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EDITORIAL 
 

     Ola,de novo, a todos os lectores e lectoras do Xornaliño. Xa estamos aquí outra 
vez. Que axiña pasa o tempo!! Non é certo? Este curso o noso cole 
converteuse ,nada máis e nada menos, que nunha fábrica de soños. Si, lestes ben, 
nunha fábrica de soños, e que o tema que traballamos foi  “o cine”. Todos e todas 
preparamos os nosos traballos con moita ilusión. Vimos películas,como ET, O rei  
león, Matilda...traballamos sobre as vodas no cine, historia do cine,cine mudo... En 
Entroido tamén fixemos disfraces relacionadas co cine e a verdade é que o pasamos 
pipa... O día da muller fixemos murais sobre mulleres de cine. 
     Tamén fixemos outras cousas, por exemplo, o día da Paz fixemos unha carreira 
de obstáculos para recadar cartos para que os nenos e as nenas do Sahara poidan vir 
de vacacións ao Val Miñor. Recadamos  2208 €. Non estivo mal. 
    No festival das letras este ano homenaxeamos  a Roberto Vidal Bolaño. Houbo de 
todo: teatro,poemas, música... 
    O xornaliño é un resumo de todo o que fixemos.Agardamos que gustedes del. 
Boas vacacións e ata o curso que vén!! 
 Non esquezades que no verán temos moito tempo e entre outras moitas cousas 
podemos ler. 

3   Así o fixemos, 3 anos 
5   Do libro á película, 4 anos 
7   Chegou a primavera, 5 anos 
9   A vella Lulula, 1º curso 
11  A nosa voda de cine: Entroido 2013, 2º curso 
12  Na Madroa, 2º curso 
13  E.T., nenos e nenas de 3º 
14  Saídas, 3º curso 
15  Xogos populares. A noite das mudanzas. 4º 
16 Cómo facer a túa propia curtametraxe.  
     Super 8. A clase de 4º 

17  Vincios Fashion Week. 3º e 4º curso 
19  Matilda, 5º A 
21  Letras Galegas 2013, 5º B 
22  Cine mudo, curso de 5º B 
23  Rosalía de Castro. Nenos e nenas de 6º 
24  Ímonos. Bombóns Roca. 6º curso 
25  Educación Física. 
27  XVIII Certame Literario “A Xoaniña” 
36  Música na festa das Letras 
37  O Boletín de Librincios 

SUMARIO 
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Este ano, como xa sabedes, o tema en torno o cal xiraban os nosos traballos, 
era o Cine. As nenas e nenos de tres anos decidimos facer o cartel dunha 
película que nos gusta moito, O Rei León. A súa elaboración fíxonos traballar 
a reo, pero o resultado mereceu a pena.  

ASÍ O FIXEMOS 

O primeiro foi ver a peli... 

...a continuación pintamos as personaxes... 
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...preparamos o mural... 

...e agora dámoslle cor... 

...e este foi o resultado final. 
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Librincios  
preguntounos e 

nós contestamos:  

Primeiro  
miramos a peli 
de “PINOCHO”  
e lemos unha  

versión do libro 
de Carlo Collodi. 
Despois fixemos 

debuxos. 

Para o día da muller , miramos as pelis :  “A bela durminte” de Disney e “Shrek” da Dream 
Works,  e  comparamos os papeis das dúas protagonistas . E  este foi o resultado  . 
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DEBUXAMOS RECORTAMOS, RECORTAMOS AS ROUPAS 

GRAVAMOS OS  
DIÁLOGOS  GRAVAMOS  

AS ESCEAS  
MOVENDO POUCO A 

POUCO. 

COLOREAMOS 

E MONTAMOS A PELI!  
PODEDES VELA NA PÁXINA WEB 

FIXEMOS  OS 
ESCENARIOS 

Fixemos un cartel 
cun poema en 

defensa do uso do 
galego, que estivo 
exposto no Centro 

comercial da  
Ramallosa 

Aula  
4  anos 
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Chegou a primavera e os nenos e nenas de 5 anos empezamos a investigar un pouquiño. Trouxemos á escola  
distintas flores e observamos que tiñan: follas, pétalos, sépalos e talo. Ademais, Duna trouxo unha planta, un  
kalanchoe cunhas flores vermellas moi bonitas. Pero fixemos moitas cousiñas máis... 
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Trouxemos sementes e plantamos algunhas. Naceunos o perexil, 
o azafrán e unha planta que nos trouxo Xiana chamada Flox 
Drummond.  
 

