En abril, augas mil, di o dito. Na
primavera hai que regar os campos para ter mosaicos de flores de
cores e… paxariños piadores. Estamos máis sensibles coa calor e
neste terceiro trimestre cantámoslle á Primavera, que o sangue
altera. Voltamos das vacacións feitos uns poetas! Sería, sería…
cousa de Rosalía!?
Como chove miudiño, como miudiño chove…. Así a choiva está a
regar ao noso Platero e a todas as súas árbores colegas.

Onde deixamos o Como cho conto antes das vacacións?. Ah, sí
pois precisamente con Platero e os versos de Manuel María á
Bidueira.

A partires destes versos, os alumnos de 3º curso arrancámonos
coas rimas pensando tamén en Platero:
“Será branca a abidueira
que plantamos na campiña?
Farán zoquiñas con ela

“Na parroquia hai unha escola,

e unha delas será miña.”

A escola ten un xardín,
No xardín teñen un bido,
No bido canta un xirín”.

Aprendimos que unha mesma árbore pode ter distintos nomes: abidueira,
bido, bidueiro… E seguimos escribindo versos:

“Será forte o bidueiro
o bidueiro marzal?
Ha medrar moi espelido
Se non o tratamos mal”.

Que ben o pasamos rimando! E … se é “abril”
a cousa pode rematar en “mil”. Ou non? Abril,
rimas mil!

“Cando voltemos á escola
polos principios de abril,

En xeral, notamos a presenza da

ha estar o noso bido

Primavera nas cores das nosas

multiplicado por mil”.

árbores… e os paxaros tornan
piadores. Seguimos lembrando a
Rosalía de Castro.

Anduriña que pasache…
O meu homiño perdeuse,
Ninguén sabe en onde vai…
Anduriña que pasache
Con el as ondas do mar;
Anduriña voa, voa,
Ven e dime ond`está.”

Agora si…un cento de andoriñas
entraron

no

noso

colexio.

Entraron e pousaron na parede
azul. E con elas tamén un cento
de poemas.

Abril, libros mil. Mes do libro. Na nosa biblioteca tamén notamos o
reclamo dos libros….

Día, mes e ano de libros. Murais
do Día do Libro e reflexións dos
visitantes da Biblioteca.

Que é para ti un libro?

No blogue da nosa Bibioteca
podemos atopar as bonitas respostas dos usuarios entrevistados.
BIBLIOGALDO,en
www.edu.xunta.es/centros/ceipsantarita

Algúns alumnos e alumnas de 5º curso de Atención Educativa
pensamos nun posible logotipo ou mascota para a Biblioteca. Nos
deseños pódese notar certa
con bigote de Bolaño.

Influencia dun coñecido ídolo infantil

Idea: un libro animado que te absorbe coma se dunha esponxa se
tratase!

Na biblioteca documentémonos moito para todos os nosos
Proxectos e tarefas. Este trimestre aprendemos moito sobre a
Primavera e a paisaxe, o noso entorno e o noso Concello.

Cal é o traballo encomendado para este trimestre?

VIVEIRO A ESTUDO POR
TODOS

NÓS.

Pegada

histórica e cambios sufridos
durante estos dous últimos
séculos.
Todos a buscar fotos e
planos antigos e actuais e veña escanear, comparar e descubrir de
que sitio era antes e como foi cambiando co tempo. Tiramos fotos
actuais dende o mesmo punto de vista que as fotos antigas. Toda
una experiencia rica en descubrimentos e aprendizaxes.

A tarefa consistía na elaboración, despois de todo un traballo
documental,

duns

trípticos

que

reflexaran

os

cambios

urbanísticos en Viveiro.
Como organizamos o traballo?

INFANTIL centrouse na Praza Maior de Viveiro, lugar que poden
coñecer porque para maioría deles é un dos lugares de xogo
despois de saír do cole . Tralo visionado de imaxes a través do
tempo explicóuselles que a Praza non sempre foi así. Houbo
árbores, bancos e... O máis chamativo para eles foi o cambio de
sitio da estatua de Nicomedes Pastor Díaz , antes no centro da
Praza e actualmente

trasladada

a unha esquina da Praza. Os

pequenos amosaron o seu traballo nun tríptico que recolle tres
épocas.

1º CICLO. Sobre a mesma idea dos infantes, seleccionaron outro
dos lugares frecuentados por eles e que polo tanto é coñecido: os
xardíns de Noriega Varela.

Compararon o antes o despois e o agora observando que hai
algúns elementos que persisten cando se trata duns xardíns:
farolas, bancos, papeleiras,.. O mobiliario urbano cambiou de
antiguo para moderno. A Ponte romana da Misericordia resiste ao

paso do tempo. Hai outros elementos que aparecen segundo as
necesidades: balaustrada de cara á Ría, kiosko , zoa de patinaxe,…

2º CICLO. Viveiro e a súa antiga muralla. Profundizaron un
pouco máis na historia de Viveiro e remontáronsese máis atrás na
liña do tempo. Fixeron análise do trazado urbanístico de Viveiro
diferenciando casco histórico e arredores. Aplicaron o estudado en
Coñecemento do Medio, Artística e en Matemáticas. Ocurríuselles
facer unha maqueta de Viveiro por riba do seu plano e sinalar por
onde ía a antiga muralla. Consultaron nos libros e tamén na rede.
Logo sacaron dous planos a escala co trazado das rúas.

Con terracota levantaron a antigua muralla que rodeaba o casco
urbano señalando as seis portas que había desde o século XIII.
Tamén levantaron en terracota as principias igrexas. Ata colocaron

a ermita de San Roque na cima do monte verde. Demostraron as
súas técnicas artísticas e plasmaron unha Ría azul (color da auga
nos mapas), estendendo plastilina, din que para marcar textura e
facer o efecto das ondiñas suaves do Río Landro desenvocando na
Ría de Viveiro. Respetando o trazado das rúas empezaron a
construir as casas. Plantillas distintas para as casas de dentro da
muralla e as casas dos arredores máis baixas e con terras arredor.
Rúas, Prazas e edificios emblemáticos foron obxecto de estudo e
análise deste grupo de alumnado.
Orgullosísimos do seu traballo os propios alumnos protagonistas
quixeron contan este estupendo traballo nunha entrada do blogue
da biblioteca, recollendo a súa aprendizaxe e subindo a foto que
acompaña o texto. Así practican
o uso das tic como verdadeiros
xornalistas.

3º CICLO. Tamén estudaron cambios na
zona,

nas

pertenzentes

localidades
ao

Concello

onde
de

viven
Viveiro.

Fixéronse testigo da expansión de Viveiro

localidade e o crecemento das localidades colindantes. Celeiro,
Covas, A mina da Silvarosa.... Viveiro cambiou co paso do tempo.
Eles, alumnas e alumnos maiores do cole tamén medraron co paso
do tempo e teñen a súa historia. Así o quixeron plasmar no seu
tríptico. Atrevéronse co texto final en Inglés. Claro, hai que practicar
a língua vehicular en Europa ,coa que nos entendemos cos socios
dos outros países dentro dos Proxectos Comenius.
We are Santa Rita School, colexio plurilingüe.

A igual que todas as tarefas do Comenius, a síntese deste traballo
trasladarase, nesta ocasión a Polonia, facendo unha posta común
do traballo feito por cada un dos socios Comenius arredor da
mesma temática. Precisamente a viaxe será do 21 ao 25 de maio
e… co grupo de 6º curso acompañados da mestra titora Sandra, a
mestra Mari e o mestre Pepe, titor de 5º curso.
Canto traballiño ten este ciclo, cos preparativos da viaxe, a posta
común do traballo e o resume de todo o feito dentro do Proxecto
Comenius “The journal trought two centuries” ( viaxe a través de

dous séculos condensados en dous cursos escolares). Eles
cerrarán o Proxecto, serán protagonistas en vivo e no directo alá en

Polonia.

Cantas

responsalidades

e

canto

traballiño!

Andan

ensaiando para a grabación das súas actuacións. (Esta vez coa
axuda da Fundación TIC). Este grupo de alumnos se que nos ten
moito que contar. Pois, que viaxen e que logo nos conten!

FINALISTAS E… PREMIADOS.
Pechamos o mes de abril con moi boas novas para seguir
participando en Concursos e Proxectos dentro e fóra do centro.
Foron noticia...
Manuel Penabad, de 6º e Xosé Ramallal, de 4º quedaron finalistas
no Concurso da Xoia cos seus deseños.

2º Premio Consumópolis!! O grupo de 5º formado por Gabriel
Estévanez, David Fernández, Mario Rodrigues, Azucena Martinez ,
David Fernández e David Vázquez.

Noraboa a todos! E… a seguir animándose a participar en e novos
Proxectos e Concursos.

É importante participar destas oportunidades para a aprendizaxe,
para entrenarse no cumplimento dunhas bases de participación, uns
prazos de entrega, acostumarse a planificar o traballo facendo
bosquexos, esforzándose pola estética, sendo rigurosos no traballo
final,…
Cantas cousiñas moi útiles se aprenden participando destas
experiencias! Non só aprenden os que gañan, aprendemos todos e
trátase de seguir buscando e tendo oportunidades para facelo e así
poñerse en práctica. Practicando tamén o traballo en equipo, as
responsabilidades, premiando o esforzo e os traballos ben feitos.
Ainda que os protagonistas e responsables do proceso e traballo
final sexan os nosos nenos e nenas, mestres e familia estamos
implicados.
Coa implicación de toda a Comunidade Educativa, as aprendizaxes
son ainda máis significativas e enriquecedoras.

MAIO, MES DAS FLORES E TAMÉN DAS LETRAS.
A Primavera alcanza a súa plenitude.
Mudamos os efímeros tulipáns

que anunciaban a chegada da

Primavera por… fermosas flores laranxas e amarelas!

Empezamos o mes de maio de homenaxe a todas as nais do
mundo mundial. As nais agasállannos co milagre da vida e non se
xubilan nunca como nais. As nais son elas mesmas un agasallo,
unha xoia, un tesouro valioso. Por iso quixemos apuntarnos ao
Concurso do deseño dunha xoia para mamá o mes pasado.
Ademais...
O alumnado de 1º ciclo afanouse en coser unhas preciosas
carteiras de goma Eva.

O alumnado do 2º ciclo preparou na clase de Artística bilingüe
unhas fermosas caixiñas xoieiro e uns botes se sales de cores.
Manualidades e agasallos .

Grazas, mamás!

E… grazas, familias !
QUEREMOS

DAR

AS

GRAZAS.

Este

ano

houbo

moita

participación por parte das familias e do persoal docente en
actividades voluntarias: receitas, sobremesas de entroido, paisaxe,
apadriñando poemas, recollendo ditos, buscando vestiarios…
Grazas pola vosa colaboración, o voso tempo e a vosa dedicación!

UNHA PRIMAVERA DE POEMAS,
EXPOSICIÓN DE POEMAS.

As nosas andoriñas tomaron o vo rumbo ao Concello, á aula de
Usos Múltiples para reunirse cos demais portadores de poemas:
papaventos da EEI San Roque, bolboretas do CEP Lois Tobío,
paxaros do CEIP Pedro Caselles Rollán de Xove, flores do CEIP de
Covas e do CEIP de Cervo, abellas do IES Vilar Ponte, xoaniñas do
IES María Sarmiento.

Moitas familias que apadriñaron coñecidos e non tan coñecidos
poemas. Unha actividade conxunta que quixeron facer os centros
da

zona.

Outra

experiencia

moi

enriquecedora,

xuntando

comunidades educativas para formar unha Comunidade máis
grande. Unha semana de actividades de Dinamización de
bibliotecas escolares coa Exposición como escenario: contacontos,
recitais de poesía, poemas musicados e reinterpretados de

Cantares Galegos de Rosalía de Castro e de moitos outros dentro
da grande canteira de poetas galegos… e españois.

Poesía e Primavera xa vimos que cadran ben. Tampouco se pode
falar de Primavera sen facer referencia á NOSA PAISAXE.
Como adoitamos facer sempre, xuntamos currículo escolar con
Primavera, con Rosalía, con Poesía, coa paisaxe da época, e
aventurámonos nunha nova tarefa, nun novo Proxecto...

O 1º e o 2º trimestre estivemos atarefados nas cociñas elaborando
receitas e sobremesas para pasar as épocas frías.

Agora na Primavera, que os días son máis longos, temos que
aproveitar para disfrutar das ricas paisaxes que nos rodean.
Gastronomía e paisaxe que condiciona a nosa cultura, o noso facer
e o noso ser como cidadáns galegos e galegas.

Agora xa sabemos algo máis do noso Concello e das localidades
que o integran. Sabemos manexarnos mellor en planos e mapas.
Sabemos distinguir Concello de Viveiro e localidade de Viveiro.
Damos un paso máis e afondamos na historia e nas nosas raíces
coñecendo montes que nos rodean, río e Ría, o nome dos lugares e
as lendas. Preguntamos aos maiores, que teñen a sabedoría da
experiencia da vida e foron testemuña do noso pasado. Buscamos
o sentido das imaxes que cada un de nós pode ver dende a súa
casa.

,lembrando os versos de Rosalía de Castro, leva por título unha
actividade na que alumnado de 3º, 4º e 5º curso comparte a súa
análise da paisaxe da que disfruta todos os días dende o sitio onde
vive. Trátase de integrar os contidos curriculares con traballo de
investigación concretado no entorno propio. Tamén se trata de un
traballo de Expresión Oral, posto que a tarefa final é a presentación
oral da Vista diante dos compañeiros e compañeiras da clase con
apoios visuais e uso das novas tecnoloxías. Na casa, co respaldo e
axuda da familia, máis as recomendacións dos mestres, os rapaces
e rapazas preparan a súa Exposición Oral.

A participación e acollemento da actividade foi moi boa. Aprendimos
moito comparando as paisaxes e estudando os mesmos lugares
referenciais dende distintos puntos de vista.

Non é doado facer unha boa exposición oral sen preparalo moito
antes. Seguindo as recomendacións dos mestres preparamos por
escrito. Escribimos e estructuramos ben as frases e o discurso con
Introdución, desenvolvemento seguindo un orde e cerre da
exposición. Foi moi útil a plantilla de autocorrección do traballo para
melloralo despois de cada ensaio.

3º curso fixo uns bonitos e moi creativos traballos –murais para
ilustrar a actividade e deixar rexistro do traballo expoñendo as
vistas, pois…nun lugar visible como é o taboleiro da entrada do

cole. Así, todo aquel que nos visita, pode botar unha ollada e
coñecer algo do entorno. Gracias, polo voso traballo!

4º curso sufríu moito á hora de Expoñer para un público. Moitos
nervios, medos e inseguridades. Ao final, e sen a presión dunha
cámara que os estivese gravando, foron un a un dando o paso e
fixéronno moi ben!! Deles aprendimos algo de historias da zona
como o afundimento da Fragata Magdalena e o Bergantín Palomo
na Praia de Covas ou a Lenda das rochas de San Martín Castelo.
Recoñecimos os edificios emblemáticos e tuvemos ocasión de
disfrutar de vistas aéreas do Convento de Valdeflores.
Houbo exposicións moi completas en Power Point con cuña de son
ao principio e ao final da presentación, axuda do lector de
documentos e do Proxector en pantalla grande. Gracias, Xosé e a

todos e cada un do grupo de 4º por esforzarse tanto e por
compartir coñecementos.
5º curso estrenouse este ano co Abalar. Escanearon, manipularon
fotos, incluiron texto e imaxe en formato dixital. Tamén espuxeron
os traballos e compartiron… o seu entorno común e as súas
aprendizaxes.
Destacamos o traballo orixinal e profesional que fixo Lucas. e o
detalle ao querer deixar un bonito rexistro manual do seu traballo e
da súa exposición. Ademais dunha boa presentación, incluíu no seu
mural rexistro un sobre dourado que contiña as fichas ordenadas co
texto do seu discurso. Coma un verdadeiro presentador da tele!

Bo traballo, rapaces e rapazas!! Tomamos nota das vosas Vistas!
E ... seguimos…
en que andaina investigadora nos imos enrolar agora?
Hei,…onde vai a grande maqueta de Viveiro?.
Desapareceu do sitio!
Ah, e que… aproveitando o grande mapa do Concello de Viveiro
que hai na Aula de Música… buscáronlle un sitio moi ben axeitado.

No

lugar onde estaba a grande maqueta puxeron un grande

acuario baleiro de auga e peixes pero cuns cartóns de oveiras e un
papeliño cunhas instrucións… Foi así como comezou o….

Equipamos o recuncho coa infraestructura propia de científicos
investigadores: microscopio, ordenador con conexión á rede e
preparado con videos sobre o tema… Que tema?
Pois… vermes da seda.

Ao principio tardamos en ver os vermes, non había vermes e o
papeliño das instrucións eran instrucións para os ovos dos vermes,
ovos moi moi diminutos. Non importa, temos o microscopio e
material de consulta para non perder un só detalle de todo o
proceso.

Queremos ver como é que van saíndo os vermes dos ovos,como
medran comendo folla de moreira, cómo fan o casulo e como saen
do casulo convertidos en bolboretas macho e femia.

Veremos todo ese proceso que
estudamos nos libros? Daranos
tempo de ver en vivo e en directo como fan? Poderíamos ter os
vermes todo o ano?
Os vermes son seres vivos e nacen, medran, aliméntanse
reproducense e … morren! Que comen? Moi importante, folla de
moreira por iso hai que esperar a Primavera. E non comen outra
cousa, leituga por exemplo? Non, non, se lles damos leituga ou se
non teñen moreira,… morren moito máis axiña!. Se queremos ter
seda, tamén temos que ter coidados dos nosos animaliños, mirar
que teñan as condicións adecuadas de temperatura, limparlles a
casiña, traerlles a folla
de

moreira

para

que

teñan alimento,…
E como sabemos que é
moreira o que lle damos
a comer?
Hai que documentarse!!

Xorden preguntas e búscanse respostas. Investigamos, sentimos e
aprendemos. Canta seda se pode sacar dun casulo? E de dous?
Ciencia e Matemáticas. A facer contas…
2 casulos x 2
Km…

Todos os anos temos unha serie de actividades xa
estipuladas arredor da figura do homenaxeado polas
letras

galegas.

Coma

sempre,

o

primeiro é.... documentarse!
Ao comezo do 3º trimestre, Dende os
Equipos de Biblioteca e Dinamización
Lingüística do noso colexio proponse un
Concurso interno
bases

escritas

e

lánzanse unhas
para

o

cartel

anunciador das Letras Galegas 2013. Nas bases acordanse
tamaños, texto que debe incluir, prazos de entrega e outras
recomendacións para as composicións de texto e imaxe.
O Concurso, este ano, tivo moito éxito no alumnado de 4º curso.

O cartel gañador entre os tres finalistas ten como autora a Cristina
González.

Houbo outros dous carteis
que gustaron moito á hora da
decisión final. Gustaron moito
porque se axustaron ás bases
escritas e foron moi claros na súa
mensaxe.
A

forma

de

representar

a

ROBERTO VIDAL

BOLAÑO no cartel das Letras Galegas 2013 coincide en lembralo
no centro do escenario teatral, co seu sombreiro e a súa nariz de
pallaso.
Prepárase a entrada coa exposición dos grandes carteis que envían
aos centros , resultado do Concurso de Carteis e actividades de
centros da Consellería de Galicia sobre época, vida e obra do autor
homenaxeado. Este ano, mostraron a súa creatividade os do CEIP
ADR Castelao, de Rianxo. Como traballaron a plastilina! Ata
fixeron...a Catedral de Santiago cos foguetes incluídos!

Comezamos

coa

elaboración

de

actividades

arredor

do

homenaxeado. Prepárase un cartafol de recursos para os ciclos,
tomando como referencia a recopilación de actividades en liña que
propón o seminario Galán, LIMs feitos desde distintos coles,
cancións homenaxe, entrevistas , videos, recursos interesantes
para documentarse e traballar así como os enlaces referencial para
saber onde atopar máis recursos.

INFANTIL encárgase de facer un mural collage onde podan
practicar as tarefas propias desta etapa: pintar, picar, recortar,…
O curso pasado esmeráronse moito para facer unas letras en forma
de pescada para Paz-Andrade. Este ano, con Bolaño, fixeron
moitísimas cousas. Entre elas o mural, moi propio deles, uns
elaborados marcapáxinas coa mensaxe “ 365 días ao ano en
galego”, fichiñas que adaptaron as profes ao nivel de cada equipo
e…… quedamos abraiados do ben que escriben os do Equipo azul
de 3 anos, os máis pequenos do cole! e como discurren para
axustar o tamaño das letras ao espazo que teñen.!

1º CICLO atrévese un ano
máis co Comic biográfico e
probaron a facer caricaturas
de Bolaño, moi boas por
certo. Alusións ao teatro, a
vida de bolaño. O resultado,
exposto no recunho vermello
da biblioteca.

Elixiron a caricatura de Ángela de 2º para incluir
no seu marcapáxinas coa mensaxe:
“A mín déuseme sempre por facer o pallaso”

2º e 3º CICLO. Teñen a responsabilidade dun
traballo máis documental para logo elaborar os seus paneis
informativos centrándose máis na vida teatral e nas obras do autor
homenaxeado.
Os de 3º curso, os máis teatreiros! Esta tamén é unha Compañía
de Teatro do aquí. Con axuda do mestre titor Paco Luis armaron
unha compañía teatral e aprenderon que é traballoso isto do teatro:
guión, personaxes, escenario, luces, son,vestiario e materiais
necesarios, decorados, aprenderse o papel e interpretalo, repetir e
repetir ensaios, linguaxes teatrais,…
Rescataron información da Campaña das súas propias avoas e os
seus ditos e quefaceres. Na linguaxe das avoas, foron redactando
un guión, definido as esceas e os personaxes, o material que se
precisaba, a posta en escea,…
Poñéndose na pel de Bolaño, vamos. TODOS SOMOS ROBERTO
VIDAL BOLAÑO. Na pel … e na
cara. Pois na data previa á
festividade das letras, argallaron
cadasúa
desta

carouta
guisa

no

e

posaron
corredor

principal do colexio.A mesma
frase

empregaron

mensaxe
marcapáxinas.

dos

para

a

seus

Obra:” As avoas son ben boas”. Reparto de papeis e a estudar e
ensaiar ata que todo saia a mar de ben. Nos ensaios,cada vez saía
mellor logo das indicacións do director teatral o mestre Paco Luís.
Con esta Compañía… “Ai, mi madriña”!!
AS AVOAS
ÉRANCHE BEN
BOAS!

COSÍA, ÍA AO MUIÑO,
APAÑABA NA LEÑA,
ANDABA EN MOTO…

vov

VOU DE BOA
GANA!

VEN, MEU
NETIÑO,VEN.
DI ELA!

VOUME A
FUME DE
CAROZA!

QUE FIXECHE
OS CALLOS!?...

MI MADRIÑA,
LEVO
10.000 PUNTOS!

QUERERÁS
DICIR, MIÑA
AVOA!

UNHA AVOA É UNHA AVOA E
UNHA MADRIÑA… É UNHA
MADRIÑA!

NUNCA TAL
OIRA,
MI MADRIÑA!

Foiseme o santo
ao ceo…

Veña, empezamos….

As avoas son modernas…
e xa falan por “Ghuasá”…

AI, MI MADRIIIIIÑA!!

Como era a
canción…

O corredor do 3º ciclo, moi preto dos poemas de Rosalía
amosounos os Paneis informativos.

Ademáis fixeron proposta de deseño para o seu
espectacular marcapáxinas.

A mensaxe do reverso:
“Nalgún recuncho ignorado do noso presente, ten
que haber un teatro do hoxe e do aquí”. RVB

A ilustración para o marcapáxinas é obra de Paula, de 5º.
E logo.... ONDE VAN OS DE 6º?
Van..... en Polonia. De viaxe de Fin de Proxecto Comenius.
Traerán que contar moito á volta. Sei que argallaron un blogue na
páxina do cole no que colgan moitísimas fotos. O texto, en Inglés, of
course. Destination: Poland.
A
Ainda que finalizamos o ProXecto
The journal trought two centuries,
seguirémonos apuntando a outros
bailes o curso que ven!
SHALL WE DANCE?
COMO O OÍDES!!
QUE VOS PARECE?

EU… VOUME…
COA MIÑA MÚSICA A
OUTRA PARTE….
PERO CO CORAZÓN E A
CABEZA CHEA DE BOAS
MELODÍAS QUE
RECOLLO POR CADA
SITIO POLO QUE PASO!

VISITA DO COLEXIO NOSA SEÑORA DO ROSARIO, de A
Coruña,
ata o curso pasado cole de Juan.
Juan, recibiunos na entrada e foilles ensinando o seu novo colexio,
onde estaba todo: o comedor, as clases de infantil, a aula de
música, o ximnasio, o patio, a charca dos peixes,..
Juan, verdadeiro anfitrión, ofrecéulles cereixas das nosas cerdeiras.

Logo, subiron á clase de 3º, a clase de Juan. Era hora da clase de
Inglés coas teachers Mari e máis María. Juan presentou a os seus
novos compañeiros e mestres. Logo explicou quen eran e como se
chamaban os compañeiros e mestres que viñan de Coruña.
Isma e Dani explicaron como é o cole de Coruña. Compartimos un
ratiño con eles. Visitaron o noso

Recuncho da Ciencia e Juan

explicoulles todo o que tiñamos montado sobre os vermes da seda.

E... non deu tempo a máis. Xa era hora de comer! Veu Luisa, a nai
de Juan e todos xuntos foron a comer.... ao Monte San Roque!

Esperamos que lles gustara a visita tanto como nos gustou a nós!

Algún día terémoslle acercarnos polo cole de Nosa Señora do
Rosario en A Coruña e ver esa hortiña que montaron... nunha
terraza!
Na páxina web do colexio de Nosa Señora do Rosario tamén
colgaron moitas máis fotos da súa visita a Viveiro e ao colexio de
Santa Rita, o novo colexio de Juan Fernández.

Remata a Primavera. Rematan as clases.
Fin de traxecto 2012-2013. Haberá Caza do tesouro?
Comeza o verán, tempo de descanso despois dun duro aniño
escolar de traballo. Vacacións!!
Aproveitade o tempo coa familia e os amigos. No verán tamén se
poden seguir aprendendo cousiñas útiles.
Lembramos que
• como mellor se aprende é compartindo o momento en familia
grandes e pequenos, conversando.
• o importante que é facerse preguntas sobre as cousas, sobre
o que escoitamos, sobre o que lemos, sobre o que vemos e
sobre o que queremos expresar. Buscamos onde atopar unha
boa resposta ás preguntas que vos mesmos vos fagades.
• A lectura é importantísima para todo. Libro e praia tamén
poden combinar fenomenal!

Investigamos tamén no verán. Alí onde nos atopemos: na casa, no
coche, na praia, no campo, nas festas, no campamento…

Podemos visitar máis de cerca e coa nosa familia os sitios que
coñecimos a través das Vistas dos meus ollos.
A que Praia vamos? Á de Area que ten unha Insua, á de Covas,
onde están os Castelos e onde afundiron o Bergantín Palomo e a
Fragata Magdalena, ou,se cadra á de Abrela ou outras que gardan
lendas e segredos coma a de A Cova da Doncela que peiteaba os
seus dorados cabelos…
Que se ve dende ese lugar? O Monte San Roque, ou o Monte
Castelo,…e…. “que será aquelo?!”

Nunca deixedes de facer preguntas e de buscar respostas. Cando
atopemos respostas xa sabemos que temos que buscar maneiras
para traducir ás palabras que cada un ten e tratar de expresalas e
compartilas. Sentide e aprendede. Aproveitade as oportunidades!

Pasade un bo verán e unhas boas festas!!
Voltamos en Setembro con máis novas e con máis contos.
COMO CHO CONTO !!

Con N de Nosa,
O BLOGUE DE DINAMIZACIÓN DA LÍNGUA.
De vez en cando botade unha ollada posto que se irán colgando
cousiñas que fixemos ao longo do curso e que non se recollen no
Boletín. (Enlaces, recursos, videos e…. moito máis!)
Podedes entrar desde a páxina web e se tedes algún comentario....
adiante, non o dubidedes, facédeo!!

www.edu.xunta.es/centros/ceipsantarita

