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EDITORIAL
Un ano máis chegamos ao remate dun ano escolársete curso traballamos moitísimo.O tema central no que traballamos todos os niveis foi
“A Pintura”.A verdade é que os traballos foron moi variados dende Miró a Maruja Mallo sen esquecer “As Meninas” ou a Kandinsky pasando por obradoiros de restauración de cadros e moitísimo máis...No entroido enchemos o colexio de pintores e pintoras.
A semana da paz fixemos xogos non competitivos e pasámolo moi,
moi ben.O día do libro tamén fixemos xogos na procura de diferentes
pistas para descubrir diferentes cadros.Todos os grupos foron quen de
cegar ao final.Foi un exitazo.As mochilas viaxeiras cegaron a todas as
casas.Nas sesións de contacontas tivemos a visita da algúnhas nais e
pais que viñeron a contarnos uns contos preciosos.
O alumnado de 4º de primaria foi a Gondomar con todos os coles do
val Miñor a realizar a actividade de xogos populares organizados por
todos os equipos de normalización do Val Miñor.E a guinda do pastel
foi o Festival das Letras Galegas no que participa todo o colexio.
En fin,estas páxinas son un reflexo do traballo realizado este curso aínda que sempre quedan atrás moitas cousas xa que é imposible recoller
aquí todo o traballo realizado.
Dende o equipo de Normalización e Dinamización Lingüística queremos darvos as gracias pola vosa colaboración a todos e a todas,ao
alumnado,ao profesorado e as familias xa que todos e todas somos necesarios para realizar otraballo.
Ata o vindeiro curso.Boas vacacións.
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Este curso o proxecto de centro foi a pintura,
e en 3 anos estivemos
aprendendo cousas de:
KANDINSKY NACEU EN MOSCÚ, RUSIA O 4 DE DECEMBRO DE 1866

VIAXOU A ALEMANIA A ESTUDAR PINTURA E
COÑECEU OUTROS
PINTORES E A
DA QUE NAMORetrato de Gabrielle, pintado por Kandinsky

FOI O CREADOR DA PINTURA ABSTRACTA
CON ESTE CADRO EN 1910:
Kandinsky pasou da pintura figurativa á abstracta,
ao contrario que os nenos de 3 anos, que están
pasando da abstracta a figurativa:

Copia colectiva dos
nen@ de 3 anos

Os nosos retratos

Retrato de Kandinsky pintado por
Gabrielle Münter
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Ao longo do curso estivemos traballando diversos cadros de Wassily Kandinsly, sobre todo con estudos de cor e formas:
1º trimestre: “Estudo
de cor: cadrados con
círculos concéntricos”

“2º trimestre: “Estudo de cor
en cadrado” e “O xinete”
Orixinal arriba
e copias dos
nenos á dereita

Orixinal e copia
3º trimestre: “Blando e duro”:
Preguntados os nenos sobre que lles parecía o cadro din que un ollo e
un barco cunha ola , montañas e un faro. E así o fixemos:
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UNHAS COUSIÑAS BEN CURIOSAS!!!!!!!!
Nenos e nenas de 4 anos
No mes de maio viñeron á escola dous CIENTÍFICOS, Fran e Luisa, do Centro Superior de Investigacións
Científicas (CSIC). Fran contoulle aos nenos/as maiores cousas sobre as algas. Luisa contounos a nós moitísimas
cousas sobre o fondo do mar. Sabiades que as estrelas teñen moitísimas patiñas que funcionan como se fosen os
seus ollos. Os “calamares” cando se asustan soltan tinta. As esponxas teñen unha chea de buratiños polos que se
alimentan e non son cadradas como é Bob Esponxa, nin levan pantalóns. Plancto é un organismo microscópico.
Gari non é un caracol, é un caramuxo e os cangrexos patexos son moi simpáticos nadando, xa que moven as patiñas
de atrás a moita velocidade. Hai cangrexos ermitaños, que cambian de cuncha cando a que teñen se lles queda
pequena.Vimos vídeos sobre o fondo do mar e gustáronnos moito. Que interesante é a CIENCIA!

CARAMUXO

Ao longo do curso, estivemos vendo unha chea de cadros de importantes pintores
como Sorolla, Van Gogh, Botero, Picasso, Leonardo Da Vinci… Tamén nós quixemos
ser pintores e creamos as nosas propias creación.

Debuxámonos na praia, igual
que Sorolla debuxaba nenos e
nenas na praia. Recreamos a
habitación de Van Gogh.
Creamos unha árbore de
outono a partir da
contribución de pequenos
trociños que elaborou cada
un. Pintamos xirasoles
fermosísimos.

E observamos a diferenza entre un
5
retrato e un autorretrato.

INVESTIGAMOS

Os nenos e nenas de catro anos realizamos unha investigación sobre as lentellas. Primeiro, tivemos
que pensar que era aquilo que nos traia a mestra, logo pensamos que queriamos saber, despois matinamos
o modo de obter a información e comezamos a investigar. Finalmente, experimentamos e sacamos as

QUE QUEREMOS SABER?

QUE SABEMOS?
♦

Parece unha “semilla”. É unha xudía. Son
pedras duras. Mami cociña isto. É unha
lentella. O de dentro é duro. Cando as
cociña vólvense máis grandes e se as comes
vólveste forte. Por dentro teñen algo

ONDE BUSCAMOS?
♦
♦
♦

No ordenador.
Que é? Para que se usa? Para plantar?
Facemos un experimento.
Sáenlle flores?

QUE APRENDEMOS?
♦

Serven para comer. Hai que cociñalas. Serven para plantar. Crecen e convértense nunha
planta. Son unha legume. Teñen flores e das flores saen as lentellas. Son unha planta. As
lentellas tamén son sementes.

NECESITO
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TALLER DE RESTAURACIÓN
AS NENAS E OS NENOS DE 5 ANOS ARRANXAMOS ALGÚNS CADROS
DE PINTORES MOI FAMOSOS. TRABALLAMOS AS CORES E AS TÉCNICAS DA PINTURA. ESPERAMOS QUE DISFRUTEDES DESTAS OBRAS.
VELÁZQUEZ:
“MULLER FRITINDO OVOS” ………….. “NENA FRITINDO OVOS CON SALCHICHA”
Era Velázquez un gran pintor,
pero esquecera facer marrón.
Velázquez …….. non esteas
enfadado ……..
facer marrón é moi doado.
A mezclar, a mezclar
que Velázquez vai pintar.

CHAGALL: “O violinista azul”
Chagall…….
non pintaba mal,
usaba azuis moi variados
pero era un pouco despistado.
Chagall ….
que o violinista está no tellado.
A correr, a correr
que o violinista vai caer.

Escola de pintura: Serra-Vincios
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Van gogh: “Casa amarela en Arlés”
Onde está a casa de Van Gogh?
Non é a laranxa nin a vermella
a súa casa é amarela.
A Van Gogh gustáballe moito pintar
e na casiña amarela descansar.
Non falar .. ssssssss
non tusir …. ggggg
que Van Gogh quere durmir.

Mikhailov: “Ramo de lilas”
É Mikhailov un pintor moi particular…….
fai as cores mezclando,
como os demáis.
A-ga-cha-te e vólvete a a-ga-char
que as flores do ramo,
…… ímolas cheirar.

Colmeiro: “Vendedora de laranxas”
Que fai esa muller?
laranxas vai vender.
Colmeiro pintou con acuarela,
unha vendedora de laranxas moi bela.
Colmeiro, Colmeiro,
así VOÇE me pinta ….
as laranxas, as laranxas ….

Escola de Pintura :Serra-Vincios
Un bico de cores con
sabor a menta e aroma de
lilas de todos os nenos e
nenas de E. Infantil 5
anos.

Lara, Aitor, Alba, Santi, Marta, Samu, Ana, Ruth, Sofía, Sara, Aroa, Hugo,
Yeray, Irene, Uxía, Silvia, Brais, Sira, Alex.
Vincios, maio de 2012
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… azul, rosa, cubista, quen é ese artista?

“TODO NENO É UN ARTISTA, O PROBLEMA É
SEGUIR SENDO CANDO UN MEDRA.”

ÉPOCA
AZUL
ÉPOCA ROSA

CUBISMO

CURIOSIDADES SOBRE PICASSO
O SEU
NOME
ERA:

Creou máis
de 20.000
obras de
arte.

Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad
Ruiz y Picasso

Gustáballe
facer
debuxos sen
levantar
o lápiz
do papel

Con 9 anos pinta o seu
primeiro cadro:
“El picador”
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e con el trouxo “LA ALEGRÍA DE VIVIR”

•
•
•

PICASSO

NENOS E NENAS DE 1º

1946

2012

Óleo sobre lámina de
fibra prensada.
120 x 250 cm. Musée
Picasso. Antibes

•
•

Témpera sobre papel.
60 x 100 cm.
Pasillo cole
Serra– Vincios.

O alumnado de 1º do CEIP Serra– Vincios tivo o pracer
de recibir aos compañeiros e compañeiras de 3º para
contarlles algo da vida e obra de PICASSO.

O RESULTADO FOI, MEDALLAS PARA 1º

Lecturas recomendadas e relacionadas con
Picasso:
•
Picasso me pica,.
•
Picasso y Minou.
•
Un cadro de Picasso.
•
Descubriendo el mágico mundo de
10

