Empecei dando clase en Infantil.

Foi unha entrada moi mala debido as pésimas condicións nas
que se encontraba o colexio.
Despois, dei clase en Primaria e
acabei sendo directora.
Por que te fuches?
Cando me xubilei. Aínda me
atopaba ben para seguir traballando, xurdiron problemas familiares: a miña nai e a miña sogra
estaban enfermas e precisábanme. Considero que hai que coidar dos maiores, tamén eles
nos coidaron a nós.

María co alumnado o día da entrevista.
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NÓS: O traballo na dirección
dun colexio é duro?
MARÍA: Si, é moi duro porque
es a responsable de todo. Hai
que atender moitas cousas e o
peor de todo é a toma de decisións. Ás veces, decisións que
deben ser tomadas de forma inmediata, sen tempo para pensar.
Que che gustou máis: dar clase en Infantil, en Primaria ou
ser directora?
As tres facetas me gustaron,
porque son unha persoa que
procuro gozar de todo o que
fago. Quizais me gustara máis
dar clase en Primaria porque se
traballa dunha maneira diferente
e comunícaste doutro xeito co
alumnado. Pero gocei de cada
etapa.
Algún alumno ou alumna que
recordes en especial?
Moitos e moitas, aínda que da
que máis me lembro é de Nélida
Quintela, a irmá dun compañeiro voso de 5ºA, que fai interpre-

EduCando

tación en Vigo. Era moi expresiva e encantadora.
As familias do colexio facilitáronche o traballo?
En xeral, nunca tiven ningún
problema e, cando xurdía, se resolvía falando no despacho.
Cal foi a anécdota máis divertida que lembras?
Pois mira unha foi a de Nélida,
eu era a súa mestra en Infantil.
Un día enfadeime con ela e
díxome: Dedícate a otra cosa,
guapita.
Cres que fixeches un bo traballo?
Algún erro cometín, pero sempre fixen todo con boa fe e,
por iso, teño a conciencia moi
tranquila.
Nunha frase describe o Raquel Camacho e noutra a túa
estancia nel.
O Raquel Camacho é un centro multicultural, rico, diverso
e moi entrañable, onde realmente dá gusto desenvolver a
túa vocación.■
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AULA DE A/L

Xesús, máis de tres décadas connosco
Xesús Manoel Pazos Moscoso ocupa agora mesmo o
cargo de orientador. Leva
tanto entre nós que mesmo

tivo a ocasión de ser o director. Coa súa xubilación
preto, fai repaso das súas
experiencias aquí.

Xesús visto por Julia (6º A
de EP).

NÓS: Bos días, Xesús! En
cantos colexios traballaches?
XESÚS: En cinco.
En que ano chegaches ao Raquel Camacho?
Setembro de 1987.
Como foi a túa experiencia no
noso colexio?
Pasei por cargos directivos;
fun secretario (1 ano), despois
accedín á dirección.
Cal foi a etapa que máis che
gustou estando nel?
Gustoume a orientación.
Como chegaches a ser director?
Foi por un compromiso. Ademais, noutros colexios, xa formara parte do equipo directivo.
Páxina 20

O traballo na dirección dun
colexio é duro?
Durísimo. Só se sabe cando se
exerce. Pero, gustoume: estiven 14 cursos escolares.
Cantos anos exerciches como
mestre?
27 anos, 1973-2000.
Que che gustou máis: dar clase ou ser director?
Son cousas moi distintas. En
calquera das dúas atopeime
ben.
As familias do colexio facilitáronche o traballo?
En xeral, si. Sempre atopas
algo, pero as familias adoitan
colaborar sen problemas.

50 anos Renovando
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NÓS: Estiveches a gusto no
Raquel Camacho?
XESÚS: Moito, coñecín a
moitos compañeiros e compañeiras.
Cal foi a anécdota máis divertida que lembras?
Cando celebramos un programa: A radio na escola e estiveron Mauro Silva (lenda do
Dépor) e Paco Vázquez (ex-alcalde da Coruña).
Crees que fixeches un bo traballo?
En xeral, tratei de facelo. Eu
puxen a ilusión e as ganas e
tratei de facer as cousas o mellor posible.
Que cambiarías do teu paso
polo noso colexio?
Sempre lle tiven manía ao edificio. Eu rotaríao, daríalle a vol-