 

Ademais, todos os nenos e nenas de Educación Infantil 
plantamos clavelóns de indias. Para iso necesitamos... 
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A vella Lulula 
estaba empeñada  
en lavar a roupa 
pese a treboada. 
 
Traballou arreo 
toda a mañá 
e foi cara a pía 
para poder comenzar. 
 

Lavou unha blusa 
camisón e saia 
as medias, as luvas 
o mantón e a bata.  
 
Pero a súa roupa 
non puido colgar 
porque lle faltaba 
nada menos  
que o tendal. 

 
A vella Lulula 
seguiu a xornada 
ata una cerdeira(1) 
chegou preocupada: 
- Ti non sabes onde 
   ��� � ��� ������ 
E a cerdeira dixo : 
Agarda o sete e verás... 

Pero tras a conta 
alí non pasou nada  
   
E dixo : “trangalleiro” 
meu tendal vas a ser ti. 

2.  pat i net e /pat ín 
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 3.  ���� ������ 4. ��������/������ 5. ����� ����� 

6.  bambán da casa 7. ��� ������� 

Pero de repente 
veu a treboada. 
E  Lulula a sesta  
foi botar a casa. 
 
Unha gran sorpresa 
tivo o espertar 
e berrou moi alto: 
¡ A miña roupa onde está! 

A súa roupiña 
estaba colgada 
no arco da vella 
tras a treboada. 
 
E mirando as cores 
púxose a contar 
por fin todo estaba 
onde tiña que estar   
1,2,3,4,5,6,7 
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A nosa voda de cine: Entroido 2013 
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 Fomos ao Zoo...vimos todo tipo de animais. 
Gustáronnos moito os leóns, os osos, os 
cervos… 

Ao final do percorrido estábamos moi 
cansos, pero gustaríanos repetir o 
vindeiro curso! 
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Material: Viseiras 
Número de xogadores: Mínimo 10 1º Fanse dous grupos 2º Un equipo pon a viseira cara diante e o outro cara 
atrás. 
3º Empezan todos a correr e a darse a pita. 4º Cando un neno lle da a pita a un do outro equipo, 
este pasa a ser do equipo do que lle deu. 5º Cando non quede ningún dun equipo, o contrario gaña. 

Material: catro fichas de 

metal ou de madeira e 

diferentes chaves. 

Número de xogadores: máis 

dun xogador. 

1º Colles as fichas e 

lanzas. 

2º Dependendo do lugar no 

que deas, sumas un punto, 

dous puntos, tres puntos 

ou cinco puntos. 

3º Quen teña máis puntos 

gana. 
Material: unha corda. 

Número de xogadores: t
res ou 

máis persoas. 

1º Unha persoa agarra dun 

extremo e outra persoa
 agarra 

do outro extremo da cor
da. 

2º Sobra unha persoa, 
que ten que saltar no 

medio. 

Pode contar na súa ment
e para axudarse a salt

ar. 

3º Se paras a corda per
des. 

Material: 12 bólas grandes (6 dunha cor e 6 de outra) e un boliche pequeno. 
Número de xogadores: mínimo 2 xogadores (para facer 2 equipos). 
1º Lánzase o boliche      2º Un xogador lanza a súa bóla.   

3º Un do outro equipo lanza a súa bóla.  4º O primeiro lanza a bóla que lle queda.  

5º O segundo lanza a  bóla que lle queda.  6º Se miden as lonxitudes das bólas ata o boli

         che e o que estea máis preto gaña. 

A NOITE DAS MUDANZAS: DO LIBRO Á PANTALLA 
Claudia, en 3º, trouxo a clase un libro titulado A noite das mudanzas. Ocorréuselle facer un teatriño de sombras para todo o 

cole. 

Este ano, Irene apuntounos a un concurso chamado Nós tamén creamos. Entre 

todos os libros que nos deron a elixir para facer a nosa curtametraxe en stop 

motion estaba o conto A noite das mudanzas e foi o que eliximos.  

Irene fixo o storyboard para saber as escenas que tiñamos que gravar. Despois 

fixemos os escenarios e os personaxes:un burro, un galo, as galiñas, o 

granxeiro, un can e unha vaca. 

Cando os rematamos, empezamos a gravar. Tiñamos que mover os personaxes 

un pouco e darlle dous clics no ordenador, así sucesivamente ata rematar a película.Despois, gravamos as voces e Irene 

editouna. Xa tiñamos a curtametraxe feita. Canto traballo!!!    Rubén R., Álex, Ruth e Vicky 
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  COMO FACER A TÚA PROPIA CURTAMETRAXE 

1º - Adquirir coñecementos previos: temos que saber algúns conceptos 
básicos, os xéneros cinematográficos, o equipo necesario, os tipos de 
planos... 
2º - Facer un storyboard  para ter claro as escenas da película. 
3º - Formar o equipo: ten que haber un director, un guionista, un 
operador de cámara, un director de arte, un deseñador e un editor (polo 
menos). 
4º - Preparar o guión 
5º - Convocar unha reunión con todos os membros do equipo para tomar 
algunhas decisións. 
6º - Preparar os decorados, elixir o vestiario e crear a escaleta. 
7º - Convocar o casting, tendo en conta que só poden estar alí o director  
e o guionista para elixir o reparto. 
8º - Convocar unha reunión para preparar os días de ensaio. 
9º - No último ensaio, falar cos actores e decidir os días para gravar. 
10º - Gravar as distintas escenas. 
11º - Montar a película e engadirlle a banda sonora e os 
efectos especiais de son. 
12º - Proxectar a película. 
Consello: Para que sexa máis doado gravar, todas as escenas 
que sexan no mesmo lugar, grávanse o mesmo día.   
 
  Nara, Alejandra, María, Sergio e Mar. 

O pasado luns, 3 de xuño, Irene 
trouxo unha sorpresa. Viu Xoan 
á nosa clase, un case arquitecto 
que ten unha impresora 3D 
bautizada como Super 8. 
A máquina funciona cunha 
fonte de alimentación eléctrica e 
fai o seguinte: ten un fío de 
plástico que se mete 
dentro da máquina, a 
boquilla o funde e fai 
un fío moitísimo máis 
fino co que debuxa as 
distintas capas do 
obxecto. 
Ten unha placa de metal 
quente (a 100ºC) e a 
boquilla está a 240ºC. 

Para que Super 8 soubera o que 
tiña que facer Xoan tíñaa 
conectada ao ordenador. 
Aquilo facía de todo! 
Fixo tres polbos e dúas ras, que 
eran uns dos deseños que traía. 
A primeira ra non lle saiu moi 
ben porque o plástico que 

precisaba non era ese. 
As figuras tiñan que ser 
brancas, porque aínda que tiña 
plásticos de máis cores tiña que 
levalos a analizar porque ao 
mellor eses plásticos podían 
estropear a máquina. 
Mais tarde sorteamos os tres 

polbos e a ra. 
Tamén fixo unha 
moediña para cada un 
para usala cando vamos 
ao supermercado e non 
ter que coller unha 
moeda de cincuenta 
céntimos ou de un euro. 
Foi moi divertido! 
 

SUPER 8 CHEGOU Á NOSA CLASE POR SORPRESA 
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   MATILDA 
Este curso traballamos o tema do cine e a nosa clase ,5º A, preparou un traballo 
sobre  MATILDA . Primeiro a profe díxonos  que o noso tema ía ser esta 
película e buscamos datos sobre ela en Internet,algúns vírana de pequenos e 
non se lembraban moito , outros leran o libro de Roal Dhal e  gustaran moito 
del; despois vímola toda a clase , fartámonos de rir e quedamos totalmente 
engaiolados porque é unha película moi divertida. 
 
O noso traballo tiña catro partes: presentación, ficha técnica,argumento e 
valoración. Para separar cada parte, cando tivemos a exposición na biblioteca, 
saía Andrea cunha claqueta, como fan os profesionais e ía dicindo escena unha, 
presentación, escena dous, ficha técnica… Ao remate de cada parte 
Eloy ,agachado detrás da porta dicía : Corten!  
 
Na biblioteca puxémonos algo nerviosos e nerviosas pero creo que nos saíu 
bastante ben. Tivemos que  aprender moitas cousas pero  pouco a pouco, 
mentres buscabamos  datos llanos quedando e ao final demos un repaso a 
todo...e xa está. 
 
Na ficha técnica demos datos da película como por exemplo que é unha 
comedia, aínda que tamén hai drama e fantasía ;o tempo que dura, quen é o 
director, os actores e actrices que traballan nela, a duración que ten, o 
orzamento da película… Na clase fixemos unha ficha técnica e colocámola na 
parede  do corredor a carón da nosa aula para que a viran todos e todas . 
 
Matilda trata dunha nena encantadora, moi intelixente e con moitas gañas de 
aprender.Dende moi pequena decátase de que non ten nada en común coa súa  
familia que pasa completamente dela.Tanto os pais coma o irmán. 
Ela le moitísimo.Gusta moito dos libros pero os seus pais só queren que vexa a 
televisión. 
 
Como esqueceron anotala no colexio,aínda que xa ten 4 anos, cando todos 
marchan pola mañá, Matilda para non aburrirse vai a biblioteca a ler 
libros.Nesta época Matilda descubre que ten poderes e utilízaos para gastarlle 
bromas aos seus pais. 
 
Un día matricúlana nun colexio horrible.A Directora ten atemorizado ao 
alumnado.Pero Matilda ten una profesora marabillosa que sabe valorala e 
apreciala.Xuntas serán quen de  cambiar a situación e mellorar a vida do 
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Que aprendemos de Matilda ? Pois un resumo das nosas opinións son: 
 
Matilda ensínanos a valorar os libros como fonte de aprendizaxe e de 
diversión.Ela é feliz cando le e aprende nos libros a solucionar os seus 
problemas. 
 
Matilda é unha nena valente e activa.É un bo exemplo para  ser autónomas e ter 
iniciativa.Tamén aprendemos que a todas as persoas precisamos que nos 
queiran e nos valoren.  
 
Nesta película cuestiónanse as actitudes autoritarias e abusivas.Débese tratar 
con respecto a todas as persoas.  
 
Ao  final puxemos un pequeno trailer da peli para animar a todo o cole a vela. 
 
Este foi o noso traballo do cine. A ver que toca o ano que vén. 
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Letras Galegas 2013 

          Este ano celebramos as letras Galegas homenaxeando ao 
dramaturgo Roberto Vidal Bolaño, escritor e actor do teatro Galego 
que naceu en 1950 en Santiago de Compostela e morreu na mesma 
cidade no 2002. 
      Para conmemorar este día grande de Galicia,tódalas aulas do noso 
colexio prepararon unha pequena actuación en galego.Fixéronse  
musicais, representacións de teatro, actuacións dos nenos e nenas 
que tocan algún instrumento e ata tivemos unha pasarela de modelos!! 
Nós,os alumnos e alumnas de 5ªB  interpretamos con pompóns e con 
luz negra unha obra clásica de ALexander Bodorin titulada o Príncipe 
Igor. 
Ao remate quixemos homenaxear a toda a xente galega proxectando 
un video sobre as  paisaxes, culturas e costumes da nosa terra 
mentres nós, cuns círculos, íamos formando as oracións: 
 

QUE É GALICIA? 
GALICIA É DUZURA 
GALICIA É AGARIMO 
GALICIA É MORRIÑA  

GALICIA SOMOS NÓS!!  
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   O cine mudo foi o noso tema de investigación durante 
todo o curso. Grazas a el coñecimos un pouco máis de quen 
foi o creador do cine mudo: George Meliès  e tamén  
Charlie Chaplin  ¨Charlot¨, o gran actor cómico do cine. 
Para recordar o noso traballo aquí van algunhas mostras: 

 

    ���� ���� 
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Outro ano máis, acudimos á Piscina da Ramaiosa 
e aproveitamos moi ben o tempo. MOITAS 
GRAZAS á Comunidade de Montes de Vincios e 
ao ANPA pola súa achega económica para que 
puidésemos gozar desta actividade.  
ESPERAMOS VOLVER o vindeiro curso!!! SPINNING 

TONIFICACIÓN 

EQUILIBRIO e PROPIOCEPCIