


Primeiro viñeron os recortes salariais, presupostaririos e de postos de 
traballo e agora outra nova Lei de Educación (LOMCE) que se xustifica 
en base á mellora do ensino para combater o “fracaso escolar”. Neste caso, 
as mobilizacións de rexeitamento desta Lei contaron co apoio das ANPA, 
dos profesores e dos alumnos, conscentes do seu carácter centralista, 
unificador, marxinador, partidario e confesional. E como xa é habitual 
nestes casos, nace sen consensuar cos axentes da educación (ANPAS e pro-
fesores) e ademáis mostra unha face elitista, clasista e segregadora, incor-
porando reválidas, diferentes titulacións, supresión de servizos e a desau-
torización do profesorado. Tras disto, está claro que se agacha a clara in-
tención política de menosvalorizar o Ensino Público en aras de propiciar 
un novo eido mercantil: a educación como negocio privado.

EDITORIAL
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 O CONTO DA EIRUGA LARPEIRA  AXUDOUNOS A  INICIARNOS 

NO MANEXO DOS DÍAS DA SEMANA, DOS NÚMEROS E ESPE-

CIALMENTE A COIDAR OS NOSOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN 

ANIMÁNDONOS A COMER  FROITA TÓDALAS MAÑÁS. 

A PEQUENA EIRUGA SORPRENDEUNOS CADA DÍA DA SEMANA, 

INVITÁNDONOS A PROBAR CON ELA AS SÚAS FROITAS FAVO-

RITAS…

 

1 MAZÁ, 

 

2 PERAS, 

  

3 AMEIXAS, 

4 FRESAS, 

E 

 

5 LARANXAS

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES 

VENRES

UNHA EIRUGA MOI LARPEIRA
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ZONCORRÓN
                               

  Ás clases dos Gatiños e 

dos Dragóns gústanos 

traballar xuntos. 

  Este ano para colaborar 

no proxecto da nosa es-

cola “ESCOLARTE”, in-

ventamos un conto par-

tindo dun dos primeiros retratos de Raúl Velloso.

  Nun primeiro momento re-

collemos as ideas dos nenos 

e nenas en cada aula,  pos-

teriormente reunímonos e 

compartimos as ideas co-

múns creando entre todos 

este conto.

Un conto feito… con moita arte
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Atentos que comeza o conto... 

E COLORÍN COLORETE… POLA CHIMENEA 

SAIU UN FOGUETE!!!!



EDUCACIÓN INFANTIL 5º A                              4 ANOS



EDUCACIÓN INFANTIL 5º A                              4 ANOS



EDUCACIÓN INFANTIL 5º B                              4 ANOS
Este ano intercalamos o proxecto da Biblioteca “Escolarte” con outros proxectos que elixiron 

@s nen@s. A principio de curso fixemos unha votación sobre qué querían aprender durante este 
curso, ademáis de “cousas sobre a arte”.

O máis votado o tema da MOTO GP, e emprendimos un proxecto no que aprendimos moitas 
cousas sobre o mundo das carreiras de motos e do mundo do motociclismo: algúns pilotos e os 
seus números, os circuitos e os seus países, a roupa que levan os pilotos e qué parte do corpo 
protexen, profesións  relacionadas co mundo do motor, as partes dunha moto, etc. Durante este 
proxecto tamén fixemos una manualidade coa axuda dun pai, que nos ensinou cómo facer a nosa 
propia moto con materiais de refugallo.

Con este proxecto de moto gp despertouse nos nen@s a curiosidade polos países do mundo, 
interés que creceu máis durante os segundo trimestre cando un dos nosos compañeiros foise a 
vivir a Australia. Así que comenzamos a investigar algúns monumentos artísticos que había polo 
mundo, aprendendo tamén outras profesións relacionadas coa arte ademáis de pintor, como por 
exemplo, o arquitecto, o escultor… Así coñecimos algúns monumentos significativos como a 
Ópera de Sidney, as Pirámides de Exipto, a 
Estatua da Libertade, a Torre Eiffel, a 
Torre de Pisa, a Gran Muralla China… 
buscando no mapa ónde se atopaban e 
aprendendo algunhas cousas sobre a súa        
                                              construcción.

Aula d@s Marcian@s
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Este proxecto da ARTE POLO MUNDO foi traballándose paralelamente a outro proxecto 
elexido polos nenos a principio de curso: OS PONIS. Con este proxecto pretendimos non só 
aprender cómo son estes animais, qué comen, os coidados que precisan e as súas utilidades, 
senon que fixemos un gran traballo colaborativo. Por grupos realizamos varios murais nos que 
@s nen@s tiñan que chegar a acordos para facer as tarefas e facer o mural. Cada grupo tiña que 
elaborar un mural sobre o que comen os ponis e outro mural sobre outros animais herbívoros. 
Ademáis destes murais cada nen@ fixo un lapbook: un libro recopilatorio sobre o aprendido, 
con solapas e xogos para seguir divirtíndose co mundo dos ponis.

E por último, e non por eso menos importante, durante todo o curso e paralelamente a estes 
proxectos, traballamos “ESCOLARTE”, coñecendo algunhas obras pictóricas e practicando 
algunhas técnicas plásticas: puntillismo, estarcido, pintura con sal, con canicas, acuarelas, ceras 
blandas… Ademáis recibimos a visita dalgúns artistas da zona para seguir aprendendo sobre as 
marabillas de este mundo da arte. 
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 DURANTE ESTE CURSO, AS 

NENAS E NENOS DA AULA DOS 

“COLORES” TRABALLAMOS 

NUN PROXECTO CHAMADO 

“ABC ARTE”. A TRAVÉS DEL, 

APRENDEMOS MOITO DE TE-

MAS RELACIONADOS COA 

ARTE: CADROS, PINTORES, MU-

SEOS, ETC.; PERO SOBRE TODO 

APRENDEMOS A TRABALLAR 

CON DISTINTAS TÉCNICAS AR-

TÍSTICAS, COMO POR EXEM-

PLO: ACUARELA, TÉMPERA, RETRATO, BODEGÓN, COLLAGE, TEX-

TURAS ETC. 

 AQUÍ VOS DEIXAMOS UNHA PEQUENA MOSTRA DALGÚNS DOS 

NOSOS TRABALLOS. ESTAMOS MOI ORGULLOS@S DELES SOBRE 

TODO PORQUE NOS DIVERTIMOS MOITO FACÉNDOOS E A VERDADE É 

QUE NOS QUEDARON MOI BEN.                               “AULA COLORES”

CONTO

ESTILO KANDINSKY

CAPELA DE SAN ROQUE COLLAGE
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ESCULTURA CON PASTA DE MODELAR ESCULTURA CON MTERIAL DE REFUGALLO

ESTAMPACIÓN MONTE DE SAN ROQUE

MURAIS PINTURA EN LENZO

POP-ART DIXITAL POP-ART
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PUNTILLISMO

PUNTILLISMO

RETRATO

TÉMPERA VISTA DESDE A CAPELA

OS XIRASOLES
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EDUCACIÓN INFANTIL

Obradoiro E
scolarte

Este curso, os/as alumnos/as de Edu-

cación Infantil, aprendemos moitísimas 

cousas sobre a arte mentres disfrutá-

bamos no obradoiro de Escolarte que as 

nosas mestras prepararon para nós.

Neste obradoiro fixemos as nosas pro-

pias creacións artísticas, disfrutando 

coa manipulación de diferentes materiais 

de refugallo, plastilina, arxila branca, 

acuarelas, pintura de dedos, cola, pur-

purina, selos, papel de seda, descubrindo 

novas texturas, mesturando cores..., e 

sobretodo moita, moita imaxinación e 

ilusión.

Estes foron os resultados 



EDUCACIÓN INFANTIL

Obradoiro E
scolarte
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AULA ABERTA
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AULA ABERTA
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Un día no Ballet
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      Un día de Teatro: 

   O Dragón Agdar
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No colexio preparamos o Entroido coma cada ano. 

Este foi un ano moi divertido. Primeiro, durante días 

preparamos a nosa canción. 

Decidimos facer as coplas coa música da canción de moda do 

momento e así foi como fixemos : “ San Roque Darbo Style “. 

Cada un foi pensando cousas que quería dicir e logo fixemos a 

letra toda xunta no encerado.

A mestra foina escribindo e nós modificámola. Despois 

ensaiámola varias veces e memorizámola.

Así foi como chegou o día de cantala. Non nos saíu tan ben 

como queríamos pero pasámolo ben igual.

Viñemos disfrazados do que quixemos todos menos os 

pequeniños ( Educación Infantil) que todos fixeron uns traxes de 

pintores. Fixéronno moi ben e estaban moi graciosos.

Para comezar estivemos xogando na clase e logo baixamos a 

tomar un chocolate ben quentiño e orellas. Estaban boísimas!!.

Un pouco máis tarde saímos en desfile ao redor do colexio. 

Habia moita xente vendo e sacándonos fotos. Iamos todos os 

cursos en fila. Incluso os mestres ían disfrazados. Case todos 

estaban de xirasois menos un que ía de abella e outra de cadro, 

estaban moi graciosos.  

O NOSO ENTROIDO
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Ademáis deixounos completar o cadro a todos un pouco e logo 

colgouno abaixo para poder velo.

Os demáis cursos tiñan cancións e actuacións moi diferentes. 

A que máis nos chamou a atención foi a que fixeron por parellas 

difrazados do mesmo e cun baile moi chulo. 

Cando todos os nenos acabamos as nosas 

cancións os mestres cantaron a súa propia 

canción. Fixeron a letra e o decorado. 

Eran todos xuntos como 

un cadro moi 

famoso chamado 

“Los giraso-

les”. 

Despoís de 

todo isto tive-

mos un bo rato 

de música para 

bailar todos 

xuntos no patio 

do colexio. 

. 

O NOSO ENTROIDO
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Xogando a ser Grandes Artistas: Luis Seoane

Os nenos e nenas de 3º A, fixemos este curso unha pequena 
achega aos fantásticos pintores, escultores, músicos... da 
nosa terra. Algún incluso veu a amosarnos a súa obra. Este foi 

.
Fascinante!! Tanto nos ilusionou que nós quixemos facer 

unha imitación da obra pictórica dun dos grandes pintores 
galegos: .

Aquí vos deixamos as nosas “grandes obras” e tamén as 
nosas opinións do proceso:

.- O cadro  custoume moito facelo, tan-
to a figura como a coordinación das cores. Agora véxoo na 
exposición e está chulísimo.

.- O cadro  deume moito traballo, sobre todo 
os vestidos das mulleres. O fondo, un choión! Pero paseino 
muá... E a vós, que vos parece?

.-  Foi duro facelo e borrei 
moitas veces. Ao final quedoume divino!

.-  Un cadro difícil de facer pero foi moi 
interesante e quedoume precioso!

Agustín Bastón

Luís Seoane

“O Emigrante”

“Conversa”

“Tres soles en Galicia”

“Mujeres”

Carlos

Antía

Daniel

Enma



Xogando a ser Grandes Artistas: Luis Seoane
Irene

Fabián

Ainhoa

Nicolás

Hugo

Miguel

Aislin

Raúl

Neus

Sandra

.-  Divertinme moito fa-
céndoo e estou moi leda por velo na exposición. 
Quedou moi bonito! Ata a profe o dixo!!

.- Custoume moito imitar a Luis Seoane co 
cadro  Tiven que borrar un mon-
tón e repetilo. Pero estou moi satisfeito.

.-  Gustoume moito fa-
cer este cadro e quedoume moi guai!

.-  Este cadro custoume tan-
to facelo que a man quedoume reducida a cinsas. 
O home tiña tantas engurras...

.- A obra  deume moito 
choio. Doíame a man de tanto debuxar e pintar! 
Agora alédame velo.

.- . Aínda que me gusta moito 
pintar e debuxar, deume o seu traballo pero saíu-
me precioso.

.- , quedoume moi 
chulo! Gustoume e divertinme moito!

.- Resultoume moi difícil de facer 
. Tiven que borrar unha chea de ve-

ces pero... valeu a pena!
.- Eu fixen , un cadro precioso. 

Valeu a pena! Teño xa ganas de volver repetir a 
experiencia.

.- Foi moi divertido facer o cadro 
. Non me foi difícil e ao ver o resulta-

do quedei moi satisfeita.

”Mater Galleciae”

“Mariscadoras”

“Sueño surrealista”

“El Entierro”

“Las mariscadoras”

“Paisaxe”

“Noticias dos homes”

“Tres so-
les de Galicia”

“Gaiteiro”

“A mu-
ller sentada”

Luis 

Seoane
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Ao comezo deste curso a profesora de Educación 
Física comentounos a posibilidade de xuntar unha 
hora de Coñecemento do medio con Educación Fí-
sica.
A nós gustounos moitísimo a idea porque E.F. é 

unha das nosas signaturas favoritas.
Facemos xogos ou exercicios relacionados coa uni-

dade que estamos dando.

1º TRIMESTRE:
-Xogos para estudar o corpo humano.
-Exercicios cos sentidos.
-Expresión corporal sobre os animais.
-Unha saída andando para recoller follas secas.
-Elaboración dun mural coas follas.

2º TRIMESTRE:
-Sementamos distintos tipos de 

sementes en botes e colocámolos 
pola clase.
-Xogos de orientación polos 

patios.
-Planos para situar as clases e os 

baños do cole.
-Saída a pé para visitar o casco 

vello de Cangas. Tivemos un guía 
moi especial, o avó de Enma, que nos ensinou as escolas vellas, as casas 
de Patín, as fontes, os lavadoiros...
 
3º TRIMESTRE:
-Fixemos unha horta e transplantamos as sementes.
-Fixemos Papaventos e Cataventos.

-Xogos imitando máquinas.

VALORACIÓN:
-Se tivésemos que poñer unha 

nota do 1 ao 10... poñeriámoslle un 
... 11 ! 
Desexamos que no próximo cur-

so o podamos repetir.

 ANIMÁDEVOS A PROBALO!

EXPERIENCIA  COÑE - FÍSICA
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Cando fago arte

vou a Marte.

cando me meto 

no cadro, 

vou a un mundo fantástico.

No lenzo pinto paisaxes, 

poden ser o ceo que surcan as aves.

Pinto a flora,

pinto a fauna,

pinto o horizonte que hai na praia.

Pinto, pinto,

pinto no caderno,

vou enchelo por completo.

Vou cantar, 

vou bailar,

vou facer arte e disfrutar.

¡Perdín o pincel!

¿Onde estará?

Vou pintar coas mans.

Quero amor,

quero amizade,

quero creatividade.

   Ocórreseme moito máis,

pero pequeño este poema ha de ser. 

      Asi que… Bye Bye!!!

 

   SARA MARTÍNEZ ESTÉVEZ

Cuando llueve, la lluvia me susurra:

“Tú vales más que la plata, el oro, el sol y la luna”

Cuando llueve, la lluvia se lamenta:

“Nadie me quiere, si vengo con tormenta”

MATEO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
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Yo iba por un callejón

escuchando una canción,

que trataba de un camaleón,

cuando choqué contra un camión.

El camión era marrón,

y venía de una exposición,

el camionero comentó 

que tenía un tormento 

porque odiaba el pimiento

y mucho más el de Padrón,

que le picaba mogollón.

Así que imagínate el follón,

cuando el camionero llegó a la exposición

y sólo había pimiento morrón.

El hombretón salió rapidamente,

aunque caía un chaparrón.

Fue hacia el bar del callejón,

a que le hicieran… un  bocadillo de 

salchichón.

LARA PIÑEIRO GONZÁLEZ

Las flores bonitas,

nacen pequeñitas, 

las más hermosas,

son las rosas.

Con ellas decimos,

lo que sentimos.

Cuando a alguien queremos,

un ramo le hacemos.

A las madres bonitas,

le regalamos rosas pequeñitas,

y a la gente que no olvidamos,

un gran ramo le regalamos.

ALEJANDRO JUNCAL LONGUEIRA
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LENDAS DO  MORRAZO

 A POZA DA MOURA
Conta a lenda que en Domaio, pa-

rroquia do concello de Moaña (Pon-
tevedra) vivía un mouro moi rico que 
tiña unha filla de gran beleza.
Esta moza víase ás agachadas na 

Poza da Moura cun campesiño da zona 
ao que o pai lle prohibira mo-cear. A 
moza desoía as ordes do pai ata que un 
dia este sorpren-deunos. O pai, furioso, 
deulle morte ao mozo, e a filla, 

desesperada de dor, guindouse á Poza da Moura na que afogou. 
En lembranza do acontecido é polo que se chama a Poza da Moura e hai 

quen di, que na noite de San Xoán, a moza aparece peiteando os seus cabelos; 
e que, ás veces, se lle escoita cantar.

MARÍA SOLIÑO
María Soliño foi acusada de bruxería no século XVII pola santa Inquisición, 

aínda que en realidade non era bruxa. O que aconteceu foi que uns  piratas 

turcos, alá polo 1617 desembarcaron no Morrazo asolando toda a zona; 

deixando a Cangas nunha grande crise económica.
O que lle aconteceu a María Soliño, que ao enviuvar herdou unha grande 

cantidade de bens (o que chamou a atención dos nobres) e que logo lle foron 

arrebatados.
A morte da súa familia na invasión turca 

causoulle unha gran depresión e cada noite 

percorría a praia de Rodeira escoitando as 

ondas, lembrando os seus mortos.
Estas visitas á praia foron o motivo para 

iniciar un proceso de acusación  de bruxería e 

así quedarse cos seus bens.
María Soliño foi levada ao cárcere en 1621, e 

torturada ata que non aguantou mais a dor e 

confesou ser unha bruxa.
Nunca se soubo nada sobre a data da súa 

morte nin onde foi enterrada, feito que con- 
   tribuíu a alimentar a lenda desta persoa    
                  canguesa.
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O BERGANTÍN PANTASMA
Hai xa moito tempo que naufragou un bergantín na Punta do Cabalo das 

Illas Cíes. Tratábase dun bergantín pirata cargado de tesouros, cheo de moe-
das de ouro. O seu capitán, un home alto, moreno, de negras guedellas e lon-
ga barba, maldiciu aquel día e aquela hora. Non houbo remedio, foi para o 
fondo con todo o seu ouro e con toda a súa tripulación.  

Nas noites de temporal,en medio do vento que zoa, do estrépito e tremor 
dos cables sacudidos dos bramidos do mar, das inmensas ondas, emerxen das 
profundidades o barco e a tripulación. Despregan velas, afánase nas súas ta-
refas, corren e bolen animadamente, berran e pelexan, intentando que a na-
ve non volva a afondar. Son conscientes da súa oportunidade e queren como 
sexa evitar o afundimento.

Só é necesario achegarse á Fuma das Pesas nas noites bravas de inverno e 
pódese ver. Créamo, un bergantín coas velas tensas, dirixíndose dereito con-
tra as rochas, cunha potente luz, resplandecente, pendurada do pau maior, 
que racha a néboa e deixa ver parte da cuberta. Os mariñeiros son cadáveres 
naturalmente, o capitán berra e cos ollos vermellos, cos ollos acesos pola ira. 
Berra e blasfema, blasfema e xura.

Se calma o temporal e vén o día, o bergantín fantasma vaise coa súa tripu-
lación e os seus tesouros ao fondo do mar. Se cadra entre as areas atopas 
unhas moedas, e entre as moedas, tal vez, uns anacos de ósos roidos polos 
peixes.



EDUCACIÓN PRIMARIA                           4º B
LENDAS DO  MORRAZO

O ZAPATEIRO DE CANGAS
Di a lenda que a noite de san Xoán todos os 

bruxos e bruxas do Morrazo debíanse achegar 
á praia de Areas Gordas de Tirán, onde tiñan 
unha xuntanza coa xerarquía capital dos adi-
cados á ciencia dos aquelarres: o Demo. Ás 
doce da noite púñanse en camiño, cada quen 
empregando os medios de locomoción carac-
terísticos das bruxas: a vasoira.
Había por aqueles tempos unha bruxa en 

Cangas moi sonada, que tiña un amigo zapa-
teiro na vila, e nas vésperas da noite das fo-
gueiras comezou a porfiarlle á nosa bruxa 
que, por forza, tiña que ir tamén el, para ser 
testemuña da cerimonia que alí tería de ser 

realizada.
Ela deulle para atrás na teima del de querer acompañala, mais o zapateiro 

non afrouxaba nas súas intencións. E, como a teima pode mais que as razóns, 
ao fin a bruxa non tivo outro remedio que levalo, non sen antes adoutrinalo 
sobor da súa conduta que había de amosar diante de tales representantes da 
bruxería galaica, concretamente da do Morrazo.
Chegaron ao lugar prefixado pasada a media noite. Alí xa se encontraban a 

maioría dos que ían compoñer a xuntanza: meigas e bruxas. Puxéronse en 
ringleira, segundo a xerarquía, dispostas a recibir ao Príncipe das trebas: 
Belcebú. Este non se fixo esperar. Apareceuse en forma de carneiro negro, 
ficando baixo a copa ao pé dun carballo vello. Os da cabeza da ringleira foron 
os primeiros en saudalo. A fórmula litúrxica consistía en levantarlle o rabo ao 
carneiro, ao tempo que dicían bicándolle no cu: -Creador e noso benfeitor.
Cando lle chegou a quenda á bruxa de Cangas (o zapateiro non se despe-

gaba dela, apegándoselle á saia), bicou ao carneiro do modo sinalado. 
Ao zapateiro tamén lle levantou o rabo pero, namentres o facía, sacou a 

subela que levaba escondida e cravoulla no cu. Virouse entón o carneiro, e 
dixo: -Quen foi o que bicou agora?
A nosa bruxa sospeitou que o zapateiro fixera algunha falcatruada,e toda 

nerviosa respondeu:
-Foi o zapateiro de Cangas.
   -Pois dille que se afeite, que ten as barbas moi agulletas -dixo o carneiro.
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DE CHISTE!
                 nador.
-E, ti que fas fillo?
-Eu busco en internet que é o 

Que lle di un pistoleiro a outro? que se pode facer. 
-Espera, espera, que quedei sen                                           

balas! Cal é o colmo das 
                       árbores?

Que teñen as raíces 
-Señorit@, cadradas e non saben 

señorit@, a que matemáticas.
corresponde esta                       
fórmula química? Hai dous tomates 
-Bueno, tampouco son no conxelador. Un di:

tan brut@ non? Pero -Que frío!
iso é auga de cocooooo O outro di:
                             -Anda, un tomate que fala
-Axúdame a buscar a miña                                          

camioneta!!! Que lle di unha vaca a outra?
-4x4? -I like mubi, mubi!!!I like mubi, 
-Mmmmmm 16! mubi!!!I like mubi, mubi!!!
-Pero agora axídame a buscar a                                           

miña furgoneta!!! Que lle di unha mora a unha 
                                        fresa?
Que lle di un dente a outro? -Non te poñas colorada!
-Es o meu mellor amigo pero                                           

teño que irme. Empeza o cole e a profesora pre-
                                         gúntame:
-Mamá, mamá, no cole din que -A ver, cales son os 

son coma un bebé. pronomes persoais?
-E, ti que fas fillo? Eu dígolle:
-Nada, collo o -Adrián, Andrea e 

chupete e empezo a Nerea...
chorar... -Os pronomes 
                   persoais!
-Mamá, mamá, -Ah, claro! 

no cole din que son Entendín os nomes 
un vicioso co orde- persoais!

Dani

Mateo

Hugo

Ariel
Hugo

Xián

Ariel

Xián

Aroa

Dani
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         A NOITE DOS BERROS DOS RELOXOS  
Era unha noite estrelada dun 13 de maio cando todos os 

reloxos empezaron a fundirse.  Quixo saber que hora era, 
pero o seu reloxo de pulsera tamén se es-
taba a derreter. Berrou, pero ninguén o 
escoitaba... Intentou quitar o seu reloxo, 
pero non era capaz. Nese intre, o señor viu 

pasar unha estrela fugaz e pediulle un desexo. O seu desexo foi 
que fora teletransportado á súa casa...

De volta en casa, encendeu a tele e puxo o canal das noticias. 
Dician que un volcán estaba a punto de entrar en erupción. Pe-

diu un novo desexo, ser teletransportado 
ata o punto onde se encontraba o volcán. Ao chegar ali re-
cordou que nas noticias dixeran tamén que o volcán ne-
cesitaba un sacrificio. Decidiu sacrificar o seu reloxo , iso  
calmaría ao volcán . Intentou desprenderse do reloxo pero 
este negábase, e, como se tivese vida propia, pegouse con 
forza á súa pel. Facendo un esforzo desesperado por desfa-

cerse do reloxo, caeu entre a lava ardente. Espertouse berrando entre suores 
fríos. Estaba nun sono, nun horrible pesadelo.

                                                                       Abel, José Luis, Karim e Lara. (5º A)

                     
A xoven era moi afortunada. Ainda que o seu pai 

morrera facía uns anos, a súa nai a trataba moi ben e 
sempre lle dicía que era  unha pérolaerla. A xoven 
gustaballe que a nai a tratase con tanto cariño, pero 
sentiase un pouco avergoñada diante dos seus amigos. 
Así que un día, pediulle á súa nai que non lle dera 
tantos mimos en público e que deixara de tratala 
coma unha nena pequena. Díxolle tamén , que parecía 
estar máis contenta e feliz desde que o seu pai 
morrera. A nai, enfadada e triste, díxolle á súa  filla 
que o sentia. pero que tratara de comprender os 
seus sentimentos. O seu home non fora o marido 

nen o pai que ela soñara. Pediulle que reflexionara e non fose tan inxusta. 
Uns días despois perdoáronse e déronse unha grande aperta. A súa nai 
regaloulle uns pendentes preciosos que tiñan unha perla, pero ela quixo 
que a nai quedase con un dos pendentes e ela puxo o outro. Estaba tan 
fermosa que desde ese día empezaron a chamarlle 

. 
                           

 A XOVEN DA PÉROLA

A XOVEN DA 
PÉROLA

Carmen e Inés (5º A)

CONTOS CON ARTE

A XOVEN DA PÉROLA
Johannes Vermeer (1568-1660)
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   Para o traballo de arte 
deste curso, o alumnado 
de 5º A escollimos a un 
pintor e escultor da nosa 
terra: Lito Portela. 
Buscamos nos portáti-

les información da súa 
obra e fotografías das 
súas pinturas. Logo  in-
tentamos pintar imitan-
do o seu estilo. 
Fixemos tamén unha 

caracola como a de Do-
nón. Finalmente expu-
xemos os nosos traba-
llos. Esperamos que vos 
gusten. 

Lito Portela: Un artista do Morrazo
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Este trimestre Luís propúxonos facer un traballo que, entre 
todos, titulamos Arte en Cangas. Consistía en buscar informa-
ción de esculturas de Cangas e subila a un blog. A nós pare-
ceunos unha boa idea.

O primeiro que fixemos en clase foi facer un listado de escul-
turas e monumentos. Saíron As pombas, o Reloxo, o cruceiro de 
Hío, a estatua do Gordo, as igrexas e capelas, Casa da Bóla, As 
peixeiras, Casa da Cultura, Galeón, Palco da música,... 

Cada neno e nena escolleu un. 
Había que buscar información 
sobre o autor, características e 
situación das obras en folletos, 
libros ou internet e cubrir unha 
ficha. Luís foi buscar mapas e 

folletos á oficina de turismo, nós tamén levamos libros. 
Nun mural pegamos esas fichas e tamén un mapa de 
Cangas e fomos situando nel as esculturas.

Nós tivemos que ir sacarlle fotos ás esculturas e 
fixarnos nas súas características e materiais.

Creamos un blog, chamado Arte en Cangas, no que fo-
mos poñendo as entradas de cada escultura ou monu-
mento. Escribimos a información da folla, logo as nosas fotos e finalmente un mapa de 
situación realizado con Google Maps.

Por último creamos os códigos BIDI. Un código BIDI é como un código de barras, pero 
que se o ves coa cámara do teléfono móbil, te leva á 
páxina de internet que corresponde a ese código. Luís 
imprimiu os códigos e pegámolos nun mapa.

A miña experiencia foi moi boa, gustoume sacar fotos ao 
reloxo e buscar información na placa da escultura. O 
noso profesor deunos varias páxinas para buscar en 
Internet.

Con motivo deste traballo, un domingo quedamos para 
dar un paseo e sacar fotos: Edu, a súa nai, meu pai, miña nai e eu, fomos na furgoneta do 
pai de Edu a Cabo Home para sacarlle fotos á Caracola.

Despois acercámonos ata o Cruceiro do Hío. Edu e eu sacámoslle fotos á casa do cura. 
Logo fomos á igrexa de Aldán, pero non puidemos sacar fotos, porque tivemos problemas 
para chegar e porque as estradas eran moi estreitas. De 
volta para casa paramos na Igrexia de Darbo, onde 
fixemos tamén as últimas fotos.

Foi un día moi agradable, facía bo tempo e pasámolo 
xenial.

                                                                   

Eu opino que foi moi interesante, porque aprendemos 
cousas sobre o patrimonio de Cangas, a facer códigos 
bidi e tamén me gustou porque puidemos sacar fotos 
dos monumentos.

                                                            

O que nós opinamos: 

Jorge Paredes

 Candela Broullón

ARTE EN CANGAS: 
UNHA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN DAS TIC



A min gustoume moito o traballo que fixemos entre todos. O 
primeiro que fixemos foi coller unha folla e describir a es-
cultura e o autor, despois tivemos que desprazarnos ata a 
escultura e sacarlle varias fotografías. Por último tivemos 
que escribilo e publicalo no blog. Paseino moi ben. 
              

A min gustoume Arte en 
Cangas, porque puiden 
coñecer máis monu-
mentos de Cangas. Al-
gúns xa os coñecía, pe-
ro outros non me soa-
ban. 
Eu fixen o palco da mú-
sica, ao principio non 
encontraba informa-

ción pero despois na páxina patrimoniogalego.net en-
contrei moita e puiden completar a ficha e poñela no 
mapa.

O profesor creou un blog chamado Arte en Cangas e 
conseguiu dous mapas para colocar os monumentos. 
O que máis me gustou foi cando creamos os códigos 
bidi, porque cando apuntas co móbil a ese código 
mándate a unha páxina de internet.