EduCando

ta. Transformaría o edificio
con pos máxicos.
Que esperas da xubilación?
Eu estoume xubilando día a
día. Espero unha nova etapa,
con moitos momentos bos.
Que che gusta facer no teu
tempo libre?
Viaxar, coñecer Galicia en coche.
Que opinas do traballo que
está a facer a nova directora?
Paréceme un traballo excelente. Ponlle tempo, ilusión, ganas
e esforzo. En xeral, o Raquel
Camacho tivo bos directores.
Nunha frase describe o Raquel Camacho e, noutra, a túa
estancia nel.
Como unha muller moi interesante. E a miña estancia, curta.
Malia os trinta e tantos anos.■
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3ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A profe Isabel despídese cunha entrevista
Os nenos e nenas de 3ºA
Isabel, mestra de 3º B, con
fixémoslle unha entrevista a motivo da súa xubilación.
NÓS: Ola, Isabel!
ISABEL: Ola a todos/as!
NÓS: Por que pensaches en
ser mestra e non outra cousa?
Porque xa de pequena me
gustaba xogar a mestres e
desde pequeniña é o que quería
facer.
Traballaches en algo máis?
Si, traballei en campañas de
verán e Nadal vendendo xoguetes e dando clases particulares.
Como vedes, sempre cousas
que teñen que ver cos nenos.
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Eras boa estudante de pequena ou repetiches algún curso?
Non repetín nada, era bastante
boa, normalmente de notables.
Non sacaba sobresalientes, porque era algo lacazana, segundo
a miña nai.
E portábaste ben?
Si, portábame sempre ben.
Que materia che gustaba
máis?
ISABEL: O que máis me gustaba eran as Matemáticas.

50 anos Renovando
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NÓS: Estudaches neste colexio?
ISABEL: Non, primeiro nun colexio de monxas, as Josefinas e
despois no instituto Agra do Orzán.
Por que viñeches a este colexio?
Pois, aos outros coles tiña que
ir en coche e perder máis tempo
no camiño, así que quixen vir
para aquí para poder estar máis
tempo coa familia.
Cantos anos levas no cole?
Levo 8 anos.
Traballaches noutros coles
antes?
Si, estiven traballando en moitos coles: en Pontevedra, Camariñas, Coristanco, etc.
Lembras o teu primeiro colexio?
Por suposto, era unha escola
unitaria cerca de Betanzos,
onde tiña nenos e nenas de diferentes idades.

Que é o que máis che gusta
deste cole?
Que hai nenos e nenas moi diferentes e iso é moi enriquecedor. Teñen costumes e culturas
diferentes. Así non só aprendedes os alumnos senón tamén os
mestres, que aprendemos cousas que non sabiamos.
Por que te xubilas?
Porque levo moitos anos traballando e agora apetéceme facer
as cousas que me gustan e dedicarme máis á miña familia.
E cales son esas cousas que
che gustan?
Sobre todo, viaxar.
Vasnos botar de menos?
Moito, estou segura de que si.
Pero tamén espero que me
compense polas cousas que vou
poder facer e non facía por falta
de tempo.
Pois xa rematamos a entrevista. Moitas grazas, Isa.
Encantada. Grazas a vós.■

Isabel debuxada por Lola.

EduCando
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3ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Entrevista a Inés, ex-mestra do colexio
Aos nenos e nenas non
nos abondou coa entrevista
á anterior directora do colexio. Tamén quixemos coñe-

cer as impresións dunha
mestra que xa non está no
cole e que fora a nosa titora
en Infantil: Inés Álvarez.

NÓS: Bos días, Inés! Cando
eras pequena que querías
ser?
INÉS: Pasei por moitos
momentos: mestra, enfermeira...
Non o tiña nada claro.

Que prefires traballar: de
orientadora ou de mestra de
Educación Infantil?
Outra pregunta difícil, boto de
menos estar co alumnado,
pero estar de orientadora ten as
súas cousas boas. Co tempo,
supoño que volverei a Infantil.
Que diferenzas atopas entre o
teu colexio actual e o noso?
No que estou agora é un cole
máis novo, polo que estruturalmente está mellor. É máis cómodo, pero o traballo alí é moi diferente, aquí sentíame como na
miña casa.
De todos os coles nos que estiveches, en cal te atopaches
mellor?
Ata agora, onde máis cómoda estiven foi no Raquel Camacho. Foi o cole no que estiven máis tempo.

En que ano chegaches ao
noso cole?
No 2011, coma vós.
Cantos anos estiveches nel?
6 anos.
Acórdaste dalgún de nós?
De todos e todas aos que vos
dei clase (Inés comeza a dicir os
nomes do seu ex-alumnado).
Por que marchaches do noso
colexio?
Por proximidade á miña casa.
Agora podo ir traballar andando.
En que colexio traballas agora?
Este curso estou en Zalaeta,
aínda que a miña praza está no
María Pita de orientadora.
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NÓS: Lembras algún día irrepetible na túa estancia no
noso cole?
INÉS: Lembro días moi bonitos, os festivais, as celebracións... Recordo este cole con
moita ledicia.
E algún no que o pasaras moi
mal?
Houbo momentos tristes como
o pasamento dunha compañeira
e algún que outro apuro, pero
son cousas do día a día.
Podes contarnos algunha
anécdota divertida?
Pois supoño que moitos, pero
lembro un día no recreo de In-

fantil que un compañeiro voso
me dixo: “Yo voy a ser tu príncipe. ¿Tu vas a ser mi princesa?
Lembras a algún alumno ou
alumna en especial?
A todos e todas.
Se viviras preto deste cole,
gustaríache volver?
Si.
Dinos algo que ten o Raquel
Camacho que outros coles
non teñen.
Aquí sentínme e traballei moi a
gusto. Non en todos os colexios te encontras así de ben.■

Inés posa co alumnado que a entrevistou.

