
colexio de educación infantil e primariacolexio de educación infantil e primaria50 anos Renovando eduCando50 anos Renovando eduCando

Mira no interior a de cousas que temos para contarteMira no interior a de cousas que temos para contarte

E MOITO +E MOITO +
Poemas, chistes, pasatempos...Poemas, chistes, pasatempos...

#SAIAMOSDISTOCONSENTIDIÑO#SAIAMOSDISTOCONSENTIDIÑO

COVID-19COVID-19
A nova realidadeA nova realidade

DISPOÑIBLE NA PÁXINA WEBDISPOÑIBLE NA PÁXINA WEB
con máis contidos interactivoscon máis contidos interactivos

Revista anualRevista anual
A Coruña_xuño_2020A Coruña_xuño_2020

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/edlg


Licenza Creative Commons
Atribución-Non comercial-Compartir Igual CC BY-NC-SA

Es libre de:
Compartir: copiar e redistribuír el material en calquera medio o formato.
Adaptar: mesturar, transformar e crear a partir do material.

Baixo as condicións seguintes:
Recoñecemento: debe  recoñecer adecuadamente a autoría, proporcionar unha
ligazón á licenza e indicar se se realizaron cambios. 
Non Comercial: non pode utilizar o material para unha finalidade comercial.
Compartir Igual: se mestura, transforma ou crea a partir do material, deberá di-
fundir as súas  contribucións baixo a mesma licenza que o orixinal.

CEIP Raquel Camacho

Páxina 2 50 anos Renovando

Fragmento da exposición "50º aniversario en imaxes".



www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho

ÍMOSCHE CONTAR TODO ISTO
SAÚDO DA DIRECTORA...............................................................................................................5
COVID-19........................................................................................................................................7

Que sabemos do coronavirus?...............................................................................................8
“O” COVID-19 ou “a” COVID-19............................................................................................10
Un final de Primaria en tempos do coronavirus..................................................................12
Conduta social para evitar contaxios...................................................................................14
Patrón para máscara recortable............................................................................................18
Vivencias confinadas..............................................................................................................20
What can you do during quarantine?...................................................................................22
En que pensaba durante a corentena?.................................................................................24
Arte no confinamento.............................................................................................................26

MISCELÁNEA...............................................................................................................................29
Entrevista a Dolores...............................................................................................................30
Entramos na túa cociña.........................................................................................................32
Voz Natura................................................................................................................................34

O RAQUEL CAMACHO MÁIS LITERARIO.................................................................................37
Carvalho Calero, en primeira persoa....................................................................................38
Certamiño poético con haikus...............................................................................................40
Galechisteando.......................................................................................................................42
Contos curtos..........................................................................................................................43

PASATEMPOS..............................................................................................................................45
Imposible aburrirse!................................................................................................................46

A NOSA BIBLIOTECA DINÁMICA...............................................................................................51
Biblioteca Escolar Solidaria...................................................................................................52

QUE LER NO VERÁN?................................................................................................................54
En galego.................................................................................................................................54
En castelán..............................................................................................................................55

EduCando Páxina 3



CEIP Raquel Camacho

Páxina 4 50 anos Renovando

Fragmento da exposición "50º aniversario en imaxes".



www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho

EduCando Páxina 5

SAÚDO DA DIRECTORA
Prezado lector/a:

Un ano máis chegamos ao remate do curso escolar, pero ningún de nós 
podía chegar a imaxinar que iamos a rematar de maneira tan atípica e fóra 
do común en todos os sentidos. Co colexio baleiro, en silencio, sen os sorri-
sos, os berros e as apertas da súa verdadeira alma: o alumnado. Grandes 
pequenos heroes e heroínas que día a día estiveron nas súas casas respec-
tando o confinamento para poder acadar unha nova normalidade, na que de 
novo poidamos vernos e encher o colexio de ruído e alboroto. Por iso, neste
ano de aplausos o meu vai tamén para todos e todas vós: nenos, nenas,
papás, mamás, avós, familias… Que desde as vosas casas nos axudastes 
tanto no noso labor de traballo telemático. Sen todos vós, o traballo feito 
nestes meses de confinamento sería imposible. Desde aquí, en nome de 
todo o claustro do colexio, quero agradecer e recoñecer este apoio recibi-
do, tan apreciado e valorado por todos os profesores e profesoras e, grazas 
ao cal, puidemos chegar ata o noso alumnado. Aínda así, e con todas as di-
ficultades que supón, non quixemos que este ano vos quedarades sen un 
novo número da revista do CEIP Raquel Camacho: O noso viveiro 2.0.

Grazas ao esforzo de todo o equipo, púidose facer, porque é bo mirar cara 
a diante, pensar no futuro e, como de todo se aprende, aproveitamos esta 
situación para aprender novas cousas, aprendemos a ser valentes, a resis-
tir, a ser pacientes…, e tamén unha palabra nova: COVID-19. Tema sobre o 
que poderedes ler amplamente nas páxinas que veñen a continuación. Lem-
brade que, desde as nosas casas, seguimos aprendendo e medrando fisica-
mente e como persoas e non esquezades que o colexio Raquel Camacho 
e o seu profesorado sempre estará aí para darvos a man durante uns 
anos das vosas vidas, axudando a descubrir novos talentos que hai en 
cada un e cada unha de vós, sen perder de vista que vós, nenos e nenas, 
sodes o noso futuro e vós, prezadas familias, sodes a base para que a edu-
cación que todos queremos para os nosos fillos e fillas sexa de calidade. 
Aínda queda moito camiño por percorrer, así que percorrámolo xuntos e 
xuntas con un obxectivo común: PROGRESAR.

Rosa M. Mosteiro Neira
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Fragmento da exposición "50º aniversario en imaxes".
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COVID-19
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6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Que sabemos do coronavirus?
Olga Cavielles Pérez (6º B

de E. Primaria) cóntanos o 
que sabemos (ou imos sa-
bendo) deste coronavirus.

A COVID-19 é un virus detec-
tado por primeira vez o 31 de 
decembro de 2019 que provoca 
entre outros síntomas: tose, fe-
bre e malestar.  A Organización 
Mundial da Saúde (OMS) decla-
rouno oficialmente como unha 
pandemia o pasado 11 de mar-
zo.

A enfermidade estendeuse por 
varios países de todo o mundo, 
afectando a centos de miles de 
persoas en todos os continentes
e causando grande número de 
mortes. As autoridades sanita-
rias están a traballar  para frear 
a súa expansión e devastadores
efectos na poboación e nos sis-
temas sanitarios.

O mercado ao por maior de mariscos de Wuhan, China. Imaxe: Business Insider. 
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A pandemia orixinouse en 
China, máis concretamente no 
mercado de animais de Wuhan, 
a mediados de decembro de 
2019. De aí a importancia de 
descubrir dende que animal 'deu
o salto' para infectar aos huma-
nos. Segundo os expertos todo 
parece indicar que ser o hóspe-

de orixinal deste virus fosen os 
morcegos pero que habería un 
hóspede intermedio aínda por 
determinar que facilitaría  a apa-
rición do virus nos humanos.

Científicos de todo o mundo 
traballan contra reloxo en busca 
da vacina contra este virus. ■

Luis Enjuanes, desde o Centro Nacional de Biotecnología (CNB, do CSIC), está a traballar no desenvolve-
mento dunha vacina para a COVID-19. Imaxe: EFE.
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

“O” COVID-19 ou “a” COVID-19
O ditoso e maldito virus 

que nos está facendo pasar 
tempos tan estraños e di-
fíciles está constantemente 
na nosa boca. Todos lle 
chamamos polo seu nome 

científico, COVID-19, ou 
polo máis xenérico coroavi-
rus. Pero, trátase dunha pa-
labra masculina ou femini-
na? Tentemos acláralo un 
pouco. 

Temos que empezar por acla-
rar de onde procede o termo 
COVID. Esta palabra é un acró-
nimo. Lembras o que son os 
acrónimos? Os acrónimos son 
palabras formadas a partires de 
iniciais ou sílabas de varias pa-
labras xuntas. Neste caso, 
COVID é un acrónimo xurdido a 

partires das palabras Coronavi-
rus Desease. Ademais, ao acró-
nimo, engádeselle un número 19
que fai referencia ao ano do 
seu descubrimento. Agora que 
sabemos de onde procede a pa-
labra poderemos establecer o 
seu xénero.
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Dado que ese acrónimo fai re-
ferencia a unha doenza, a unha 
enfermidade, e dado que a pala-
bra enfermidade é feminina, a 
palabra COVID-19 tamén é fe-
minina. É dicir, a forma correcta
de chamarlle é “a COVID-19”.

Sexa cal sexa o xeito de cha-
marlle, oxalá acabemos con 
ela axiña e para sempre. E 
para iso hai que cumprir tódalas 
normas de prevención e seguri-
dade. ■

Imaxe: Pixabay.
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Un final de Primaria en tempos do coronavirus

6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

O alumnado de 6º des-
pídese do cole nunhas cir-
cunstancias excepcionais e 
plásmano nuns textos que 
quedan para a historia, para

a súa historia. Quizais, can-
do pasados uns anos, relean
o que que escribiron agora, 
perciban estes tempos di-
fíciles que lles tocou vivir.

O curso 2019-2020 comezaba 
con moi boas expectativas, era 
o meu derradeiro curso no cole-
xio. Eso significaba ter unha se-
rie de privilexios coma por 
exemplo: participar activamente 
no túnel do terror, ser persoal da
biblioteca, a excursión final de 
primaria e, o máis emocionante, 
presentar o festival de fin de cur-
so. 

Pero, non se sabe como, che-
gou o coronavirus e chafouno 
todo. Tivemos que quedar na 
casa e non só non puidemos 
vernos, senón que tamén que-
damos sen excursión e sen a 
gala de fin de curso. Por iso, 
este curso rematareino cunha 
sensación de frustración e bo-
tando moito de menos aos meus
compañeiros e mestres.

Noa T.

Gustaríame poder despedirme 
de todos vós como sempre face-
mos, cun festival de fin de curso,
pero neste final atípico coa 
COVID-19, non imos poder. A 

verdade é que isto é un pouco 
decepcionante… pero xuntos 
sairemos disto. 

Ánimo a todos e moitos bicos.

Gabi B.
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Este ano foi moi raro e nós, os 
alumnos e alumnas de sexto, 
non imos volver o curso que vén
ao colexio. Esta corentena foi 
unha tolemia xa que, ao princi-
pio, pensaba que iamos volver 
despois dunha semana ou dúas.
Pero despois a cousa foise alar-
gando e eu xa non estaba segu-
ra de poder volver, e así foi, non 

imos volver! A min gustaríame 
que puidéramos despedirnos e 
non poder facelo dáme moita 
pena. 

Pero estes anos foron extra-
ordinarios e nesta situación pri-
ma a saúde. Adeus e grazas por
estes anos tan xeniais!

Xiana G.

Os nosos nenos e nenas de 
sexto de primaria rematan este 
curso 2019-20 unha bonita e 
inesquecible etapa. Moitos deles
estiveron con nós nove cur-
sos no Raquel Camacho e 
agora marchan para o instituto.

Este curso, tan diferente aos 
demais, o que máis mágoa me 
da é todo iso, que eles vos co-
mentan, que estaban desexan-
do facer e que non vai poder 
ser…

Mais quero que saibades que, 
a pesares diso, sempre demos-
traron paciencia, alegría e, ata 
fai moi pouco, a esperanza de 

poder volver ao cole a despedir-
se cunha gran festa. Creo que 
pola súa madureza merecen o 
noso recoñecemento.

Quero darlles as grazas por 
estes dous cursos nos que com-
partimos, ademais dunha aula e 
uns coñecementos, moita ale-
gría e cariño, moita comprensión
e solidariedade, moito com-
pañeirismo e empatía, formando
así un grupo estupendo.

Sodes únicos e especiais. 
Non o esquezades nunca!

Sede moi felices e moita sorte 
no instituto!

Ángeles R., mestra de 6º
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Conduta social para evitar contaxios

5º DE EDUCACIÓN INFANTIL E 2º DE PRIMARIA

Os científicos e científicas
dixéronnos que, para non 
contaxiarnos, temos que fa-

cer tres cousas moi impor-
tantes.

Lava as mans con frecuencia usando auga e xabón.
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Por culpa do coronavirus, moita xente púxose maliña.

Agora que xa podemos saír á rúa, temos que seguir coidándonos e
protexéndonos, pero... pero nunca debemos esquecer unha

cousa!!!!!!! ■

Debemos utilizar máscara na rúa (sempre que non se poida manter
a distancia de seguridade) e sitios pechados.

Cando saiamos á rúa, andando ou en bicicleta, debemos manter a
distancia de seguridade.
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5º DE EDUCACIÓN INFANTIL

As autoridades sanitarias 
insisten na importancia de 
levar máscaras para previr 
os  contaxios por  COVID-
19. Trátase dunha das medi-
das de profilaxe máis útil 

para frear os novos casos 
xunto co aumento de dis-
tánciaa social. Aquí che 
deixamos un patrón listo 
para recortares e decorares. 