  

                                                               David Martínez

                                                                 Matías Docío 

Arte en Cangas é unha actividade realizada na clase de 5ºB que nace 
dentro do proxecto de centro Escolarte; é unha actividade de 
integración das Tecnoloxías da Información e Comunicación (TIC) na 
educación: na clase quixemos coñecer obras de arte que temos en 
Cangas, obras ao aire libre que embelecen a nosa vila e que, en moitas 
ocasións, non reparamos conscientemente nelas, malia que algunhas 
estean presentes dende hai tempo, apoderándose do espazo.
  En folletos, mapas, libros, internet... buscamos a información. Pare-
cía fácil, pero non o foi. Nas publicacións impresas só atopamos 
referencias dos monumentos máis importantes. Nos sitios web dos 
organismos públicos, outro tanto do mesmo. 
  Ademais, nalgunhas esculturas non había autor, nin título, nin ano. 
Houbo que investigar moito e apoiarse en informacións e comentarios 
que xente anónima deixa en internet.
 Contodo, o resultado foi claramente positivo. O alumnado participou 
activamente, achegouse ás esculturas, tomou fotografías e realizou 
descricións; utilizamos distintas ferramentas que nos ofrece a web: 
creamos o blog Arte en Cangas (arteencangas.blogspot.com), xeolo-
calizamos con Google Maps as obras e finalmente creamos os código 
BIDI que os alumnos/as pegaron en cadanseu mapa.
                                                                               
                                        Toda unha experiencia.

ARTE EN CANGAS: 
UNHA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN DAS TIC
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Arquitectura Popular:

As Casas de Patín
O 5 de xuño veu a darnos unha charla na bi-

blioteca o arquitecto técnico Francisco Mallo. 
Comezou falándonos da arquitectura tradicio-
nal, unha arquitectura que non ten autor, as ca-
sas eran construídas polos que ían vivir nelas. 

Os tipos desta arquitectura son: casas de 
planta baixa, chamadas casas térreas, con solo de terra ou 
de madeira; casas de planta alta sen solaina (balcón) ou con 
solaina; casas con galería, que eran casas de varias plantas e 
con galerías nos balcóns. As vivendas dos pobres eran de 
planta baixa; as casas que eran de comerciantes e de ricos 
eran de planta alta.

Seguidamente comentounos que había outro exemplo de 
fogar moi popular en Cangas: a casa de 
patín. Estas casas caracterízanse por ter 
unhas escaleiras de acceso ao piso supe-
rior, que podían estar pegadas á casa ou 
perpendiculares. No primeiro caso tiñan 

un compartimento onde os mariñeiros gardaban os seus apa-
rellos.

Ao entrar na vivenda hai un pequeno recibidor. A primeira 
habitación que se ve é o salón, que é a parte máis grande da ca-
sa, era multiusos porque alí facían a maior parte das cousas. 
Despois viñan os dormitorios, moi pequenos. Ao fondo da casa 
estaba a cociña e, a maioría das veces, a piesa, que era o váter 
antigo. Os excrementos íanse a un cuartiño que estaba na planta baixa, onde esta-
ban os animais. Mesturábanse coa palla e coas follas para logo levar ese abono ao 

campo.
As casas de patín ocu-

paban un 2% da superficie 
construída en Cangas. 

Sufriron unha etapa du-
ra, ao parecer derrubaban 
os patíns poñendo a escusa 
de que estorbaban o trá-
fico e existía a posibilidade 
de que os coches chocasen 
con eles.

Afortunadamente hoxe 
en día estas casas están to-
talmente protexidas.

Arquitectura Popular:

As Casas de Patín
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Recentemente, o arquitecto técnico Francisco Mallo veu ao colexio para falar-
nos da reconstrución da Capela do Hospital e das casas de patín. Explicounos a 
tipoloxía das casas antigas, tan distintas das de agora: pequenas, sen ventás, 
escasos mobles, poucos dormitorios,...
Para informarnos mellor, o alumnado de 5º preguntou aos seus avós como era 

a vida cando eles eran pequenos. Isto lles contaron:

Antes as casas dos ricos eran grandes e as dos pobres pequenas. Meu avó dí-
xome que a casa dun amigo seu era de 16 m2 e nesa casa vivían sete persoas. A 
casa tiña dúas camas e unha cociña. As camas eran de ferro cun colchón que se 
facía con follas do millo (follaco) e cordas desfiadas. A “cociña” era un triángulo 
cun pé en cada vértice (trepia) onde se poñía a sartén, a tarteira ou a ola. Iso 
quentábase con lume que se prendía con paus. Despois a sartén quedaba moi 
negra e tíñase que lavar con sosa cáustica que é unha substancia que queima a 

pel. Antes o xabrón era de sosa pero era unha barra e ti a troceabas en anaquiños.
A roupa tamén se lavaba con xabrón de sosa nas pías. A roupa que se usaba 

era dunha calidade inferior, só os ricos podían usar roupa de calidade.
Alumeábanse con mariposas, feitas cun trozo de mecha, que era coma 

un cordel gordo de algodón metido dentro dun cacharriño con aceite e 
prendíaselle lume ata que se acabase o aceite. Despois chegou o candil 
de carburo, que é un mineral que metido na auga desprende un gas 
inflamable. Metíase o carburo dentro do candil e ao saír o gas pola 
boquilla que tiña o candil prendíaselle lume ata que se lle esgotara o 
carburo. O candil era moi perigoso pois nalgunhas ocasións inflamá-
base co gas e explotaba causando feridas e queimaduras aos que esta-
ban ao seu arredor.
As rúas máis céntricas estaban empedradas con pedras de mampostería e non coma as de hoxe que 

están feitas con papel de fumar. As cañerías eran feitas no centro da rúa con pedras de mampostería que 
tiñan unhas medidas de un ata dous metros de longo por 70 ou 80 cm de ancho e cunha espesura de 50 
cm aproximadamente.
A xente das aldeas criaban un porco e vendían a metade e a outra metade usábana para o consumo da 

casa. Tamén criaban galiñas e deitaban as que estaban chocas con ovos da casa e despois saían moitos 
pitos. Os galos vendíanos nas feiras. Tamén criaban algún carneiro ou algunha ovella e se a ovella tiña 
dous años, un o vendían e o outro o comían.

Sementaban verdura paras galiñas, repolos para comer, feixóns, 
ervellas, patacas... e logo trocaban patacas por aceite. No mercado 
mercábanse peixes baratos como xoubas, chinchos, lorchas, fanecas 
cando ían baratas, e os outros peixes maiores mercábanos os ricos.
                                                                                   

O meu bisavó contoume que as casas de antes eran máis pequenas 
que as de agora e meu tío contoume que na casa na que el vivía de 
pequeno, para acceder á cociña tiña que atravesar unha porta e 
entrar noutra.
Nas cociñas de antes cociñábase na lareira (onde se prendía o lume) 

e enriba poñíase unha trepia (tres barras de metal que forman un 
trián-gulo) onde se poñía a sartén. As habitacións eran pequenas e a 
casa da miña bisavoa ten  patín.
                                                                                             

O que conta o avó de Adán:

O bisavó de Daniel

Adán Rodal Vilas

Daniel Ríos

Falamos cos avós: A vida antes
EDUCACIÓN PRIMARIA                           5º B



EDUCACIÓN PRIMARIA                           5º B

Entrevista de Inés ao seu avó:

A infancia da bisavoa de Noa

1. En que tipo de casa vivía? Que tamaño tiña?
Era unha típica casa de labranza galega. As paredes eran de 

pedra, con alboio para animais, bodega... A zona de vivenda non era 
moi grande, medía aproximadamente 45 m2.
2. Cantas habitacións tiña?
A casa tiña unha cociña grande, unha sala e tres dormitorios. 

Aínda que antes, cando a construíron, só había dúas habitacións: a 
cociña e un dormitorio no que durmían todos.
3. Canta xente vivía nela?
Vivían dez persoas: os meus bisavós, os seus seis fillos e os pais do 

meu bisavó.
4. De que forma estaban amoblados os dormitorios?
Os dormitorios tiñan unha cama, unha mesiña e un armario 

sinxelo. O colchón era de la de ovella, e deformábanse con moita 
facilidade, polo que  había que sacudilos continuamente.
5. Como era a cociña?
A cociña era a  habitación máis grande da casa. Tiña unha lacena, 

unha lareira, unha gran mesa e un fregadeiro de pedra.
6. Cantas ventás tiña? E onde?
Tiña catro ventás: unha na cociña, outra na sala e as outras dúas nas habitacións.
7. Onde se facían as necesidades?
Facíanse nun pequeno cuartiño que estaba ao final dun corredor. Había unha especie de caixa de 

madeira para sentarse cun buraco que daba ao alboio.
8. Como era o exterior? 
O exterior estaba rodeado de moitísimo terreo con árbores froiteiras. Había un hórreo, unha palleira 

para gardar herba seca e palla do millo, un pozo e unha mina de auga que enchía un pozo no que se lavaba 
a roupa.
9. Quen a fixo?
 Mandárona construír os meus tataravós e fixérona uns canteiros da zona.
                                                                                                                                               

A miña bisavoa contoume que vivía nunha casiña unifamiliar con cinco habitacións: un salón 
pequeno, unha cociña, un trasteiro e dous dormitorios. Fóra tamén tiñan un alpendre.
A súa casa era de planta baixa e non era térrea. Era un lugar confortable, acolledor e cálido para vivir. 

A casiña non tiña patín.
As súas habitacións eran grandes e espazosas, nelas entraban dúas camas, unha cuna e un armario. 

Na familia da miña bisavoa eran catro irmás; máis os pais, seis persoas vivindo nesa casa. Fóra había 
unha horta bastante grande e ao seu carón estaba situado o alpendre. Na horta plantaban plantas con 
flores, moitas variedades de verduras, moitas árbores froiteiras, etc. Tamén tiñan animais, eran galiñas 

e vivían fóra ao carón da horta. A familia co-
mía caldo de verduras con pan e outras veces 
xurelos salgados. As verduras para facer o 
caldo cultivábanas eles na horta.
Faloume tamén en que traballaban antes. O 

seu pai traballaba de mariñeiro e a súa nai  na 
fábrica de conservas de MASSÓ. Mentres 
eles traballaban, a miña bisavoa, coa miña 
idade, tiña que quedar na casa a coidar dos 
seus irmás, e tamén ía recoller leña para a 
cheminea.
                                                       

 Inés González

Noa Soliño

Falamos cos avós: A vida antes
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Érase unha  vez un animal-pintor chamado  Patacuarela, e tiña unha  
idea: Quería pintar o mundo. El dedicábase a pintar cadros da selva, do 
mar, do deserto, das montañas, das nubes… Pero agora quería pintar soños.

Despois dun duro día de traballo, Patacuarela voltou á súa casa e estaba 
tan canso que mesmo se foi a cama sen cear. Estabao collendo o sono e de 
súpeto soou o teléfono, saltou  dun  
chimpo e correu a collelo.

–Si? -Preguntou  Patacuarela. 
–Ola, son a señora xirafa. 
–Ola señora xirafa, dígame.
 –Quería que me fixeses un cadro. 
–Moi ben, sobre que. 
–Pois gustaríame de… E que… 

Gustaríame que me pintases un soño.
-Anda pero se iso era o que pensara eu 

–matinou-. Esta é a miña.
-Moi ben empezarei mañá. Adeus. 
A señora xirafa colgou. Patacuarela 

foi durmir con moitas ideas na testa. Á 
mañá seguinte almorzou, colleu 
paleta e pinceis e saiu pola porta moi 
ledo. Dirixíuse á casa da señora xirafa. 

–Bos días señora xirafa. 
-Bos días Patacuarela. 
–Bueno por onde podo empezar? 
-Pois pensei que podía empezar pola 

miña humilde casiña.
Dito e feito, Patacuarela colleu o seu pincel e… zas, zas, zas! Caramba, a 

casiña da señora xirafa parece unha árbore cargada de follas. 
–Perfecto, perfecto!- A señora xirafa non cabía en si. 
–Creo que xa podo marchar, non? 
-Podes, podes. Agora vas ir pintar a casa do xabarín? –
Pois non o sei, pero o que si sei é que vou pintar os soños de todos, tarde o 

que tarde; pois a xente esta moi triste coas cousas que están pasando e 
necesita algo de fantasía, cor e alegría. 

                                                
     E COLORÍN  ESTE CONTO ESTÁ REMATADOCOLOREADO

O PINTOR DE SOÑOS
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Brais Guardado
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Excursión de Fin de Curso nunha Granxa - Escola

A comezos do mes de xullo, os niveis 

de Sexto fixemos unha excursión de 

tres días con motivo de terminarmos o 

ciclo de Primaria no colexio. Iamos pa-

sar estes días nunha Granxa – Escola 

en Reboreda–Silleda pero antes fixe-

mos unha visita guiada ao Mosteiro de 

Carboeiro onde aprendimos moitas cousas sobre como vivían os monxes na 

Idade Media e sobre a Arte Ro-

mánica. Foi moi interesante.

Logo fomos a comer á Área Re-

creativa da Carixa en Merza– 

Vila de Cruces e xogamos duran-

te bastante tempo ata que nos 

diriximos á Granxa-Escola. 

Ao chegar aquí, déronnos as 

primeiras normas e distribuí-

monos nos cuartos que estaban equipados con liteiras. 

Despois fixemos un pe-

queno percorrido para co-

ñecer as instalacións, xoga-

mos, duchámonos e fomos a 

cear. Durante a estancia na 

Granxa – Escola tive-mos 

moitas actividades durante 

o día e xogos pola noitre 

ante de irmos a durmir, 

bueno isto é un dicir...

Ademáis de aprender 



Excursión de Fin de Curso nunha Granxa - Escola
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cousas sobre os animais que había, 

prac-t icamos esca lada no 

Rocódromo, lanzámonos en 

Tirolina, tiramos con arco e 

montamos a cabalo. 

Tamén tivemos un taller de coiro 

no que fixemos un colgante “má-

xico” e realizamos unhas com-

peticións de orientación no monte 

con mapas, GPS e compás, 

tendo que resolver unha serie 

de pistas.

O último día pola tarde fi-

xemos unha marcha ata a 

Fervenza do rio Toxa e fó-

ronnos explicando cousas so-

bre a vexetación autóctona 

desa zona. Despois de merendar, volvimos ao 

autobús e regresamos a Cangas.

En fin, que o pasamos bastante ben e nos 

divertimos moito con cousas novas. Tivemos 

a sensación de que se fixo moi curto o tempo 

e iso que non tiñamos nin móbiles, nin mp3, 

nin televisión... 

De cando en vez, desconectar da “civi-

lización” é moi sano e sobretodo se se fai en 

en plena natureza.



Roberto Vidal Bolaño 
naceu en Santiago de 
Compostela en 1950 e fa-
leceu na mesma cidade en 
2002. Formou parte do de-
nominado "Grupo Abren-
te" que, a partir da década 
dos 70, renovou e actua-
lizou tanto a escrita como 
as representacións dramá-

ticas galegas. Todas as súas actividades xiraron 
sempre, e en exclusiva, arredor do teatro: desde 
a creación do "Grupo Antroido", en 1975, ata a 
súa compañía actual "Teatro do Aquí", pasando 
pola breve experiencia da cooperativa "Teatro 
do Estaribel". 

En 1978 deu o paso definitivo que levou ás 
xentes do teatro galego a se transformaren en 
profisionais, superando de vez a pantasma de 
"amador" que pairara sempre sobre a historia 
do noso teatro.

A súa produción está caracterizada polo com-
promiso co país e a lingua, a experimentación es-
tética, e o diálogo coa tradición, tanto culta como 
popular, literaria e histórica, social e política. 

O feito de que Vidal Bolaño escribise para a súa 
compañía, coa urxencia que esixe a obrigada 
estrea anual e a atención dedicada ao texto es-
pectacular, non empeceu en absoluto a calidade 
literaria dos seus textos dramáticos, nos que as 
resonancias de Otero Pedrayo e Valle Inclán se 
transforman en esmaltes que enriquecen a súa 
literatura e agasallan ao lector.

A pesar de que xa nas décadas dos setenta e 
oitenta lograra diversos premios ("Abrente", 
"O Facho" e "Ciudad de Valladolid"), como 
aconteceu con outros integrantes do "Grupo 
Abrente", o recoñecemento artístico de Vidal 
Bolaño non se produciu ata os anos noventa, can-
do a obtención de premios institucionais, galegos 
e portugueses ("Rafael Dieste", "Alvaro Cun-
queiro", "Xacobeo 92", "Eixo Atlántico", "Ma-
ría Casares"...), normalizou tanto a publicación 
das súas obras como o seu coñecemento por 
parte da prensa e, en consecuencia, do público.
A súa forte personalidade deixou unha profunda 
pegada nos dramaturgos máis novos, cuxas con-
secuencias se verán co trancorrer do tempo. 

A figura e a obra de Roberto Vidal Bolaño 
foron fundamentais na construción dun teatro 
nacional galego.
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FOTOS, AFICHES, OBRAS,
MÁSCARS, 
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Coreografías  Escola de Baile de Inés Núñez

Nanoteatro

O Dragón Adjar

O Papamedos
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Teatro

Conta Contos

Música

Profesores Conservatorio Música
Trio de corda

Unha de Diaños

Paula Carballeira

Teatro ANPA 



NOVAS NO COLEXIO

RECICLADO

Novo cerramento ríxido 

e reforzo do muro

O pavemento homologado 

do parque de infantil supuxo 

unha mellora en seguridade 

e aspecto

O martes 18 de xuño tivo lugar un simulacro 

de desaloxo do centro que se desenvolveu 

sen incidencias e contou coa cola boración 

de Protección Civil de Cangas

As portas de acceso 

ao edificio escolar 

serán sustituídas 

por unhas novas, 

máis axeitadas á 

normativa e ás ne-

cesidades do trán-

sito escolar por 

estas zonas

En colaboración coa ANPA 

iniciouse a recollida de ta-

póns de plástico para axu-

dar en causas solidarias.

Asimesmo, este recuncho 

do colexio tamén alberga 

un espazo destinado á re-

colleita doutros desfeitos 

para reciclaxe co-

mo baterías, 

CDs, cartu-

chos de tin-

ta e tóner...

Sección Bilingüe

Biblioteca

  Desde comezos deste curso, o noso
centro incorporouse (nivel 5º de prima-
ria) ao Proxecto Abalar que terá conti-

nuidade no vindeiro curso coa incorpo-
ración doutro nivel. Neste sentido, e a
fin de incrementar as competencias do
centes nas tecnoloxías TIC necesarias, 
desenvolveuse ao longo deste curso 
un Plan de Formación e Actualización 

(PFAC) do profesorado.

Desde o segundo trimestre des-
te curso, comezou a impartirse
a asignatura de Plástica en In-

glés. Ainda que de xeito experi-
mental, o obxectivo é a continua-
ción e ampliación desta sección

a outros niveis do centro.

A Biblioteca, no seu 
proceso de mellora
xa conta agora cun
novo piso de madei-
ra máis cálido e con-

fortable.

Simulacro