EduCando
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1ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Falamos con Mariel

Os nenos e nenas de 1ºA
démonos de conta de que o
colexio está preto de cumprir 50 anos e que, de seguro, foi moita a xente que estudou aquí. Pensando e
pensando, chegamos a conclusión que hai unha persoa

que se ocupa día a día dende hai 25 anos de axudar a
ese alumnado, pero tamén a
pais, nais e profes. Xa sabedes quen é? Exacto a nosa
conserxe, Mariel. E alá fomos facerlle a seguinte entrevista.

NÓS: Ola, Mariel. Gústache
traballar no colexio?

Que é o máis difícil do teu traballo?

MARIEL: Ola, rapaces. Moito,
si.
Como é o teu traballo?
Pois teño que abrir e pechar as
portas do cole, facer fotocopias,
atender os pais e comprobar
que todo esta ben.

Coñecer todos os pais e nais
dos nenos e nenas do cole.
Que é o que máis che gusta
do teu traballo?
Traballar con nenos e nenas.

Mariel contestando as nosas incisivas preguntas.
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NÓS: Cambiou moito o cole
nestes anos?
MARIEL: Moitísimo. En moitas
cousas: instalacións, profes...

Se non traballaras aquí, onde
o farías?
Sería veterinaria, porque me
gustan moito os animais.■

Mariel respóndenos na entrada do colexio o día da entrevista.

Moitas grazas, Mariel, aprendemos moito sobre ti e o teu traballo. E, agora, vémonos polo cole.

EduCando
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4ºA DE EDUCACIÓN INFANTIL

A histórica aula viaxeira do colexio
Quizais os mais vellos e
vellas do lugar xa cho contaron. Pero é bo que saibas
que, hai xa uns anos, o noso
colexio tiña o don da ubi-

cuidade: estaba situado en
dous lugares. Que como era
iso? A mestra María e o seu
alumnado de 3 anos narrámosche a historia.

Na década dos 80 do século
pasado, o noso centro tivo que
ampliar o número de aulas. O
colexio sempre tivo moita demanda e, daquela, había moito
alumnado que atender.
Naquela época, nacían máis
cativos que agora na nosa cidade e, por iso, superabamos os
1000 alumnos e alumnas (agora somos uns 400).
Esta circunstancia fixo necesario abrir aulas en tres zonas diferentes.

Unha, no patio ao carón ao
pavillón cuberto.
Outras, nos baixos das antigas casas do profesorado
(onde hoxe se sitúa a Escola Infantil Agra do Orzán). Alí créanse 4 clases de Educación Infantil
(daquela chamábase Preescolar, como podes ver no boletín).
E, por último, da que che queremos falar hoxe: a aula da rúa
Barcelona. Quizais sexa esta a
localización máis peculiar e menos coñecida.

Recoñeces alguén nesta foto da clase da rúa Barcelona?
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Tratábase dunha entreplanta
situada no número 13 da rúa.
O local, que pertencía á Caixa
de Aforros (o que hoxe se chama Abanca), foi cedido á Delegación Provincial para atender
as necesidades de escolarización do noso centro.

A aula, que permaneceu aberta ata o curso 1988-1989, estaba totalmente dotada. Era unha
clase moi bonita e espazosa...
Sen dúbida, un lugar perfecto
para quen comezaba a súa andaina no marabilloso mundo do
ensino.■

Na aula exterior, había tempo para bailar algunha peza.

EduCando
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5ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

MULLERES GALEGAS PIONEIRAS
O noso colexio nace no
ano 1969 e as mulleres que
vos presentamos a continuación foron algunhas das

moitas galegas pioneiras
que destacaron non seu en
todo este tempo.

Ángeles Alvariño (1916-2005)
Primeira muller científica nun buque británico. A ferrolá Ángeles
Alvariño tiña 37 anos cando en 1953 se subiu a un navío británico
determinada a indagar sobre o zooplancton e as larvas dos peixes
(o franquismo non lle permitiu facelo en buques de investigación de
España). Curiosísima, licenciada en Ciencias Naturais, encontrou
en total 22 novas especies.

Imaxe: Consello da Cultura Galega.

Rita Fernández Queimadelos (1911-2008)
Primeira arquitecta de Galicia. Foi a terceira muller en obter título
de arquitectura en España, disciplina pola que sentiu vocación
desde moi nova pero á que se opoñía o seu pai.

Imaxe: CRTVG.
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Chus Lago (1964)
Alpinista e escritora galega. A terceira muller no mundo que ascendeu o Everest sen osíxeno artificial. A expedición realizouna
case soa, coa axuda dun escalador tibetano, un sherpa.

Imaxe: Klein Magazine.

Celia Rivas Casais (1912-1974)
Empresaria galega de éxito, recoñecida como a primeira muller
camioneira de España e co-fundadora, xunto ás súas irmás, da
empresa Fillos de Joaquín Rivas, dedicada á comercialización de
peixe e marisco. Aínda que Celia Rivas comezou a conducir o camión do negocio con 19 anos, na España de 1932, as mulleres
non alcanzaban a maioría de idade ata os 23, nin se lles permitía
votar aínda; só podían independizarse con 20 anos ao casar ou
converterse en monxas. Como ningunha das irmás Rivas Casais alcanzaba a maioría de idade nin estaban casadas cando morre o
seu pai, a súa nai, Josefa, pasa a ser a administradora legal do negocio, aínda que sen ningún poder de decisión real. Celia e as
súas irmás toman as rendas do negocio e, debido ao mal estado
das estradas, vense obrigadas en xuño de 1936 a mudar o seu deteriorado Chevrolet por un ómnibus rosa e verde, preparado para o
transporte de 50 persoas e carga. ■
EduCando
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4ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

O Entroido
galego
COUSAS
DO ENTROIDO

Dado que neste Entroido
os rapaces e rapazas de 4º
de Primaria fixémoslle
unha homenaxe ao Entroido

en toda Galicia, velaí unha
mostra de dous dos personaxes máis emblemáticos
da nosa tradición.

Milkias fixo un breve estudo
dos peliqueiros de Laza (Ourense) e dos choqueiros da nosa
zona. Carolina debuxounos
unha máscara de peliqueiro, ao
xeito das que nós lucimos no
desfile do noso colexio.
Os peliqueiros
Visten? Van con zapatos elegantes. Tamén levan unha camisa branca e uns pantalóns brancos. E, logo, un chaleco e un gorro, pero moi especial. É como
unha especie de medio óvalo e
coa parte de abaixo coa forma
de máscara, con unha carauta
para poder ver. Na parte alta do

sombreiro, debuxado, un animal,
con un fondo do contorno apropiado ao que debuxes.
Que fan? Cando se organiza
unha de estas manifestacións,
os peliqueiros saen polas rúas
en fila e desfilan tocando todo
tipo de instrumentos de percusión (tambor, tamboril, bombo…)
tradicionais galegos.
De onde son? son tradicionais
de Laza. Por iso, chámanse Peliqueiros de Laza.
Curiosidades: ían con paus e
pegaban. Tamén tiraban formigas, que mordían e deixaban
roncha onde te mordían.

Choqueiros na rúa da Torre. Imaxe: La Voz de Galicia.
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Un peliqueiro.

Os choqueiros
Visten? De calquera forma.
Válelles calquera cousa (dende
agricultores a queixeiros).
Que fan? Desfilar polas rúas.
De onde son? De ningún lugar en especial. Foron facéndoo
EduCando

en distintos sitios á vez en moitos lugares diferentes de toda
Galicia
Curiosidades: visten segundo
a moda, pero tamén se disfrazan con algún tema que non pinta nada.■
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1ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Receita de Entroido

O Entroido celébrase,
como moitas festas en Galicia, devorando unha chea
de pratos típicos dese tem-

po. Nós, o alumnado de 1º,
eliximos cociñar unhas deliciosas rosquillas mediante
un truco de maxia.

Cunha deliciosa receita que nos enviou o noso amigo Rafa Panocha desde África, elaboramos unhas saborosísimas rosquillas.
Ah! Antes de nada, tivemos que construír a receita porque viña en
pezas metidas nun sobre.

1º paso: botamos os ingredientes, un a un, como nos dicía a receita: ovos, aceite, leite, anís, azucre (pouco, xa sabes), levadura,
fariña e azucre glassé.
2º paso: batemos todo nun bol.
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3º paso: elaboramos a masa e seguimos amasando, máis e
máis, para que estivera brandiña e ben amasadiña.
4º paso: deixámola repousar uns minutos.

5º paso: cortamos anaquiños de masa e moldeamos churriños;
logo, convertémolos en rodas ben apertadiñas con forma de rosquillas.
6º paso: a profe fritiunas porque non quería que nos queimásemos.
7º paso: botámoslles por riba un chisco (só un chisco) de azucre
glassé.■

EduCando
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4ºB DE EDUCACIÓN INFANTIL

ALGÚNS
NOSOS PROXECTOS
XogosDOS
dirixidos
no patio

Anda que o pasamos mal
os cativos e cativas de 3
anos neste curso! Case todos os días podiamos elixir

entre xogar ao noso aire no
patio ou participar dos xogos que o alumnado máis
maior nos tiña preparados.

O tren no patio de Infantil.

Sabes que, neste curso, nós
empezamos a nosa andadura
no Raquel Camacho. Pois mira
ti que tamén tamén comezaron
os xogos nos recreos, dirixidos
polas compañeiras e compañeiros de 5º e 6º de EP.
Connosco xogaron ás dianas,
twister adaptado, baile e máis
Páxina 36

cousas. Cada patio tivo os seus
xogos: corda, pimpón, baloncesto, buxainas, pano, polis e cacos...
Queremos agradecerlle aos
maiores que nos dedicasen o
seu tempo para xogar un chisco
connosco.
Pasámolo xenial!■
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A corda en 1º e 2º.

Trompos en 3º e 4º.

Pimpón en 5º e 6º.

