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O Samaín

O SAMAÍN

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/337 
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Magosto e Halloween

MAGOSTO e 

  HALLOWEEN

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/338
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Educación infantil 4º curso

O pasado 23 de abril celebramos o Día do libro. En vez de ler un conto, 

escollemos  un  libro de crecemento persoal titulado “As cousas importantes 

aprendinas no parvulario” do norteamericano Robert Fulghum, no cal fai 

,no primeiro capítulo, unha declaración das súas crenzas, ocupando tan só 

unha páxina e expresadas con palabras sinxelas. Calquera deses ítems, 

traducido a termos adultos sofisticados e aplicado á vida familiar, ao traballo, 

ao goberno ou ao mundo, seguirá sendo verdadeiro, claro e firme.

“As cousas importantes sobre como vivir, que facer e como debo ser 

aprendinas no parvulario. A sabedoría non estaba no cume da montaña da 

universidade, senón alí, no patio do parvulario. Estas son as  cousas que 

aprendín:

Comparte.

Xoga limpo.

Non pegues.

Volve a deixar as cousas onde as atopaches.

Limpa todo o que ensucies.

Non tomes cousas que non son túas.

Pide perdón cando manques a alguén.

Lava as mans antes de comer.

Ten unha vida equilibrada: aprende, pensa, debuxa, pinta, canta, baila, xoga 

e traballa todos os días un pouco.

Cando saiades ao mundo, tede coidado co tráfico, tomádevos das mans e 

mantédevos unidos.

AS COUSAS IMPORTANTES APRENDINAS NO PARVULARIO
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Educación infantil 4º curso

Marabíllate. Recorda a pequena semente: as raíces afúndense na terra, a 

planta crece e ninguén sabe con certeza como nin porque, pero todos somos 

así.

Recorda os libros infantís e a primeira palabra que aprendiches, a máis 

grande : MIRA

…

Por suposto que non era literalmente todo o que necesitabamos saber. Claro 

que non. Pero se o aprendemos e puxémolo en práctica, o resto do que 

necesitamos saber terá un fundamento perdurable.”

Lido  e comentado o texto  os nenos e nenas de 3 anos  fixeron un mural 

colectivo e debuxaron o seu cole.



-6- C.E.I.P. Sada y sus ContornosXornal escolar. Curso 2013-14.

Educación infantil 4º curso
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Educación infantil 5º curso

OS NOSOS PROXECTOS
O alumnado de 5º de Educación Infantil levamos a cabo tres interesantes proxectos durante este curso 

2013 - 2014. 

No primeiro trimestre, adquirimos novos coñecementos en relación cos indios: 
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Educación infantil 5º curso

Xa no segundo, investigamos sobre os piratas:
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Educación infantil 5º curso

Finalmente, o último trimestre dedicámolo a indagar acerca do mundo das sereas:
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Educación infantil 6º curso

A PRIMAVERA NAS LETRAS

Na aula de 5 
anos seguimos a 
traballar coa 
poesía e tamén a 
celebrar as 
distintas 
conmemoracións 
do calendario 
escolar.
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Educación infantil 6º curso
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Educación primaria 1º curso

Os rapaces de 1º neste curso aprendimos a ler pero tamén a 
escribir. Coma o fixemos?

A escada de tres pisos: Pensamos un tema.Consiste en escribir 
na primeira escada nomes, adxectivos na segunda e verbos na 
terceira...despois construímos frases. Exemplo: inverno-xélido-
facer. Neve-branca-derreter. Frío-polar-abrigar. Xeo-derretido-
esbarar. Oso-pardo-pescar. Logo constrúen as frases.

O conto disco:Partindo dunha plantilla formato disco, escribimos as historias.

O conto acordeón:Collemos a libreta, escribimos un conto sinxelo, despois de correxido o pasamos á 
ficha acordeón, o plegamos e o publicamos cun formato de... acordeón!

TALLER DE EXPRESIÓN ESCRITA

inverno

xélido

oso

pescar

facer

frío polar

branca

abrigar

esbarar

neve

derreter



Publicamos a continuación, algúns dos contiños que escribiron os rapaces no taller.