Patrón para máscara recortable

O tamaño variará, mais este modelo mide 14x12,5 cm.

Cómpre sinalar que este pro-
duto non é un Equipo de Protec-
ción Individual (EPI) nin tampou-
co un Produto Sanitario (PS). 
Por iso, o seu obxectivo non é o 
de substituír unha máscara de 

protección (FFP2 ou 3) nin tam-
pouco a unha máscara cirúrxica,
dado que non vai ser quen de 
garantir a protección que ofre-
cen estes produtos.
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Talla neno ou nena grande

As máscaras hixiénicas reutilizables desenvolvéronse para catro 
tallas, unha para adultos e nenos e nenas maiores de 12 anos e 
tres tallas diferentes para nenos e nenas, de 3 a 12 anos, en fun-
ción dos datos antropométricos da poboación española. A que em-
baixo presentamos é recomendable para cativos e cativas de 10 a 
12 anos. Máis info en Asociación Española de Normalización 
(UNE). ■

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiaFabricacionEPIs/Especificacion%20UNE%20Mascarillas%20higienicas%20reutilizables/Especificacion_UNE_0065_mascarillas_higienicas_reutilizables.pdf
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Vivencias confinadas
EDUCACIÓN INFANTIL

Sabes que? Ás veces,  
gáñase e, outras veces, pér-

dese, pero sempre, sempre, 
se aprende!

Durante o confinamento, aprendemos a celebrar os aniversarios 
todas e todos xuntos coma antes.

Aprendemos a sacar as penas a través de sorrisos e pequenos 
truquiños.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/1386
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/1420


www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho

EduCando Páxina 21

Aprendemos a contar historias moi próximas dende a distancia.

E, sobre todo, aprendemos a dar as grazas... Grazas, grazas e 
grazas! ■

https://www.youtube.com/watch?v=j-c_gBIEKEQ
https://www.youtube.com/watch?v=pvOyvw3G3X8&list=PL6zEOrRlUkwPXft-QqcvyUDsT3QaKa7Ef
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What can you do during quarantine?

LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS

Os alumnos de 3º de Edu-
cación Primaria cóntannos 

en inglés o que poden facer 
durante a corentena. 
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Óscar Rodríguez.

Óliver.
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1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

En que pensaba durante a corentena?
A xentiña de 1º explica 

con debuxos como se sentiu
durante o tempo que todos 

e todas tivemos que perma-
necer confinados nos nosos 
domicilios.

Leo F.

Abril
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Keiler

Kevin



CEIP Raquel Camacho

Páxina 26 50 anos Renovando

Arte no confinamento
A COVID-19 non nos dei-

xou ir aos museos e, con 
imaxinación, convertémo-
nos en auténticos cadros.

5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Caballero de la mano en el pecho de El Greco

Mona Lisa de Leonardo Da Vinci
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A musa comeza alá onde cesa por completo o traballo. O tempo 
da musa é outro tempo.

Byung-Chul Han

A moza da perla de Johannes Vermeer

El viejo guitarrista ciego de Pablo Picasso
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Fragmento da exposición "50º aniversario en imaxes".
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MISCELÁNEA
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Entrevista a Dolores
Este ano, o alumnado de 4º 
A fixémoslle unha entrevis-
ta a Dolores, mestra de 4º 
B. Non sabemos se o sabes,
pero este é o curso da súa 
xubilación. Pero, como es-

tamos con esta lea do coro-
navirus, non puidemos fa-
cer unha entrevista en per-
soa. índa así, estas son as 
preguntas que lle fixemos 
chegar e as súas respostas.

4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

NÓS: Por que pensaches en 
ser mestra e non outra cousa?

DOLORES: Porque me encan-
tan os nenos e nenas. Sempre 
fun unha persoa curiosa e penso
que espertar esa curiosidade en 
vós é o principio de toda apren-
dizaxe.

E, de non ser mestra, que che 
gustaría ter sido?

Pois reporteira gráfica (fotógra-
fa) ou naturalista.

Que é o que máis che gusta 
de ser mestra?

Traballar con nenas e nenos. 
Dádesme alegría, ilusión, sor-
presa, non hai ningún traballo 
que non sexa o de mestra no 
que teñas garantida a risa. Ta-
mén porque para cambiar o 
mundo necesitamos nenas e ne-
nos que comprendan o que non 

vai ben e iso conséguese coa 
educación, ensinar a pensar.

E o que menos?

Os papeis. Non me gusta cu-
brir papeis e non me gusta tam-
pouco non ter as axudas nece-
sarias para ensinar a todos e to-
das (falta profesorado).

De pequena, que era o que 
máis che gustaba do cole?

Os recreos, o deporte, xogar 
coas miñas amigas (eramos to-
das nenas, os nenos estudaban 
noutra escola) e ler contos.

E o que menos?

As clases de lingua, tiña faltas 
de ortografía e mandábanme co-
pias con cada falta.

Por que viñeches a este cole?

Porque podía ir e vir á miña 
casa andando.
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NÓS: Canto tempo hai que es-
tás aquí?

DOLORES: Sete anos.

Que é o que máis che gusta 
do noso cole?

Gústame a diversidade, a mul-
ticulturalidade, o ben que nos le-
vamos os e as profes entre nós 
e os nenos e nenas entre eles. 
Tamén que é un cole innovador, 
creo que foi unha gran sorte vir 
a esta escola, sempre traballei 
no rural e aquí aprendín moito 
de todos vós. Se a sociedade 
fose como este cole, viviríamos 
nun mundo mellor. 

Grazas, raquel camacho!!! 
(Profes, nenas e nenos,  nais, 
pais, conserxe, limpadoras e, 

por suposto, equipo directivo, 
que sempre aporta e axuda).

Non che dá mágoa deixarnos?

Si que me dá mágoa, pero es-
tou cansa e non me importaría 
traballar sen ter unha titoría, con
grupos pequenos de reforzo, 
axuda na biblioteca... Pero iso 
non é posible.

Que é o que máis che apetece 
facer a partir de agora?

O primeiro ano adaptarme a 
nova situación, despois gusta-
ríame colaborar con algunha 
ONG e viaxar. 

Pois esperamos que poidas 
facer todo iso que dis e que 
sexas moooooi feliz! ■
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EDUCACIÓN INFANTIL

Entramos na túa cociña
Grazas a internet, podo en-
trar na tua cociña e deixar-
che moitas receitas sauda-
bles. As nosas favoritas son
as feitas con froitas. E 

como sabes aproveitamos 
sempre as que nos dan no 
colexio. Pero coma sempre,
hai de todo. Colle lapis e 
papel e anota!

Empanada de mazá

Ingredientes: masa de milfollas e mazáns fresquiñas do cole.

Elaboración:  estira con moito coidado a masa na bandexa do for-
no, corta as mazáns en anacos moi pequeniños, e colócaos sobre 
a masa con coidado, pecha todo coma un libro e méteo no forno 20
min. Cando recenda rico, é que estará listo!

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/1085
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Chocolatada con churros

De acordo, non é moi saudable, pero xa é unha tradición no noso 
cole... No entroido, toca chocolate e churros!

Ingredientes: brick de chocolate e churros aptos para o forno.

Elaboración: mete o chocolate nunhas xarras xigantes e quéntao 
un pouquiño; a continuación, mete os churros 10 minutos no forno 
a máxima potencia; pídelle a uns cantos profes que lle boten azu-
cre; e ti só terás que poñer a teu mellor sorriso. Que aproveite! ■

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/node/1073
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COORDINACIÓN

Voz Natura
Participamos na 23ª edi-

ción do programa Voz Na-
tura promovido por La Voz 
de Galicia. 

Este ano escollemos como
título “Por un mar sen plás-
ticos” e, baixo este lema, 
puxémonos en marcha!

Samaín: cabazas con material 
de refugallo 

Para celebrar o Samaín todo o 
cole participou nun concurso de 
cabazas que tiña como tema:  
Por un mar sen plásticos. Entre 
as categorías premiadas, esta-
ban a cabaza máis reciclada e 
unha categoría á que chama-
mos Mar sen plásticos.

Animais mariños con plásti-
cos reciclados 

Puxemos en práctica a recicla-
xe de materiais plásticos de re-
fugallo (botellas, tapóns, enva-
ses…), recreando diferentes ani-
mais do ecosistema mariño e 
outros motivos vencellados ao 
mar.

Cos orixinais traballos realiza-
dos polos nenos e nenas de di-
ferentes cursos, elaboramos 
unha fermosa exposición nunha 
das entradas do colexio. O 
lema… xa o coñecedes: Un mar
sen plásticos.

Arte colectivo con tapóns

Eliximos a obra como muralista
do pintor coruñés Urbano Lu-
grís: Vista de A Coruña 1669. 
Tras a campaña de recolección 
e clasificación de tapóns de 
plástico, realizamos un esbozo 
tratando de recrear esa obra.

Os nenos e nenas do colexio 
déronlle cor participando no pe-
gado de tapóns. O resultado, un 
gran traballo colectivo.
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Plantación de bancais de 
amorodos

Este curso mercamos novos 
bancais para plantar amorodos 
de xeito que cada aula tivese a 
súa propia plantación de amoro-
dos e puidese participar nos tra-
ballos de limpeza, rega e mante-
mento. A situación de confina-
mento debido ao COVID-19 inte-
rrompeu estes traballos. Grazas 
ao persoal de limpeza e direc-
ción que continuou coidando do 
noso pequeno horto urbano e á 
natureza por seguir o seu curso 
e darnos estes marabillosos froi-
tos!

Traballos confinados

Confinados e confinadas nas 
nosas casas, seguimos a reali-

zar traballos de reciclaxe e reuti-
lización de materiais de refuga-
llo. Alumnos e alumnas do cole-
xio compartiron as súas enxeño-
sas creacións de marcapáxinas 
con motivo da celebración do 
Día Internacional do Libro, o 23 
de abril. 

Reciclaxe de residuos

Seguimos a traballar na sepa-
ración de residuos. Cada aula 
dispón de colectores para sepa-
rar o lixo. E continuamos fabri-
cando o noso propio compost a 
partir dos restos da froita das 
merendas saudables.

Non o esquezades, somos coi-
dadores do Planeta, no cole, na 
casa e na rúa… Cada cousa ao 
seu sitio! ■
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Fragmento da exposición "50º aniversario en imaxes".
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O RAQUEL CAMACHO MÁIS
LITERARIO
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LETRAS GALEGAS 2020

Carvalho Calero, en primeira persoa
A Real Academia Galega 

elixiuno para celebración 
do Día das Letras Galegas 

de 2020. O propio don Ri-
cardo cóntache a súa vida 
aquí En primeira persoa.

 A Real Academia Galega 
(RAG) elíxeme para celebración 
do Día das Letras Galegas de 
2020. Eu, Ricardo Carvalho Ca-
lero, nazo en Ferrol, na provin-
cia da Coruña, o 30 de outubro 
de 1910, remato o bacharelato 
na Coruña e, en 1926, marcho 
estudar Dereito e Filosofía a 
Santiago de Compostela.

Alí, entro axiña en contacto co 
galeguismo artellado arredor do
Seminario de Estudos Galegos 
—do que chego a ser secretario 
xeral— e cultivo un estreita rela-

ción con Vicente Risco, Caste-
lao, Ramón Otero Pedrayo e ou-
tros mestres da Xeración Nós.

Pero, en 1936, estoupa a Gue-
rra Civil, loito no bando republi-
cano, como miliciano primeiro e 
logo como tenente, e en 1939 
son detido e condenado a pri-
sión. Dous anos despois póñen-
me en liberdade, pero prohíbe-
seme ocupar cargos públicos.

Empezo daquela unha etapa 
no ensino privado que me leva 
a Lugo en 1950 para dirixir o 
Colexio Fingoi. 

https://academia.gal/novas/-/asset_publisher/E4jf/content/o-dia-das-letras-galegas-de-2020-estara-dedicado-a-ricardo-carballo-%5Bcarvalho%5D-calero?redirect=https%3A%2F%2Facademia.gal%2Fnovas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_E4jf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
https://academia.gal/novas/-/asset_publisher/E4jf/content/o-dia-das-letras-galegas-de-2020-estara-dedicado-a-ricardo-carballo-%5Bcarvalho%5D-calero?redirect=https%3A%2F%2Facademia.gal%2Fnovas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_E4jf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2
https://academia.gal/inicio
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En 1965, incorpórome como 
profesor interino á Universidade 
de Santiago de Compostela na 
que me converto, en 1972, no 
primeiro catedrático de Lin-
gua e Literatura Galegas.

A miña obra suma uns vinte li-
bros e, a mediados da década 
dos 70 so século XX, paso a de-
fender a adopción dunha orto-
grafía próxima á portuguesa 
para o galego e a aceptación do
portugués como referencia fun-

damental do galego estándar. A 
partir desas datas empezo a asi-
nar como Ricardo Carvalho Ca-
lero (con -v- e -lh-).