EduCando
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5º DE EDUCACIÓN INFANTIL

Guiso de Raquel Camacho

O noso cole participa no
Plan Proxecta da Xunta:
Aliméntate ben. O obxectivo é fomentar hábitos de

vida saudables na comunidade escolar. Para conseguilo, anota a nosa receita.

Primeiro, 25 gramos de rapaces e rapazas que cultiven as súas
propias froitas.

Segundo, ollo, escollede rapaces e rapazas pouco larpeiros porque
os deste cole son moi de facer batidos con elas!
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Terceiro, 1 chorriño de lecturas tan recomendables coma sinAzucar.org que temos na biblioteca.

Imaxe: https://www.sinazucar.org

E cuarto, 1 canción motivadora. Nós empregamos A horta de Balbina. Remexe e coce todo xunto 10 minutos… Presenta o prato da
forma máis bonita posible.

Bo proveito!

EduCando
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4ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Voz Natura

Participamos no proxecto
promovido por La Voz de
Galicia. Este ano, escollemos o título O monte respi-

ra, ti respiras e, baixo ese
lema, realizamos unha chea
de actividades que che resumimos decontado.

Árbores con material de refugallo
Cada clase creou unha árbore 3D. A nós, a clase de 4ºA, tocounos unha fermosísima: o bidueiro.

Debuxo de Yasmine.

Entroido ecolóxico
Disfrazámonos con máscaras elaboradas por nós e que difundían
unha mensaxe clara.

Debuxo de Yoel.
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Papeleiras de reciclaxe
Cada cousa no seu sitio e, no caso do lixo, máis aínda. Por iso,
todos os días separabamos os residuos correctamente.

Debuxo de Uxía.

Horto urbano
Nas nosas macetas de madeira colocadas por todo o patio, plantamos (e logo comemos, claro) amorodos ecolóxicos.

Debuxo de Maryam.

Animais con material reciclado
Fixemos animais do bosque con cartón, pedras...■

Debuxo de Lucía.

EduCando
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FUNDACIÓN PAIDEIA E FUNDACIÓN YEHUDI MENUHIN

MUS-E

Os nenos e nenas de 6ºB
de EP cóntannos por que

lles gustan as clases desta
iniciativa.

Querémosche falar do que vivimos co proxecto MUS-E.
Tivemos varias actividades: teatro, danza e música. Cada
unha delas aprendeunos moitas
cousas.

Mediante o teatro, fomos quen
de perder a vergoña, expresarnos en público e traballar máis
en equipo.
Coa música, descubrimos que
a través dela podemos enviar
unha mensaxe que nos axude a
reflexionar.

Imaxe: Ángel Manso.

Na representación, que fixemos nos Mallos en colaboración
con outros centros, tivemos a
oportunidade de poñer a proba
todo o que aprendemos: perder
o medo, expresarnos corporalmente e falando, traballar en
equipo, escoitar e seguir un ritmo.
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Todo isto fomentou a unión entre nós. Empezamos a relacionarnos con xente coa que antes
case non tiñamos contacto.
Como conclusión, diriamos que
este tipo de actividades axúdannos a mellorar como persoas
e a integrarnos como grupo.■
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LETRAS GALEGAS 2019

Antonio Fraguas, en primeira persoa
A Real Academia Galega
elixiuno para celebración
do Día das Letras Galegas

de 2019. O propio Antón
cho conta aquí En primeira
persoa.

A Real Academia Galega
(RAG) elixiume para celebración
do Día das Letras Galegas de
2019. Eu, Antón Fraguas Fraguas, nacín en Insuela, en Cerdedo-Cotobade, (Pontevedra).
Foi o 28 de decembro de 1905.

Fundamos a Sociedade da Lingua e o Museo do Pobo Galego.
Durante toda a miña vida, escribín unha morea de libros.
Nomealos aquí sería imposible.
Un que creo que vos pode gustar titúlase Galicia insólita.
A xente quéreme ben e teño
rúas, monumentos, nomes de
centros educativos... esparexidos por toda Galicia.
Por certo, marchei definitivamente de aquí o 5 de novembro
de 1999 en Santiago de Compostela. Agardo que todo o que
fixen na miña vida sirva para
coñecer e amar a nosa cultura.
Se algo de min e de Galicia fica
dentro de ti para sempre, doume
por satisfeito.■

Cando tiña 15 anos, o meu pai
e a miña nai querían emigrar a
Brasil comigo. Pero, decidiron
non facelo. O seu mestre convenceunos de que eu podía
chegar a ser un bo estudante.
Ser profesor foi unha das
miñas ocupacións favoritas e tiven a sorte de que Castelao
fose o meu profesor. Tamén
fun arqueólogo, vendo castros
e realizando escavacións, e realicei varios traballos como historiador.

EduCando
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O RAQUEL CAMACHO MÁIS LITERARIO
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CONCURSO DE RELATOS DAS LETRAS GALEGAS 2019

Contos curtos

Convocamos un concurso
de contos sobre temas que
estudou Antonio Fraguas.
Houbo dous relatos gañado-

res. Foron contados polo
alumnado de 6º de Primaria
nas clases dos máis pequenos e pequenas do cole.