Educación primaria 1º curso

1-As nenas malcriadas. (Por Nelly) 7- A árbore medra. (Por Lucas)

Érase unha vez dúas princesas chamadas Érase unha vez unha árbore que estaba a 
Paula e Sofía e un día viron unha casa punto de morrer e ao final axudáronlle 
na que vivía unha bruxa pero non era botándolle auga. Empezou a medrar, a 
mala soio un pouco tola e como as viu medrar, a medrar...tanto medrou que 
lles dixo: -Entrade pequenas, chámome chegou ao ceo.
Uxía.Este conto xa está rematado.

8-Osiño de peluche.(Por Irimia)

2- Pili, perruqueira. (Por Sara) Érase unha vez unha nena que tiña un 
Érase unha vez unha nena que se osiño de peluche que tiña a cor lila.A 
chamaba Pili. Era perruqueira e veu un nena chamábase Paola e o osiño 
señor que quería raparse o pelo.E o rapou Adorable. Tiña unha amiga que se 
todo. chamaba Rosa e era unha osiña rosa, lila 

e branca. E xogaron ata a noite e 
3- A Clase Tola. (Por Uxía) viviron felices.
Érase unha vez unha clase moi, moi tola 
que nunca lle facían caso ao profesor 9- O mundo rosa. (Por Ángelika )
Noé. Pero un  día fixeronlle caso nun Érase unha vez un mundo rosa. Había 
examen de Matemáticas e Lingua Galega. ponis rosas, as volvoretas rosas estaban 
En Educación física sen embargo , contentas. Colorín 
facíanlle caso? Sí, sempre pero un día xa 
non lle fixeron caso. 10- A princesa e o piollo. (Por Marta)

Érase unha vez unha princesa que se 
4- O caracol Manolo.(Por Adrián) chamaba Marta, que sempre dicía:-Todo o 
O caracol Manolo era o mellor do barrio, mundo ten piollos menos eu.E eu quero 
axudáballe a galiña Dona Rosa pero un piollo. E un día tivo un piollo, 
cando Manolo se deu conta veu unha picáballe tanto a cabeza que non quixo o 
sombra que tiña unha tarta moi grande. piollo. E colorín colorado este piolloso 
Era o cumpleanos de Manolo que cumplía conto xa está rematado.
oito anos.
5- Cousas do espazo. (Por Mateo)

Érase unha vez cando un día se formou o 
espazo exterior e os planetas ...tamén se 
formou un bebé. Despois o neno ao final 
se converteu nun adulto.Despois fixo 
aldeas, vilas e cidades, despois pintou os 
planetas, despois pegou estrelas,despois 
fixo a lúa e o Sol. Colorín colorado.

6- O caracol contento. (Por Claudia )

Érase unha vez un caracol moi lento que 
vivía nun pobo pero era moi bo porque 
tiña unha nai boa porque axudaba aos 
caracois da horta.
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Educación primaria 1º curso

11- Donal quédase durmido. (Por David) 17- Miqui e Mini. (Por Alicia )

Érase unha vez Miquimaus que estaba Érase unha vez un rato que se chamaba 
xogando con Donal ao escondite na súa Miquimaus e tiña unha amiga que se 
casa.Donald coma se escondeu detrás chamaba Mini. Despois foron ao campo e 
dunha montaña. Miqui non o atopou e recolleron flores os dous.
Donald quedouse durmido.

18- O can malo.(Por Manuel)

12- As tres amigas. (Por  Sophia) Érase unha vez un cachorro, estaba 
Érase unha vez tres chicas que se facendo pipí na rúa, o seu dono  pegoulle 
chamaban Paula, Sophia e Sara  que eran no cú e foi correndo para a cama. Alí 
moi amigas. Un día colleron os seus soñou que era un gato.
cabalos e se foron cabalgando. Cando 
volveron e lle contaron todo o que lles 20- O dragón tolo. (Por Aitana)

ocorreu, os seus pais quedaron coa boca Érase unha vez un dragón que se 
aberta. chamaba Esmau bebé que matou a 

otro bebé e tamén arrepinteuse 
13- Os dous moniños. (Por de matar ao bebé.
Valeria )

Érase unha vez un mono 21-As irmáns. (Por Paula)
que sempre era cariñoso e Érase unha vez unha irmá 
amable coas persoas. maior e unha pequena que se 
Atopou outro monito e chamaban Paula e Nelly, ían a 
foron felices, e comeron unha festa pero non podían ir 
plátano nas árbores e porque a súa nai tiña que ir  a 
bañáronse no río. traballar. Pero porque había unha 

solución contrataron unha neneira.
14- O Cañón  de Tom y Jerry. (Por Darío)

Tom y Jerry danse contra a parede. Tom 22-Brancaneves e os 7 ananiños.(Por Joahna)
fíxose caca e tirouse un peido dunha Érase unha vez unha raíña que se 
salchicha. chamaba Brancaneves que tomou unha 

mazá. Desmaiouse e a meteron nunha 15- O tanque soñador. (Por Félix)
caixa de plástico. Veu un príncipe e a O tanque quere soñar, quere vivir, non 
bicou e casáronse.quere matar.O que quere é soñar e agora 

está velliño e non lle queren, él sí os 
quere,  a él nunca.Morreu e inventou 
unha máquina para que non existan as 
cousas malas. Colorín , colorado este conto 
xa está rematado.

16-O piollo saltarín. (Por Noé)

Érase unha vez un piollo que se metía en 
tódalas cabezas do mundo. Cansouse de 
saltar de cabeza en cabeza.Saltou diante 
dun neno. Este respirou e absorveu o 
piollo polo seu nariz.
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http://osmeninosnaxanela.blogspot.com.es/



-15- C.E.I.P. Sada y sus ContornosXornal escolar. Curso 2013-14.

Educación primaria 1º curso
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Educación primaria 2º curso
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Educación primaria 2º curso

OS NOSOS MOUCHOS



Educación primaria 2º curso
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O Nadal

NADAL

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/343
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Xornal escolar. Curso 2013-14.



Educación primaria 3º curso
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Educación primaria 4º curso
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Educación primaria 4º curso
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Educación primaria 4º curso

O PLANETARIO
No mes de maio tivemos o planetario da Fundación La Caixa. Poidemos ver as estrelas, as 
constelacións, o paso das estacións do ano. Foi moi bonito e interesante.

no colexio 
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Entroido

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/348
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Educación primaria 5º curso

Este é Hugo R. comida favorita son as croquetas.Ten 10 anos . 
O seu deporte favorito é patinaxe . É peliroxo .O Hugo é bastante alto e moreno. Leva gafas 
seu mellor amigo é Diego. E o seu hobbie negras e brancas.     Tamén ten o pelo corto e 
favorito é o fútbol.castaño e é delgado. Normalmente viste 

camisa, sudadera, pantalóns cortos e tenis Carolina Neira
Gústalle xogar ao fútbol aínda que lle gusta 
máis o triatlón. David, o xeneroso   
 E aínda que di que non lle gusta o cole eu creo David  é alto  e  amable .Todo un adolescente 
que un pouquiño sí porque a hora de entregar .Ten uns  ollos marrón  escuro, de mirada 
os deberes ou algún traballo se esforza. estudadora,unha pel case morena.

Lucía  Posse O seu pelo é castaño e corto.Viste cunha blusa 
vermella,uns vaqueiros azuis e uns zapatos 
negros.
Ten un carácter intelixente , pero sempre ten un Así é meu compañeiro Gabriel
sorriso.Gabriel é alto e ten 11 anos.Ten unos grandes 
 Ademais é listo e moi xeneroso, sempre está ollos
disposto a axudar aos amigos.Por iso, todos o marróns,o pelo marrón,corto polos lados e 
respetamos e o admiramos moito.longo por enrriba,pero non é moreno.

                                            Gabriel OlteanuSúa personalidade é boa;é moi 
inquieto,gracioso,e un pouco pesado,pero 
amigable. Así é Iago
Seu deporte favorito é o fútbol;  seu hobbie Iago é alto, moreno, ten o pelo corto e negro, 
tamén.Gústalle casi toda á comida.E es un bó seus ollos son de color marrón, ten 10 anos, lle 
amigo. gusta o cole, a súa comida preferida son as 

gulas e a paella. Leva unha sudadeira azul e Alejandro Canosa
branca, un pantalón azul escuro con unha liña 
branca, leva postos uns zapatos  Nike azuis e  Diego,  un bo amigo 
negros de CR7 e é simpático e te fai rir Diego é alto,forte, ten os ollos azuis,ten a pel 

Roberto Muiñosclara,é valente,su deporte favorito é o fútbol,su 
comida favorita é a pizza,viste de 

Así  é  Robertotenis,cazadora de vaqueiros,é moi bo amigo.     
Roberto é alto. Ten os ollos marróns e ten a pel Jairo Cuervo
branca no inverno e morena no verán.
O seu pelo é castaño e non o ten nin largo nin Así é  Hugo P.
curto. Moitas veces viste con unha camiseta de Hugo é alto e non lle gusta o colexio. A súa 

OS MEUS COMPAÑEIROS
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cor vermello de “Angry Birds”, uns pantalóns e seus ollos son verdes. 
cortos azuis e uns zapatos vermellos. Non lle gusta casi ningunha comida pero lle 
A súa comida preferida é a ensalada e a súa gusta moito falar. 
bebida preferida é o Aquarius de limón. Non lle gusta o cole pero ten las libretas limias e 
A Roberto lle gusta o cole e é moi bó amigo. ordenadas. 
Roberto ten un carácter bó e positivo e é  moi O deporte que mais lle gusta é atletismo. 
alegre. Hugo Portela
Roberto é intelixente e moi amistoso, sempre 
está disposto a axudar. Así é Roberto. A miña compañeira Carol

Hugo Reinlein Carol ten 10 anos.É un pouco baixa e é 
delgada. Seu pelo é largo e marrón e a súa pel 

Jairo, un neno bo e amable de color carne.Ten os ollos marróns e tamén ten 
pecas.Jairo ten dez anos. É alto e moreno. Ten os 

ollos marróns e grandes, e ten o pelo castaño e Carol é sorrinte e simpática, ten un carácter 
un pouquiño largo. amigable e agradable. A súa mellor amiga 

chámase Ainhoa. A súa comida favorita é a Case sempre viste sudadeiras de cores vivos e 
pasta, pero  tamén lle gusta a verdura, pero non pantalóns largos. Gústanlle os animais. E 
a carne. ademais é moi amable e xeneroso ca xente.
Gustalle vestir leggins, sudadeira e tenis, en Iria Parcero 
xeral, a ropa cómoda.
Eu creo que é unha boa compañeira.O meu compañeiro Ángel

Iago LópezÁngel é alto e moreno. Ten o pelo corto e está 
moi delgado, usa gafas e os seus ollos son 
marróns,  ten algunhas pecas pola cara. Fala Iria, unha boa amiga                
moito, sobre todo na clase. Non lle gusta o cole Iria é unha nena amable e lista.Toda unha nena 
pero lle gustan os deportes e o seu favorito é o adolescente.              
fútbol, tampouco lle gustan as verduras. O seu Ten os ollos verdes,o cor da pel que ten é 
animal preferido é o guepardo. Él é moi moreno.Ten o  pelo longo e de cor castaña.   
simpático e o seu mellor amigo é Diego. O seu Leva  gafas de cor    rosa e morado.Viste 
color favorito e o verde. pantalón vaqueiro  e un xersei de cor azul 

Zeltia Fernández De La Pradilla marino.
É unha nena moi ben educada e xenerosa. Iria 