Joán Miró naceu na cidade de Barcelona no ano 1893.
Alí vivía, xogaba e máis tarde empeza a estudar Debuxo e Comercio pero o que máis lle gustaba
a Miró era pintar.
Chega a enfermar de tifus e a quedar moi flaquito,polo que os seus pais deciden levalo a vivir
cos avós a Mont-Roig (Tarragona) e logo a Mallorca. Alí, imprégnase do Sol e da luz.
A medida que mellora a súa saúde, pinta os seres da natureza, animais, plantas no horto,
paisaxes, casas ...
De regreso a Barcelona asiste a unha escola de debuxo onde o mestre é moi creativo.
Aos catorce anos ingresou na Escola de Belas Artes de Barcelona.
Visita a Galería Dalmau, onde descobre a obra doutros pintores. Nesta galería organiza a súa
primeira exposición en 1918.
Sente a necesidade de marchar a París a vivir en contacto cos demais artistas.
En París faise amigo doutro pintor español chamado Pablo Picasso.
Joan Mirou é un dos surrealistas con máis personalidade,e xenialidade. Ten na niñez a súa fonte
de inspiración.
Non só pintou cadros ,tamén fixo esculturas ,murais, cerámicas, decorados teatrais...
Mirou morreu en Palma de Mallorca en 1983.
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ANDANDO E SEN BERRAR
E COMO DO PATIO
DEBO SUBIR E BAIXAR.
PARA EMPEZAR A TRABALLAR
TODO O QUE NECESITO
NA MIÑA MESA DEBE ESTAR
CANDO NA CLASE QUERO OPINAR
A MIÑA QUENDA TEÑO QUE ESPERAR
PARA PREGUNTAR
NON ME TEÑO QUE LEVANTAR.
SE ESTOU DISTRAIDO
CANDO ME PREGUNTAN
NON SEI O QUE DIGO
SE SON VIOLENTO E AGRESIVO
NON SERÁ DOADO TER UN AMIGO.
PARA APROVEITAR O TEMPO
AO QUE ME DIN
TEÑO QUE ESTAR ATENTO.
SE UN BO COMPAÑEIRO QUERO SER
AXUDAR E O QUE DEBO FACER.
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A CLASE DE 3º INFORMA!
PRESENTÁMONOS
Ola! Somos os alumnos de 3º.
Durante este curso fixemos un
montón de actividades, dentro
e fora da aula.Dende o primeiro
día traballamos man a man e
aprendemos a levarnos ben, a
respectarnos e a querernos.
Esta foto realizouse o primeiro
día, no patio do colexio. Aínda
que xa medramos un pouco,
seguimos co mesmo sorriso!

Data: 12/09/2011

UN SAMAÍN DE MEDO
O día un de novembro, coñecido como o día
de todos os Santos, tamén se celebra na
nosa cultura galega o día de Samaín.Esta é
unha máis das tradicións que nos unen á
cultura celta. A celebración consiste en
encender cabazas durante a noite para que
os nosos mortos podan ver o camiño cando
veñen visitarnos e para asustar aos nosos
inimigos.
O Samaín tamén se celebrou no C.E.I.P.

RIMANDO NO MAGOSTO

Serra Vincios. Os alumnos de 5º e 6º se

Para ir ao Galiñeiro,

disfrazaron e o resto do cole se maquillou.

pasamos por Piñeiro.

Todos levaron cabazas terroríficas e cestas

Para subir á montaña,

de outono. Pasárono de medo!

puxémoslle moita maña.
Irene fixo unha fogueira
cunha sudadeira.
Construímos unha cabaña
e xantamos castañas.
Foi moi duro baixar,
o ano que ven temos que entrenar.

Clase de 3º

Data: 17/11/2011
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A NOITE DAS MUDANZAS
A miña nai foi quen tivo a idea de facer o
conto A noite das mudanzas e eu pensei que
sería bo facer unha obra. Díxenllo á profe
Irene, que repartiu os papeis e axudounos a
facer os monicreques (pois decidimos entre
todos facer un teatriño de sombras).
Eu era Granxeiro Leiro; David era o porco;
Mauro, o burro; Nara, Marta e Vicky, as
galiñas; Rubén era o can; Xoel era o galo;

UN DÍA DIFERENTE NO COLE
O mércores 17 de marzo, pola mañá, no
colexio Serra Vincios celebráronse os xogos
populares.
Estes son xogos aos que xogaban os nosos
pais e avós cando eran pequenos, como o
xogo da ra, a corda, os bolos celtas, os aros,

Sergio facía as voces dos animais e os
demais

eran

narradores.

Fixemos

o

Contacontos para todo o colexio e gustoulles
a pequenos e maiores. Nos os pasamos moi
ben, así que o vindeiro curso seguro que
repetimos.

etc.
Estes xogos realizáronse para todos os
nenos de primaria, coa participación dos
profesores,

pasando

un

día

diferente,

entretido, divertido e agradable.

Nara

Data: 12/03/2012

UN CALENDARIO CHEO DE ARTE
Durante todo o curso estivemos traballando nun calendario que recolle doce momentos
importantes da Historia da pintura. Dende a época das cavernas ata agora, versionamos La
Gioconda, La noche estrellada, La lección de anatomía del Dr. Tulp, La alegría de vivir (coa
colaboración dos alumnos de 1º), El gato y el pájaro, etc. Estudiamos as características de cada
época e fixemos unha gran subasta de cadros o último día do curso.

D

a

t

a

:

14

XOGOS POPULARES 4º

Preparados para unha mañán divertida...

Participando a tope...e sen medo!
15

º

Agora toca carreiras e comba...

...Pero o mellor de todo, facer novos amigos.
16

17

18

19

20

Os

nenos de 5º construÍmos un planetario.
Sabedes como o fixemos ? Pois ímosvos
contar:

1º: Collemos papel de xornal, construÍmos pelotas de distintos
tamaños e suxeitámolo con celo para que non se deformaran.
2º: Con cola e papel fixémoslle varias capas.
3º: Según o planeta, puxémoslle un debuxo, empezamos a pintar con temperas e deixamos que secara.
4º:Por último colgámolos no teito cun fío.
ESTE E O NOSO RESULTADO
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Gymkana Día do Libro
CARREIRIÑA DE XOGOS
O día 17 de abril , os nen@s do C.E.I.P. Serra Vincios gozamos dunha
mañá marabillosa con todos os compañeir@s do colexio.
Primeiro fixemos varios equipos mixtos , con un ou dous compoñentes de
cada clase. Cada profesor tiña unha actividade asignada pola que nos daban unha pista para descifrar o código dun libro, no que aparecía un
cadro-puzle que había que montar.
TODO ISTO FIXÉMOLO POLO DÍA DO LIBRO !!
Os nen@s de 5º facemos a nosa propia carreiriña de xogos. Esperemos
que vos goste !!
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MARUJA MALLO
Maruja Mallo Nace en Viveiro o 5 de xaneiro de 1.902 e morre en Madrid o día 6 de
febreiro de 1.995
A profesión do seu pai,que era funcionario de aduanas fixo que residiran en diferentes
lugares,Tui,Avilés;tamén pasa longas temporadas en casa duns familiares en Corcubión.En 1.922 a familia instálase definitivamente en Madrid.
Cando era unha nena ,en Avilés, empezou a debuxar.Os seus primeiros debuxos eran
copias das ilustracións dos contos e máis tarde das revistas da época.
Xa en Madrid matricúlase na “Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”.Alí
relaciónase cos artistas,escritores e cineastas que compoñen a xeración do
27,Salvador Dalí,Concha Méndez,Luis Buñuel,Federico García Lorca,Margarita Manso ,María Zambrano,Rafael Alberti...
Era unha muller emancipada e moderna,facía deporte,asistía aos cafés e eventos literarios...o que non era moi frecuente nesta época.
Crea a súa propia linguaxe artística.Coñece as vangardas que empezan a chegar a España pero tamén está a tenta a arte popular e mestura todo coa súa particular interpretación.
En 1.928 Ortega y Gasset ,impresionado polos seus cadros que acaba de coñecer,organízalle unha exposición nos salóns da Revista de Occidente.Isto deulle un
gran protagonismo nos círculos artísticos de España e vaille dar un prestixio que no
futuro lle abrirá as portas de París,Buenos Aires e Nova York. A exposición componse de 10 óleos que representan poboados cheos de sol,estampas coloreadas de maquinaria,deportes y cine de principios de siglo.
A finais de 1.928 acércase ao Surrealismo.Percorre as paisaxes desapracibres e duras
das aforas de Madrid,Ela mesma di que lle atraen “os espazos cubertos de cinzas,as
superficies inundadas polo limo,habitadas por vexetais ásperos,cloacas empurradas
polos ventos,campanarios atropelados polos vendavais”. Así nace a serie “Cloacas e
campanarios”.
En 1.931 obtén unha bolsa de estudos e vai a París.Alí coñece numerosos artistas, Picasso,Magritte,Max Ernst,Miró...Participa en tertulias con André Breton e Paul
Eluard. Comenza a súa etapa totalmente surrealista.Cambia radicalmente o seu xeito
de pintar.Bretón cómpralle un cadro titulado “Espantallo”obra chea de espectros que
hoxe está considerada unha das obras maestras do surrealismo.
Ao seu regreso a Madrid realiza unhas novas series “Arquitecturas” ten obras que titula “arquitecturas vexetais”, “arquitecturas minerais”.
En 1.936 comenza a súa etapa constructiva.Pinta “La sorpresa del trigo”.
Cando comeza a guerra civil exíliase en Buenos Aires onde continúa pintando.
Nesta época recibe un gran recoñecemento.É unha etapa da súa vida na que viaxa
moito pois participa en exposicións en todo o mundo,Uruguai,París,Brasil,Chile,Nova
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Iorque...
En 1.939 comenza a pintar especialmente retratos de mulleres de fronte e
de perfil que se consideran precursores da arte pop de Estados Unidos.Realiza as series “Arquitectura Humana”,“Máscaras” e “Naturezas vivas” “Marinas”
En 1.965 regresa a España.É unha auténtica descoñecida na súa terra e practicamente desaparece da vida publica,cousa que non parece que a ela lle importase moito .Comeza a pintar de novo a portada da Revista de Occidente.Seguíu pintando e vendendo cadros.En 1.979 con 77 anos empeza unha
nova etapa pictórica con “Los moradores del vacío” tiña aínda a frescura e
vitalidade que a caracterizou toda a súa vida.
Na década dos 90 participa en varias exposiciones e recibe premios como a
“Medalla al Mérito en las Bellas Artes” e “Premio de Artes Plásticas de
Madrid”
Isto é o resumo do traballo que o alumnado de 6º presentou na biblioteca
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EDUCACIÓN FÍSICA
Dende a área de Educación Física queremos amosar neste
“Xornaliño” aquelas actividades máis destacadas que marcaron o
curso escolar 2011-2012 en relación coa actividade física.
Agradecemos á Comunidade de Montes de Vincios a súa
colaboración cunha achega económica importante en relación á
piscina. Tamén queremos recordar ás familias a importancia de
realizar exercicio físico polas tardes xa que é evidente que é moi
beneficioso para a nosa saúde.

En abril e maio 5º e 6º acudimos á piscina da Ramaiosa nas
sesións de E.F., vencemos o medo e realizamos moitos
xogos dentro da auga.

PASÁMOLO
MOI BEN!!!
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XORNADAS DEPORTIVAS NON COMPETITIVAS

Viaxamos ao CEIP Souto Donas o 25 de xaneiro, invitamos ao Colexio Estudio
o 23 de marzo e iremos ao Colexio Anxo da Garda antes de que remate o
curso para desenvolver xornadas deportivas sen levar o marcador: hockey,
bádminton, brilé, fútbol, voleibol, balonmán, baloncesto, cross, etc foron os
deportes aos que xogamos. Tamén compartimos o recreo e fixemos novos
amigos e amigas!!!

XORNADA DE XOGOS POPULARES NO
CEIP SERRA VINCIOS
Fixemos unha sesión de Duatlon
(carreira + bicicleta + carreira) e
acabamos moi cansos/as

Patri e Adri, Campións de España de Baile Deportivo, amosáronnos
algunhas das aptitudes que debe reunir un bailarín deportivo:
forza, resistencia, axilidade, coordinación, interpretación musical,
resistencia, estilo, disciplina e traballo en equipo. Os nenos/as de
5º e 6º bailamos: Vals Inglés, Vals Vienés, Slowfox, Quickstep,
Tango, Cha Cha Cha, Samba, Rumba, Jive e Paso Doble.
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XVII CERTAME LITERARIO “A XOANIÑA”
1º CI CLO
1º CURSO
1º PREMIO de narrativa:Yeneba Romero Salgueiro
CHALCHICHÓN E UVAS
O meu nome non é ese pero así me chama o meu avó.Así me chama cando ten
gaña de xogar.Non me gusta cando pon cara de enfadado,xa nin entro pola porta da súa casa,e iso que eu non fixen nada.Dame igual,eu quérolle o mesmo.Sempre me da chalchichón,chocolate e uvas,e eu quedo contenta,pero requete moi contenta.
Tamén xogamos as cartas.Hai pouco estivo maliño e díxome que ía morrer.Marchou ao hospital.Pero todo foi mentira porque volveu.Xa pensaba que
ía ser como coa avoa Sunción,que polas noites falo con ela e nunca me contesta.

2ºPREMIO de narrativa:Noa Costas Couto
OS ANIMAIS EN PERIGO
Érase unha vez unha xoaniña.Un día topou cun camaleón e fóronse os
dous ao bosque e…vaia sorpresa!todos os seus amigos e amigas estaban alí e decidiron ir explorar.Pero oh,oh,había un oso e asustáronse
todos moitísimo.
-Tranquilos-dixo o camaleón-vouvos ensinar a camuflarvos.
O oso nin se decatou de que estaban alí e volveron a casa tranquilmente
2º CURSO
1º PREMIO de narrativa:Tania Rodríguez Domínguez
O NENO EN PIXAMA
Facía una mañán estupenda.Todos os nenos estaban no colexio,sin ser Antón,porque os seus país quedaran durmidos.Cando Antón se decatou xa eran as dez.Antón correu ao
cuarto dos pais.
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-Papá! Mamá!Son as dez! Teño que ir ao colexio!
Cando chegou ao colexio todos se botaron a rir.Ía cun pixama de
osiños.

2º CI CLO
1º PREMIO de narrativa:Mario Vila Comesaña
VÍTIMA DE ABANDONO CON SORTE
Toni ía sempre ao parque para xogar cos seus amigos.Un día ao chegar ao
parque víu que todos os nenos estaban moi acelerados,con pedras e paus
nas mans.El preguntou que pasaba e contáronlle que había un can que só
facía roncar e ladrar,e eles tirábanlle pedras e paus para que liscara dalí.
‐Parade de maltratar ao pobre animal‐berrou Toni.
O can dáballe moita pena.Estaba moi fraco e tiña un ollar moi triste como
levaba o seu bocata,deullo.O can empezou a saltar apoiándose nas patas tra‐
seiras.
‐Vou buscarlle algo de comer e auga‐dixo toni mentres collía a súa bici.
O can seguíuno ata súa casa.Alí deulle de comer e beber.De volta ao parque
os dous se puxeron a xogar á pelota.O can xogaba de marabilla dándolle co
fociño e correndo detrás da pelota.Todos os nenos aceptárono como un com‐
pañeiro máis.
‐Temos que buscarlle un nome.
‐Que vos parece Tobi?
‐Moi ben.É parecido ao meu‐dixo Toni orgulloso‐Quen quere adoptalo? Non
pode quedar aquí abandonado.
Todos puxeron pegas para facerse cargo de Tobi.Entonces Toni levouno para
súa casa.Ao chegar os país puxéronse un pouco duros co tema,non querían
un can na casa .
‐Non vos dá tristeza ver esta cariña tan adorable abandonada?Mirade que ca‐
riñoso.Por favor…
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‐Bueno,pero hai que levalo ao veterinario para facerlle un chequeo.
E Tobi,coma se entendese,púxose a brincar nas patas traseiras.
‐Guau, guau!

PARABENS !!!

2º PREMIO de narrativa:Diego Souto Peña
AS MOEDAS
Nun
verán
moi
caloroso,uns
nenos
que
se
chamaban ,Pedro,Adrián,Serxio ,Diego e Samuel foron dar unha volta
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barrio.Estaban un pouco aburridos.Samuel decatouse de que había
unha botella tirada no chan e deulle unha patada.Pedro dixo que dentro
había algo.Era un papeliño que tiña debuxado un mapa que indicaba un
tesouro no Galiñeiro.Como xa era un pouco tarde decidiron que irían
búscalo o día seguinte.pola mañán colleron as bicis e uns bocatas e subiron todos contentos e emocionados.Ían atopar un tesouro.Buscaron e
buscaron ata que se foi facendo de noite e Diego berrou:
-Mirade! Debe estar aquí! A terra está removida!
Puxéronse a cavar e por fin atoparon unha caixa de madeira.Cando a
abriron, quedaron abraiados,aínda que non había moita luz,era suficiente para ver que estaba chea de moedas.Baixaron coma tolos para ensinarlle o tesouro aos seus país.Cando chegaron a casa de Diego e Serxio
decatáronse de que as moedas eran de chocolate. Non se fixeron ricos
pero puxéronse morados de comer tanto chocolate.
PREMIO especial de POESÍA: Mauro Artos Salgueiro
O GALIÑEIRO
Meu avó di que:
Picaban pedra na canteira
tamén ían cun carro
a recoller a madeira.
Do monte baixaban o toxo
para os animais atender,
e sacos de piñas
para ir vender.
Eu dígolle ao meu avó:
gústame ver ao sol saír
e no Galiñeiro cousas descubrir…
Árbores,animais,canteiras,
rochas con petroglifos nas ladeiras.
Que sorte gozar no Galiñeiro!

3º CI CLO
1ºPREMIO de narrativa : Alex Torres Otero
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unha botella tirada no chan e deulle unha patada.Pedro dixo que dentro
había algo.Era un papeliño que tiña debuxado un mapa que indicaba un
tesouro no Galiñeiro.Como xa era un pouco tarde decidiron que irían
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buscaron ata que se foi facendo de noite e Diego berrou:
-Mirade! Debe estar aquí! A terra está removida!
Puxéronse a cavar e por fin atoparon unha caixa de madeira.Cando a
abriron, quedaron abraiados,aínda que non había moita luz,era suficiente para ver que estaba chea de moedas.Baixaron coma tolos para ensinarlle o tesouro aos seus país.Cando chegaron a casa de Diego e Serxio
decatáronse de que as moedas eran de chocolate. Non se fixeron ricos
pero puxéronse morados de comer tanto chocolate.
PREMIO especial de POESÍA: Mauro Artos Salgueiro
O GALIÑEIRO
Meu avó di que:
Picaban pedra na canteira
tamén ían cun carro
a recoller a madeira.
Do monte baixaban o toxo
para os animais atender,
e sacos de piñas
para ir vender.
Eu dígolle ao meu avó:
gústame ver ao sol saír
e no Galiñeiro cousas descubrir…
Árbores,animais,canteiras,
rochas con petroglifos nas ladeiras.
Que sorte gozar no Galiñeiro!

3º CI CLO
1ºPREMIO de narrativa : Alex Torres Otero
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algunha das grandes pegadas que quedaron na historia:Beethoven aos seis
anos xa sabía componer cancións e tocar o piano.Thomas Edison inventou
a bombilla eléctrica.Os irmáns Wright foron os primeiros en voar.Leonardo
da Vinci foi un dos grandes pintores do mundo,aínda que no seu tempo fora
pobre epouco recoñecido.Galileo Galilei inventou o telescopio e dixo que a
Terra xiraba arredor do Sol.E ata Noé coa súa Arca.
E así poderiamos escribir un libro enteiro sobre todas as persoas que foron
importantes ou coñecidas mundialmente: escritores, músicos, políticos,
cómicos ,inventores, constructores, arquitectos…
Incluso hai persoas que pasaron á historia polas súas crueldades.
Vendo estes exemplos teño difícil ser recordado por un conto que poida
escribir.A piques estiven de tirar a toalla,cando lle dixen a miña nai o que me
pasaba ela respostou:
‐Todo o mundo deixa pegada.Tí,por exemplo,sempre vas ser especial para
min,sempre serás o primeiro neto dos teus avós,e ninguén pode ocupar o
teu lugar.
Miña nai ten razón.Iso é algo qudaba zapatillas a pares e as cebolas contaban
chistes.As galiñas puñan moedas e o seu can cantaba ópera.Os porcos usaban
colonia para non cheirar mal e os gatos pintaban cadros que se movían.
e nos pasa a todos.Sempre seremos lembrados por alguén.
2º PREMIO de narrativa: Noemi Torres Otero
A GRANXA DE GUADALUPE
Na granxa de Guadalupe as cousas non eran o que parecían.Nun día normal
pasaban cousas pouco común.Tiña una árbore con pólas de pan,podía coller
dúas ou tres ao día que podían crecer nun santiamén.A súa vaca Elionda non
coñecía o leite,daba gasolina,e os seus becerros andaban coma motos!
Guadalupe plantou un campo de mirasoles que lle deron palomitas.O millo
daba zapatillas a pares e as cebolas contaban chistes.As galiñas puñan moedas e
o seu can cantaba ópera.Os porcos usaban colonia para non cheirar mal e os
gatos pintaban cadros que se movían.
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daba zapatillas a pares e as cebolas contaban chistes.As galiñas puñan moedas e
o seu can cantaba ópera.Os porcos usaban colonia para non cheirar mal e os
gatos pintaban cadros que se movían.
Un día Guadalupe enfermou e tivo que vir una enfermeira para coidala.Pero ao
descubrir o que pasaba alí quixo decirllo a todo o mundo.A granxa tomou
represalias contra a enfermeira por ser bocazas.A árbore en vez de pan daba
latigazos,Elionda empezou a dar auga,os mirasoles lanzabanlle pedriñas,as
cebolas contaban historias de medo,as galiñas puñan ovos chocos,o can
desafinaba coma un raio,os porcos tiraban peidos fedorentos e o gato pintáballe
a súa roupa.A enfermeira non quería estar alí nin un minuto máis en canto
Guadalupe estivo curada.A muller volveu coidar a súa granxa como fixera
sempre e esta volveu á normalidade,e decir,ascousas raras pero boas.