A Santa Compaña
Había unha vez un home galego que se chamaba Luís. Ese tipo non paraba de falar da Santa Compaña.
Un día foi de visita a aldea dun amigo. Chegou á tardiña, cearon, conversaron un pouco e, como xa estaba escurecendo, marcharon para a cama.
De madrugada, Luís non podía durmir. Escoitaba ruídos no piso de embaixo. Levantouse da cama tremendo e baixou as escaleiras moi amodiño. De
súpeto, aparecéronlle cinco espíritos: un que levaba unha cruz, outro cun
estandarte, outro un caldeiro de auga bendita, outro lanterna e o derradeiro
portaba unha campá.
Luís escapou correndo a unha montaña. Vestía aínda o pixama e levaba a
súa almofada. Correu o máis rápido que puido cruzando o bosque ata que
alcanzou o cumio dunha montaña. Alí berrou con todas as súas forzas:
—Socorro! —dixo rompendo a voz.
Por sorte, nese momento, un helicóptero da policía que estaba patrullando
oíu o berro e achegouse a el. O helicóptero aterrou sen problemas e del baixaron dous policías que foron ao encontro de Luís.
—Que che pasa, home? —preguntoulle un policía.
—É que a Santa Compaña anda a perseguirme e quere matarme —contestou Luís.
Os policías botáronse a rir. Riron tanto que caeron de cu. Ao levantarse,
non podían crer o que había ás súas costas: era a Santa Compaña! E camiñaba directa cara eles.
Luis, entón, estaba no certo e os policías non o pensaron dúas veces:
montárono rapidamente no helicóptero e os tres fuxiron lixeiros de alí.

Alberto David Onuegbu, 3ºA EP
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Entroido das irmás
Sara, unha nena de dous anos, foi á súa primeira festa do Entroido. Disfrazouse dunha fermosa princesa. Sara acudiu á festa coa súa irmá maior, Laura, que se vestiu de unicornio.
Cando chegaron á festa, Sara viu todos os peliqueiros e cigarróns e case
comezou a chorar de medo.
—Que son eses monstros? —choromicaba Sara.
Laura colleu a súa irmá pequena pola man e esta parou de chorar. Con
moito agarimo, Laura comezou a explicarlle.
—Sara, non son máis que xente disfrazada. Ves? Debaixo da roupa e as
máscaras, hai xente coma ti e coma min. Non hai nada que temer.
Despois diso, seguiron as dúas paseando pola vila e, sempre que Sara pasaba por diante dun peliqueiro ou un cigarrón, non choraba e botaba a rir
pensando no que a súa irmá lle contara.
Despois da festa, as dúas irmás van á casa dunha amiga de Laura e alí
fan un lonche. Cando rematan de merendar, Laura e Sara pasan por unha
rúa lixeiramente escura e moi aterradora. Laura escoita algúns pasos e sae
correndo coa irmá no colo. Alguén se está a achegar a elas. Laura sente
algo ou alguén tocándolle o ombreiro e Sara comeza a chorar de novo. Laura mira cara atrás e...
Laura mira cara atrás e descobre, con alivio, que quen as perseguían eran
os seus pais. Querían gastarlles unha broma antes de iren os catro cear
unha pizza xuntos.■

Thaïs Soares Ulloa, 6ºB EP

EduCando
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3ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Certamiño poético

Os nenos e nenas de 3ºB
exercitamos a nosa vea
poética e dedicámoslle uns

versos ao noso profesorado.
Ninguén se librou da nosa
palabra áxil e libre.

Os nenos da clase de terceiro
imos facer un bonito cancioneiro.
Todo cheíño de pareados
do noso querido profesorado.
Empezaremos pola titora Isabel
que sempre rifa, pero ensina ben.
A profe de Inglés chámase Carmela
e ensina o idioma de forma amena.
Quen nos dá música chámase Marcos
é molón pero gústanlle os cartos.
O profe de Educación Física é Eduardo
e se atopa moitas veces con petardos.
Tamén nos axuda a profe Sara
que sempre ven á clase con moi boa cara.
A titora de 3ºA chámase Chus
e, cando nos rifa, dános un patatús.
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A directora do cole é Rosa
moi traballadora e fermosa.
A xefa de estudos Ángeles Roca
soluciona os problemas sen volverse loca.
En Proa temos a Laura e Pepa
para mellorar a lectura e a escritura na libreta.
O colexio está coidado por Mariel
que nos recibe e despide sempre ben.
Moito queremos ao Raquel Camacho
onde todos nos deixamos un gran cacho!■

EduCando
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2ºA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Galechisteando

Hai que dicilo así: o alum- nos cres? Bótalle un ollo a
nado de 2ºA somos uns xe- esta sección. Un luxo para
nios do humor. Que non
escachar coa risa!
Un fillo dille ao seu pai:
—Papá, papá! Metín tres goles
no partido de fútbol!
O pai pregúntalle emocionado:
—E canto quedastes?
—Perdemos 2-1.

Que lle di un pato a outro
pato?
Estamos empatados.

Que fai unha vaca cunha radio?
Escoitar muuuuuuuusica.

E que lle di un peixe a outro
peixe?
Nada, nada, nada.

Cal é o colmo dun xardineiro?
Que o deixen prantado.
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Como esbirra un tomate?
Keeeeetchup!!!

E unha copa dunha árbore a
outra?
Brindemos!■
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VEÑA, A VER SE ES QUEN DE RESOLVELOS!

PASATEMPOS
Sopa de letras
Ti sabes que no Raquel somos unha gran familia. Atopa neste barullo de letras o nome de 15 membros dunha familia.

Nivel
SINXELO

As familias no noso colexio falan moitos idiomas. Atopa nesta
sopa o nome de 12 idiomas do mundo. Ao mellor, unha é a túa lingua inicial.

Nivel
DIFÍCIL

EduCando
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As 7 diferenzas
Velaí o noso logo de Antonio Fraguas, atopa as sete diferenzas
nas dúas imaxes.

Xeroglífico
—Por onde estaremos en setembro?

Páxina 52

50 anos Renovando

www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho

Encrucillada

1. Apelido do autor ao que se lle dedicou o Día
das Letras Galegas.

8. Centro cultural situado na proximidade do centro.

2. Instituto de Educación Secundaria próximo ao
centro.

9. Instalación deportiva cuberta do noso centro.

3. Instalacións do centro onde xoga o alumnado
de Infantil do centro.
4. Nome da avenida próxima ao noso centro.
5. Zona ou barrio no que está localizado o noso
colexio.
6. Nome da mascota da nosa Biblioteca.

10. Década de creación do noso centro.
11. Idade en anos do noso centro.
12. Lugar onde se fan os cultivos do proxecto de
Voz Natura no noso centro.
13. Nome do autor ao que se lle dedicou o Día
das Letras Galegas.
14. Nome do noso centro.

7. Tipo de centro educativo que somos nós (siglas).

EduCando
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A NOSA BIBLIOTECA DINÁMICA

EduCando
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2ºB DE EDUCACIÓN PRIMARIA

A Semana do Libro

As xornadas previas ao
Día do Libro tiñamos prevista a nosa tradicional lectura colectiva no patio.
Pero, que pasou? Pois que
toda esa semana choveu

abondo e non a puidemos
levar a cabo. Como o alumnado de 2ºB non queríamos
quedar sen a nosa lectura ao
aire libre, saímos ao patio
para gozar duns libriños.

Aproveitamos un destes días
de bo tempo co que nos adoita
agasallar o mes de maio para
ler un chisquiño fóra, na nosa
praia do patio! Para a Semana

do Libro, xa fomos traendo un libro da casa e estiverámolo a ler
durante as vacacións de Semana Santa.
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Tratábase de compartir os
mellores momentos das nosas lecturas cos outros e outras. A actividade estaba prevista, como che contamos, para facela con toda a escola arredor
do Día do Libro. Pero, claro,
choveu e choveu. Pero, non
choveu que non escampara e

EduCando

aproveitamos a nosa oportunidade! Aínda que lemos todos os
días na aula, esta vez tivemos a
oportunidade de gozar da lectura dun xeito especial e sen esquecer a toalla! Foi unha experiencia moi agradable, interesante e creativa. Repetiremos!■
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BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS

Exportamos cultura

No noso colexio, entendemos a biblioteca non só
como un lugar no que

atopar libros dos que aprender e cos que soñar, ou ir na
procura de información.

A nosa biblioteca é tamén o
espazo no que respectarnos
nas nosas diferenzas, nas actividades que máis nos gustan realizar (ler, realizar traballos, xogar
ao xadrez...), no que recibimos
autoras e autoras ao longo do
curso, celebramos a Semana do
Libro, temos Club Lector, facemos teatro, contacontos... mais
todas estas actividades, xunto
co préstamo do libro non serían
posible sen a estimable axuda
das compañeiras e compañeiros
que forman o grupo de voluntarios e voluntarias.

O voluntariado da nosa biblioteca foi quen, co seu compromiso coa nosa contorna, de facer
contacontos na Libraría Suevia
e nas Escolas Infantís do noso
barrio. Todo este esforzo tivo,
entre outras compensacións
persoais e de maduración propia, o premio de ser elixida por
parte da Xunta, entre un total de
dez en toda Galicia, para organizar no centro un obradoiro de
Booktrailers, destinado ao
alumnado voluntario.
Moitas grazas polo voso traballo durante todo este curso! Sodes grandes!■
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A XENTE DA LITERATURA ACOMPÁÑANOS

Escritores/as de visita no noso cole
Na nosa biblioteca, coma
sempre, houbo un continuo
ir e vir de xente da arte.

Cando marchaban, levaban
consigo algo de nós e, por
suposto, nós deles e delas.