Durante as últimas décadas da
miña vida manteño unha intensa
actividade como articulista e co-
laborador en prensa, residindo 
de xeito permanente en Santia-
go de Compostela, onde me vou
definitivamente de aquí o 25 de 
marzo de 1990. ■
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Certamiño poético con haikus
EQUIPO DE BIBLIOTECA

Un haiku é un poema xa-
ponés de tres versos de 5, 7 
e 5 sílabas, sen rima. Como

no cole temos rapsodos 
para dar e tomar, mira que 
haikus creamos.

Auga prezada

un lume aterrador

aire é vida.

Bruno Amador 

Un pataqueiro

de moito diñeiro

e de moito vento.

Yaiza
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O aire sopra

as froitas sacan auga

o lume arde.

Amarachi Q. Igbinovia

Na auga fría

do paraíso, choca

forte na pedra.

Ainhoa Ferro
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3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Galechisteando

Que lle di unha uva vermella a 
unha uva morada? 

—Respira, respira!

●●●●●

Dille un peixe a outro:

—Sabías que só temos dous 
segundos de memoria? 

—Que dis?

—Que digo de que?

●●●●●

Cal é o colmo dunha abella? 
Non ter lúa de mel.

Dille un neno á súa nai: 

—Mamá, acabo de ver un can 
cun ollo só.

—Pobriño, estaba torto…

—Non, muller, é que tapei o 
outro para mirar.

●●●●●

Di a mestra:

—A ver, Sabela. Ricardo Car-
vallo calero morreu en…

—…fermo.■

Hai que dicilo así: o alum-
nado de 3º somos uns xe-
nios do humor. Que non 

nos cres? Bótalle un ollo a 
esta sección. Un luxo para 
escachar coa risa!
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Contos curtos
VI CONCURSO DE RELATOS DÁME MEDO

No mes de outubro, convo-
couse un concurso de relatos 
de terror co gallo do Samaín. 
O fallo do xurado do concur-
so de relatos, composto por 
mestras, mestres e Herculino,

decidiu por unanimidade 
conceder premios a historias 
como a que che amosamos. 
Se che gustan as emocións 
fortes, este é o teu lugar. Me-
ten medo!

HAIKUUUU
“Era unha vez unha momia que 

camiñaba polo bosque e tropezou 
cunha pantasma que lle dixo:

—Se queres escapar, 

un haiku terás que formar!

Á momia, que levaba moitos 
anos morta de aburrimento, en-
cantoulle a idea e dixo:

—Cun langostino

o vampiro Faustino

cae no río.

A momia así marchou pero no 
bosque un novo entretemento 
atopou.”

Aula de 6º EI

+ INFO: Rakonto 

http://bibliotkrc.blogspot.com/2019/11/moitos-parabens.html
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/galeria/displayimage.php?album=237&pos=2
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Fragmento da exposición "50º aniversario en imaxes".
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PASATEMPOS
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VEÑA, A VER SE ES QUEN DE RESOLVELOS!

Imposible aburrirse!

Sopas de letras

Atopa 11 instrumentos musicais. Si, si, eses que che ensinan os 
profes Mayte e mais Fran.

ABANDURRIA
BIRIMBAU

BOMBO
CHARRASCO

FRAUTA, GAITA
GUITARRA
PANDEIRO

PANDEIRETA
TARRAÑOLAS

ZANFOÑA

Ai, os cartos! Busca 12 moedas do mundo. Está a do teu país?

BOLÍVAR

COLÓN, COROA

DINAR, DÓLAR

EURO, FRANCO

LEONE, LIBRA

REAL, RUPIA

XILIN

Nivel
SINXELO

Nivel
DIFÍCIL

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-familia-de-carlos-iv/f47898fc-aa1c-48f6-a779-71759e417e74
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/banquete-de-monos/cf2d056a-386f-4f3e-a7b9-ee288fdc3535
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Xeroglífico

En 1966, Carvalho Calero publica un libro sobre a nosa lingua. 
Parte do seu título atópase agochado nesta imaxe.

Sudoku

Aquí tes algúns 
exemplos de obras 
de teatro, narrativa, 
poesía... e literatura 
infantil de Carvalho 
Calero. Ningún de-
les se repite nin na 
ringleira nin na co-
lumna. Cales faltan?
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Unha sopa de letras diferente

Carvalho Calero utilizaba unha ortografía máis próxima á portu-
guesa (reintegracionista). Pero, hai outra maneira de escribir en ga-
lego: a autonomista. Busca cada un dos obxectos da esquerda nas 
dúas formas: autonomista e reintegracionista.
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Pasapalabra: o Cale-rosco
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Fragmento da exposición "50º aniversario en imaxes".
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A NOSA BIBLIOTECA DINÁMICA
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A XENTE DA LITERATURA ACOMPÁÑANOS

Biblioteca Escolar Solidaria

Nada mellor que, despois da 
lectura dun libro, poder partillar 
con elas sobre como naceron as
protagonistas, porque transcorre
nese tempo e nese espazo. Ese 
agasallo que o escritor Manuel 
Rivas definiu como sentipen-
sante cando visitou a nosa bi-
blioteca. 