PREMIO especial de POESÍA :Alicia Rey Rocha
lindo gatito
durme tranquiliño
e soña algo bonito.
O pequeño coello
está na gloria
se soña polas noites
con moitas cenorias.

Durme na túa cama
lindo gatito
durme tranquiliño
e soña algo bonito.
O pequeño coello
está na gloria
se soña polas noites
con moitas cenorias.
Os gatiños xogan
coas madexas de lá
ata que fatigados

vanse cansos xa.
Tamén os ratiños
vanse durmir
cansos de tanto
xogar e rir.
A señora lúa
gardará a túa cama
toda a noite
ata mañán.
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A NOSA
BIBLIOTECA
EN NÚMEROS
•

5.400 rexistros

•

293 usuarios

•

Máis de 2000
empréstitos

•

3 postos con acceso a internet

•

29 axudantes

•

14 contacontos

O boletín de Librincios
C U R S O 2 0 1 1 — 2 0 1 2

E Q U I P O

D E

B I B L I O T E C A

Un ano adicado á pintura
Dende que comezou este
curso, en todas as aulas
do cole estanse a traballar
proxectos documentais
relacionados co mundo da
pintura.
Grazas ao esforzo de todos, puidemos aprender
os uns dos outros, pois
sempre fanse exposicións
orais do traballo das clases.
Kandisky, Maruja Mallo,
Van Gogh, Picasso, Miró,
Dalí, Velázquez, Klee,
Warhol… O colexio enteiro transformouse nun
gran museo no que visitar
cadros, consultar libros,
descubrir novas cores e

deixarse sorprender.
O leit motiv deste ano permitiunos desenvolver
competencias lingüísticas,
dixitais, documentais, de
tratamento da información, artísticas, sociais e

Copias do autorretrato de
Picasso, época azul. 1º curso.

de autonomía e iniciativa
persoal.
Ademais do traballo no

centro, todas as clases
realizaron saídas que permitiron aos alumnos vivenciar a pintura, porque
non é o mesmo ir a unnha
exposición pictorica que
ver os cadros a través
dunha pantalla.
Traballar todos nun mesmo tema proporciona
unha gran motivación e
fomenta o interese, pois
todo no cole fai pensar na
pintura; e sabemos que
dende os pequenos ata os
maiores falan do que
acontece entre estas paredes.
Algunha idea para o tema
do vinderio curso?

Arranque das actividades ALFIN
Este curso comezaron as
actividades ALFIN, que
permiten aos alumnos
realizar con autonomía o
tratamento da información: visitas á Biblioteca
escolar, consultas no catálogo, busca de libros nos
andeis, localización e selección de Webs, concursos de preguntas, xogos
de busca, traballos de investigación, etc.

A Bibliotecaé un espazo
que permite por en marcha novos procesos de
ensino-aprendizaxe, no
que o alumno ten que
aprender a aprender.
Convencidos de que o
camiño a seguir é este, e
de que o papel das familias é fundamental para
conseguilo, seguiremos Unha alumna de 3º investigando
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sobre os animais herbívoros
traballando nesta liña o
vindeiro curso.

Lemos, gozamos, aprendemos...

Anuncio do libro
Grandes maestros
de la pintura.

A lectura está presente
no día a día de todas as
escolas. Nós témoslle
tanto aprezo que gozamos dela vinte minutos
cada día (Hora de ler),
nos que cada un pode
elixir o que quere ler.
Xa botamos a andar A
aventura de ler, unha
actividade que ten como
finalidade achegar a todo o alumnado aqueles

títulos e autores que
consideramos básicos na
súa formación persoal,
emocional e académica
durante os anos de escolaridade no Centro.
Durante o terceiro trimestre, todo a alumnado fixo as súas recomendacións de lectura,
na actividade Mércame
este libro!, á que todas
as familias estiveron in-

vitadas.
Tamén fixemos chegar
ás casas as Guías de
lectura de Nadal e de
verán , porque consideramos que é importante
agasallar con libros.

Lendo na biblioteca

Ármate de libros e
vencerás. Son as
mellores armas
para a loita da vida.
Anónimo

Record de Contacontos!
Durante este curso puidemos gozar de catorce
Contacontos, gracias á
colaboración de mestres, alumnos e familias.
Un mércores cada tres
semanas a biblioteca
encheuse coa ilusión
dos alumnos para escoitar as historias (en galego, castelán e inglés).