Ao longo deste curso, houbo
un continuo ir e vir de escritores
e escritoras na biblioteca do colexio. O alumnado puido gozar
da palabra dos que escriben palabras. Faláronnos dos seus libros (que estamos a traballar no
colexio, por certo), dos seus personaxes e, por suposto, da vida.
Nomeamos só algúns e algunhas.
O 7 de marzo, na biblioteca, fixemos a nosa particular
reivindicación pola igualdade,
lembrando mulleres que loitaron
antes que nós por moitos dos
dereitos dos que hoxe gozamos.
Visitáronnos mulleres que están
traballando para que o camiño
cara a igualdade siga medrando:
Andrea Jamardo, María Reimóndez, Eli Ríos e Eva Agra.

Ana Alonso achegouse ao
noso colexio para compartir experiencias co alumnado de 5º de
EP. Falamos do seu libro Los
tres peregrinos.
Tivemos a sorte de gozar da
compañía e da palabra da autora Emma Pedreira que, como
prometeu, trouxo unha maleta
chea de sorpresas.
Antonio M. Fraga, que veu na
compaña de Escaquis e Romeu,
compartiu co club lector dos Tusitalas de 5º non só a súa paixón pola escrita, tamén por estes personaxes e outros desta
marabillosa novela que tantas
boas horas de lectura nos fixo
pasar.
Tivemos, tamén, o pracer de
escoitar historias coa autora e
contacontos, Charo Pita.■
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RECOMENDACIÓNS LECTORAS

QUE LER NO VERÁN?

No verán hai tempo para
todo e unha cousa divertida
que podes facer é coller un

libro, buscar unha boa sombra e sentar a gozar da lectura. Planazo!

En galego
Educación Infantil

UNHA FAMILIA NORMAL de

Daniela Kulot. Xirafa, Crocodilo
e os seus fillos son unha familia
normal, pero con problemas.
+ INFO: Kalandraka Editora

Educación Infantil: un máis

O INCRIBLE NENO DEVORADOR DE LIBROS de Oliver Jeffers. Pois a Henry dálle por comer libros e, claro, pásalle algo.
+ INFO: Patas de Peixe
Páxina 60

1º de E. Primaria

A ÁRBORE de Petra Bartíková. Se entras neste libro,
poderás visitar e coñecer un carballo centenario.
+ INFO: Baia Edicións

2º de E. Primaria

ANIMALIA 2. BRANCO de

Xosé Tomás. Banda deseñada
protagonizado por animais de diversos hábitats.
+ INFO: Editorial Xerais
50 anos Renovando

www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho

3º de E. Primaria

5º de E. Primaria

MARTA E A PÍNTEGA de Eli
Ríos. A Marta pásanlle cousas
incribles como saltar ao mundo
dos contos.
+ INFO: Editorial Galaxia

QUEN SALVA UN CAN? de
Érica Esmorís. Rai fai todo por
amor á súa cadela, Nona, nunha
aventura disparatada.
+ INFO: Editorial Xerais

4º de E. Primaria

6º de E. Primaria

ANIMALIA 1. VERDE de Xosé

CONTA NOVE ESTRELAS de

Tomás. Na calma da selva, uns
golpes alertan a todos: "Bum,
bum". Banda deseñada protagonizada por animais.

Andrea Maceiras. Uns pequenos
e peludos animais ameazan a
Galaxia Oma. Os Vixilantes ordenan o exterminio.

+ INFO: Editorial Xerais

+ INFO: Editorial Xerais

Imaxe: Arasaac.

EduCando
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En castelán
Educación Infantil

1º de E. Primaria

DONDE YO VIVO de Frances

NO ES UNA CAJA de Antoinette Portis. Unha caixa é xustamente unha caixa... a menos
que non sexa unha caixa.

Wolf. Recordos infantís contados cun texto e uns debuxos
que son poesía. Unha delicia!
+ INFO: Editorial Juventud

+ INFO: Kalandraka Editora

Educación Infantil: un máis

2º de E. Primaria

EL PEQUEÑO AGUJERO de
Isabel Pin. Unha viaxe na busca
dun misterioso furado. Que
demo será ese buraco?

¿SOMOS AMIGOS? de Anabel

+ INFO: Lóguez Ediciones

Fernández Rey. Como poden
ser amigos un neno e un oso?
Le este libro e veralo.
+ INFO: Kalandraka Editora

Imaxe: Arasaac.
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3º de E. Primaria

5º de E. Primaria

SARA & TED, DETECTIVES,
EL ENIGMA DE LA HAMBURGUESA GIGANTE de Emily
Marshall. Un libro de misterio.
+ INFO: Editorial Anaya

LA AVENTURA DEL 8 DE
MARZO de Ana Alonso. Aprende unha chea de cousas sobre
igualdade de xénero.
+ INFO: Editorial Anaya

4º de E. Primaria

6º de E. Primaria

LEILA BLUE. EL HECHIZO DE
LA PRIMERA BRUJA de Miriam

Dubini. Déixate enfeitizar e non
perdas as súas dúas primeiras
trasnadas!
+ INFO: Editorial Anaya

SE CERRARON MIS OJOS de

Patrick Bard. Maëlle convértese
en Ayat para unirse ao Daesh. A
historia dunha nena que volve
de Siria.
+ INFO: Kalandraka Editora■

Imaxe: Arasaac.
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