Alejandro sempre  está disposta a axudar aos 
compañeiros que necesiten  axuda.Iria é unha Alejandro é alto e un pouco feo.Ten os ollos 
nena que case sempre fai os traballos  ben  marrons como a terra.E é moreno porque 

seguramente en verano va moito a praia. David Garabato
Seu pelo é negro e liso, viste con camisa, 
pantalón negro e zapatos. Así é Gabi
Alejandro non é nin moi gordo nin moi fraco é Gabi é alto e delgado.Ten uns ollos de color 
normal.Lle gusta moito o fútbol aunque  non se marrons é unha pel blanca.
lle da moi ben. O seu pelo é  de cor castaña e viste unha 

Ángel Presedo     camiseta e un pantalón con tirantes.
Ten un caracter bo e simpatico é un pouco 

Como é Lucía? inquieto sempre está con unha sonrisa na cara.
Lucía é alta e delgada. Tiene uns grandes ollos Adrián González
marróns e unha pel morena.
Ten o pelo marrón castaño,  case sempre leva Así é Adri
un moño. Viste ordenadamente  sole levar Adri ten once anos. Ten o pelo marrón oscuro e 
colores vivos. os ollos marróns tirando a verdes. É alto e forte. 
É amable e cariñosa coa xente, especialmente Gustalle levar unha sudadera de adidas e tenis. 
co seu irmán, e, se pode axudar á xente, o fai. Ten un carácter amigable pero cando se enfada 
Lucía é inteligxente e lle gusta: o fútbol, á se pon un pouco agresivo.
ximnasia rítmica e o teatro. O seu deporte favorito é o fútbol  , pero tamén 

Diego García lle gusta moito a vela.
Iago López

Así é Zeltia 
Zeltia é  alta é súa pel é blanca.Ten o pelo largo  
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Chegada a Alvarella

O día tres de xuño chegamos ao cole ás nove en 
punto da mañá e marchamos cara a Alvarella ás 
dez. Chegamos ás dez e media e Laura, a nosa 
monitora, explicounos  as normas de Alvarella. 

Despois botámoslle sal e callo ao leite, esta era a 
primeira parte para a elaboración do queixo.

A continuación fomos á granxa de vacas e 
Pedro, o seu dono, deixounos darlles de comer e 
acaricialas. Tamén había uns gatiños pequenos e 
deixounos collelos, o que nos encantou.

Ao volver a Alvarella, tocábanos realizar a 
segunda parte do queixo. A cada un déronnos un 
anaco e empezamos a sacarlle o soro coas 
mans. Despois deixámolo na neveira.

Primeira tarde

Despois de comer fomos diante do comedor e 
preguntáronnos que queríamos facer primeiro, 
ter tempo libre ou ir a ver macroinvertebrados 
nun antigo lavadoiro e nunha lagoa. Nós 
escollemos ir a ver os macroinvertebrados 
primeiro. Fomos ao lavadoiro e á lagoa e 
collemos diferentes macroinvertebrados para ir a 
velos no comedor cunha lupa do ordenador.

Despois duchámonos, ceamos e fomos para a 
palleira. Na palleira xogamos a distintas cousas 
como o asasino, e gastámoslle a Carlos, Diogo e 
Adrián bromas divertidas para nós. Ás doce 
fomos para a cama.

Hípica

O día 5 de xuño ás dez da mañá fomos a facer 
hípica. Había tres cabalos que se chamaban: 
Silva, que era a máis grande; Dacota, que era o 
mediano e por último Betty, que era a máis 
pequena (Silva era a nai de Dacota e Betty). O 
señor dos cabalos chamábase Xoaquín e era 
portugués. Todos demos un par de voltas pola 
pista. Algúns deron tres voltas ao redor de 
“Alvarella” 

Mentres uns ían nos cabalos outros facían xogos 
de orientación polo bosque. Primeiro foron tres 
grupos ás dez da mañá e logo o outro foi as 
catro e media da tarde.

Ao regresar estabamos todos moi cansos pero 
foi unha experiencia inesquecible. Pasámolo moi 
ben e ademais algúns aprendemos a montar a 
cabalo e os que xa sabían aprenderon cousas 
novas. 

Xogos de orientación

Despois de que o primeiro grupo (Brais, Carlos, 
Hugo) fosen montar a cabalo, os demais fomos 

EXCURSIÓN FIN DE PRIMARIA
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coa nosa monitora (Laura) ao bosque a facer dun longo traxecto, Laura ,a nosa monitora  
xogos de orientación cun compás. O xogo explicounos o que eran os fungos, os líquenes e 
consistía en que cunha folla de papel tiñas que as plantas invasoras. Cando chegamos Laura 
poñer o nome dos arbores, según as explicounos a historia de Andrade, que trataba 
indicacións doutra folla, por exemplo: “75º 60 de Fernando o bo e Pero, que eran dous irmáns 
metros.Coas follas desta árbore facíanse 

Ao castelo tamén lle chamaban o castelo da 
coroas dos heroes antigamente”. Entón, poñías 

fame , porque Pero que era o malo dos irmáns 
o medidor a 75º na frecha de dirección e 

tiña unha prometida, que era a servinta da 
facendo o “Baile da brúxula” tiñas que poñer a 

raíña. A prometida estaba namorada do señor 
agulla vermella no norte e andar 60 metros (60 

que coidaba os cabalos entón Pero 
pasos longos) na dirección da frecha de 

encerrounos aos dous dándolles pan e auga.
dirección. Ao dar 60 pasos, chegabas a unha 
árbore e cun cartel que tiña, mirabas se poñía a A nós encantounos Alvarella por que se 
pista e apuntabas o nome da árbore no papel. aprende un montón, e Laura a nosa monitora 

ensinounos moito de seres vivos.  

Cando veu o primeiro grupo e se foi o segundo, 
fixemos saquiños aromáticos coa axuda de 
Laura. Baixamos ao xardín a coller plantas 
aromáticas como follas de limón, ourego, 
fiuncho e lavanda. Despois entramos na palleira 
para elaborar os sacos. Tiñamos que cortar as 
follas das plantas que colleramos en anaquiños 
moi pequenos. Ao acabar, tiñamos que cerrar o 
saco cun fío e puxémoslle unha tarxeta cos 
nosos nomes e o material que levaban. Era un 
olor moi bo aínda que era moi forte.

Cando acabamos de comer o club “FIRRETE” 
levounos en furgoneta a Pontedeume para facer 
piragüismo.

Unha vez alí o monitor ensinounos como remar  
a cada un. Fomos remando ata a ponte azul, 
despois de avanzar un pouco fixemos unha 
serie de xogos. Despois saímos da auga, 
duchámonos e volvemos a Alvarella.

Un pouco máis tarde, á noite, fixemos a 
segunda velada. Os monitores tiñan uns 
asubíos que imitaban sons de paxaros  e nos 
tiñamos que encontralos en grupos.

Os grupos estaban formados por nenos de 
distintos colexios. Cando saímos ao bosque 
estivemos buscando os monitores ata que 
escoitamos “Fin do xogo”, entón fomos as 
habitacións.

As habitacións eran bonitas e bastante grandes 
e nas camas durmíase ben, xa que eran 
cómodas. A comida estaba rica e as piraguas 
foron moi divertidas.

Ruta ao castelo de Andrade

O  mércores pola mañá, concretamente as 
once, saímos de Alvarella para ir visitar o 
castelo de Andrade. Atallamos polo medio do 
monte , ata chegar a unha autoestrada. Despois 

Saquiños aromáticos

Piragüísmo e segunda velada

http://aula1913.blogspot.com.es/

C.E.I.P. Sada y sus Contornos
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Asociación de nais e pais As Mariñas

Un ano máis, pasou o curso sen que case nos No balance da Anpa de este ano temos que 
decatásemos. E, tamén un ano máis, estivemos contabilizar coma sempre a realización das 
pendentes mes a mes do tema da ampliación do actividades extraescolares, o comedor escolar, a 
noso cole. Comezamos o 2014 coa boa nova  festa de Nadal, con colaboracións varias, e neste 
da publicación no DOG da licitación das intre estamos a ultimar os detalles da festa 
obras, que nos obrigarán a mudarnos familiar de fin de curso, pensada non só 
ao Albergue nos inicios do curso que para os rapaces e rapazas senón tamén 
ven. Farémolo con gusto, desexosos como punto de encontro para as  familias 
de deixar atrás os barracóns nos que e para o profesorado que queira asistir,  
os nenos e nenas de infantil levan pois  é unha ocasión especial  para 
anos aturando a escaseza de espazo estreitar lazos  e fomentar un dos activos 
e o exceso de calor. As cousas boas que mais nos gusta destacar do noso cole: 
fanse esperar, e de novo tocará armarse que é como unha gran familia. Despedimos 
de paciencia, pero esta vez chea de tamén ao alumnado que marcha ao 
esperanzas fundadas que logo serán Instituto, ao que desexamos os 
realidades. maiores éxitos.

Este curso estivo cheo de contidos Por último, e coma sempre é 
académicos e de coñecementos necesario recordar, precisamos máis 
atesourados polo alumnado, mais  mans para continuar coa nosa 
tamén de infinidade de valores e actividade, que é o benestar da 
experiencias enriquecedoras que mais alá da comunidade educativa, polo que vos pedimos 
excelencia académica servirán para fomentar a que vos unades a nós nesta tarefa que é de todos 
tolerancia, a atención a diversidade  e para e todas. Que pasedes un bo verán, e que ao 
reducir o impacto das desigualdades sociais e pasar polo cole durante as vacacións o vexamos 
económicas como só a escola pública pode xa en plenas obras. Vémonos á volta.
garantir. Por ese motivo, debemos manternos 

Xunta Directiva Anpavixilantes ante a aplicación dos novos cambios 
lexislativos  para evitar que se poida dar un paso 
atrás na calidade do ensino e para non perder de 
vista os obxectivos prioritarios da educación 
pública que, sen esquecer criterios de eficacia e 
produtividade, debe se fiel á súa función 
imprescindible de garante da xustiza social.  E 
nese camiño,  este ano novamente dende a Anpa 
se tratará de organizar o programa de Banco de 
libros coa colaboración de nais e pais. 
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Letras Galegas

Xosé María Díaz Castro

Xosé María Diaz Castro naceu  en 1914 na Filosofía e Letras, trasladouse a Madrid, 
parroquia de Os Vilares de Parga – Guitiriz onde traballou como docente e tradutor no 
(Lugo). Con 12 anos Ministerio de Gobernación. 
escribiu os seus Tamén traballou no 
primeiros versos e o Instituto de Cultura 
seu primeiro poema foi Hispánica e no Consello 
publicado cando tiña  Superior Científico.
16 anos nunha revista En Madrid publicou 
de Tarragona. poemas na revista “Alba”. 
Ós 17 anos foi estudar Tamén publicou poemas 
ó seminario de e artigos de crítica en 
Mondoñedo.  En 1936 ensaio en xornais de 
saiu do seminario e  Vilalba, Mondoñedo, 
trasladouse a Viveiro, Lugo, Pamplona 
Vilagarcía de Arousa e Vigo e nas revistas 
(Pontevedra) onde “Estafeta Literaria” e 
exerceu de profesor “Ínsula” de Madrid. 
de Ensino Medio. No Realizou traducións ó 
ano 1946 animado galego e ó castelán de 
por Iglesia Alvariño, poetas e escritores 
preséntase ó certame europeos. Además hai 
dos Xogos Frorais de que destacar que o 
Betanzos gañando o seu poema “Penélope”  
primeiro premio en foi traducido ó 
idioma galego, con francés.
“Nascida dun soño” e En 1961 publicou 
en castelán con “El “Nimbos” a súa obra máis importante.  Anos 
cántico de la ciudad” despois sería elexido Académico  
En 1948, despois de licenciarse en  Correspondente da Real Academia Galega. 

O 3 de outubro de 1990 
foi soterrado no 
cemiterio de Guitiriz. Alí 
asistiron veciños e 
escritores tan coñecidos 
como Manuel María, 
Uxío Novoneyra, Darío 
Xohán Cabana, Miguel 
Anxo Fernán – Vello, 
Luís González Tosar e 
Paco Martín.



Letras Galegas

FESTA DAS LETRAS GALEGAS

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/354
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