Este curso tivemos a sorte de 
recibir ao escritor e conta contos
Iago López, que trouxo con el 
O cociñeiro Martiño, e que ben o
pasamos o alumnado de Educa-
ción Infantil e as mestras e os 
mestres!

Neste curso tan excepcio-
nal para toda a comunidade 
educativa, botamos en falta 
moitas das actividades que 

dan vida ao noso colexio. 
Unha da que máis nos gusta
é as visitas das nosas auto-
ras e autores.
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Mais, a nosa biblioteca tamén 
é solidaria, gústanos compartir 
as nosas actividades e iso le-
vounos a dúas das garderías 
que hai no noso barrio: Escola 
Infantil Bilingüe Os Pequerre-

chos e a EIM Agra do Orzán. 
Alí, as nosas contacontos fala-
ron dun monstro e das emo-
cións.

O vindeiro curso máis! Es-
perámosvos con ilusión! ■

Despois chegou a poesía da 
man da poeta Yolanda Castaño

e Collemos as rendas dunha bi-
charía moi especial
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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 som-
bra e sentar a gozar da lec-
tura. Planazo!

Educación Infantil

SACAPENAS de Anthony 
Browne. Bieito sempre estaba 
preocupado por todo ata que a 
avoa lle ofrece unha solución. 

+ INFO: Kalandraka Editora

1º e 2º de E. Primaria

VENTO, VENTIÑO, VENTEI-
RO de Antonio García Teijeiro. 
Coas ilustracións de María Lires,
poemas deliciosos.

+ INFO: Edicións Xerais

3º e 4º de E. Primaria

A FORMIGA DESTEMIDA de 
María Reimóndez. Unha formiga
curiosa e valente decide afastar-
se do seu formigueiro.

+ INFO: Edicións Xerais

2º de E. Primaria

O CHISPAS de Manuel Rivas. 
Ao Chispas gustaríalle ser un ar-
tista cósmico, pero aos ollos da 
xente só é un simple cómico.

+ INFO: Edicións Xerais

En galego

https://www.xerais.gal/libro.php?id=5628685
https://www.xerais.gal/libro.php?id=6091721
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5615547#
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/sacapenas/
http://www.kalandraka.com/es/colecciones/nombre-coleccion/detalle-libro/ver/sacapenas/
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5615547#
https://www.xerais.gal/libro.php?id=6091721
https://www.xerais.gal/libro.php?id=5628685
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Educación Infantil

EL DÍA QUE LOS CRAYONES 
REGRESARON A CASA de Oli-
ver Jeffers. Ceras perdidas es-
criben para pedir que o rescate.

+ INFO: Fondo de Cultura Econ.

1º e 2º de E. Primaria

EL ABRAZO DE LAS AMA-
POLAS de Ana Alcolea. Miguel 
e Sabina queren saber quehai 
no bosque prohibido.

+ INFO: Editorial Anaya

3º e 4º de E. Primaria

LAS GAFAS AZULES de Pa-
blo Aranda. Unha nova entrega 
das aventuras de  Fede e as 
súas preguntas surrealistas.

+ INFO: Editorial Anaya

5º e 6º de E. Primaria

HISTORIA DE UNA ROSA de 
Ana Alonso. Aprende unha chea 
de cousas sobre o desenvolve-
mento sostible.

+ INFO: Editorial Anaya

En castelán

Imaxe: Arasaac.

https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/pizca-de-sal/historia-de-una-rosa/
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/sopa-de-libros/las-gafas-azules/
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/sopa-de-libros/el-abrazo-de-las-amapolas/
https://elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=9786071634504
https://elfondoenlinea.com/Detalle.aspx?ctit=9786071634504
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/sopa-de-libros/el-abrazo-de-las-amapolas/
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/sopa-de-libros/las-gafas-azules/
https://www.anayainfantilyjuvenil.com/libro/pizca-de-sal/historia-de-una-rosa/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho/recomendacionslectoras
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