Queremos agradecer
especialmente a colaboración de aqueles pais e
nais que quixeron colaborar con nós e vir a
compartir lectura con
todos.

Aldara contando Loboferoz

Agardamos que o vindeiro curso sexades
máis os que desdes ese
paso.

De fogar en fogar…
Mochila viaxeira de 1º

Como cada ano dende hai tres,
as Mochilas viaxeiras visitaron
os fogares de todo o alumnado.
Con esta actividade pretendemos
achegar a toda a Comunidade
educativa recursos literarios que
ás veces non están presentes nas
casas: tres libros para o alumno
(castelán, galego e inglés); un libro en galego para adultos; un

CD; un DVD; unha libreta de
suxerencias e o Conto viaxeiro.
A implicación de pais e nais na
elaboración dos Contos viaxeiros é importantísima, sobre todo polo que significa para os
alumnos, que chegan a clase
emocionados contando o que
fixeron en familia.
Gracias pola vosa colaboración.
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Aquí non falta creatividade
A participación voluntaria
nos concursos convocados
dende a Biblioteca escolar
foi todo un éxito.
No mes de outubro, para
celebrar o Samaín, recibíronse 49 historias de terror; en xaneiro, con motivo do Día da Paz, 19 poesías; e no mes de marzo, 103
marcapáxinas, que combinaron a creatividade artística e
literaria dos participantes.

En cada caso, os gañadores
levaron a casa un premio e
con todos os traballos fixéronse dous libros que están
disponibles para o empréstito na biblioteca.
Cada ano, en palabras do
xurado, “é máis difícil elixir
aos gañadores, porque a
calidade aumenta”.
Non deixedes de particpar,
nunca se sabe...
Gañadores do I Concurso de marcapáxinas

Celebración do Día do libro
Este ano, para conmemorar
o Día do Libro (23 de abril),
no cole fixemos unha Gran
gymkhana.

Tiveron que esforzarse
moito para obter todas as
pistas e chegar á proba final,
que requería do bo facer de
maiores e pequenos.

Participaron todos os alumnos, agrupados en trece
equipos, de xeito que a colaboración entre eles era
requisito imprescindible
para superar as probas.

Ao final, cada grupo montou un puzzle dun cadro
famoso, cos que fixemos un
mural no corredor.
Pasámolo moi ben!
O grupo da “Sirenita” na proba Pasa polo aro

Sorpresas para setembro...
Pensades que non podemos sorprendervos con novas actividades?
Que equivocados estades! Nós traballamos moito para que gocedes do
mundo máxico dos libros e… seguimos tendo fastásticas ideas!
O vindeiro curso a nosa biblioteca
terá unha nova cara, pois imos renovar algún mobiliario; poremos en
marcha un Club de lectura para 5º

e 6º de primaria; abriremos a Sala de
adultos (país, nais e resto de familia
poderán facer un carné de usuario
para empréstitos); e botaremos a andar o Blogue.
Pero como aínda quedan dous meses,
ao mellor deixamos voar a nosa
imaxinación e hai máis novidades…
Feliz verán e gozade das vacacións!
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Equipo de biblioteca

LECTURAS PARA ESTE VERÁN
EDUCACIÓN INFANTIL E 1º CICLO DE PRIMARIA
•

CASALDERREY, F.: Fiz, o coleccionista de medos. OQO Editores.

•

ALMODÓVAR, A.R.: A verdadeira historia de Carapuchiña. Kalandraka.

•

DAPORTA PADÍN, X.R.: Un becho estraño. Faktoría K de libros.

•

COLOMBO, N.: Cerca. Kalandraka.

•

RODRÍGUEZ, B.: Ladrón de gallinas. Libros del Zorro Rojo.

•

CARLE, E.: Diez patitos de goma. Kókinos.

2º CICLO DE PRIMARIA
•

ALCAÑIZ, M.: A profesora Ripaldi. Xerais.

•

KNUDSEN, M.: León de biblioteca. Ekaré.

•

ARMISÉN, E.: ¿Quéme está pasando? Lumen.

•

DAHL, R.: Cuentos en verso para niños perversos. Altea.

•

NESSMANN, P.: Todas as respostas ás preguntas que nunca te
fixeches. Factoría K de libros.

•

FRANZ ROSELL, J.: O paraugas amarelo. Kalandraka.

•

FERNÁNDEZ SERRANO, J.: Mil cousas poden pasar. Libro II. Xerais.

3º CICLO DE PRIMARIA
•

LACOMBE, B.: La pequeña bruja. Edelvives.

•

OBIOLS, M.: Libro de las M’Alicias. Kalandraka.

•

FARIÑA, A.: A chave da Atlántida. Xerais.

•

FERNÁNDEZ PAZ, A.: Fantasmas de luz. Xerais.

•

RODARI, G.: Contos por teléfono. Kalandraka.

•

PRÉVERT, J.: Para facer o retrato dun paxaro. Fatoría K de libros.

•

GALLEGO GARCÍA, L.: Finis mundi. SM.

•

DAHL, R.: Danny, o campión do mundo. Xerais.

FELICES LECTURAS E BOAS VACACIÓNS!37

ATA VINDEIRO
CURSO !!!

QUE PASEDES UN BO
VERÁN !!!
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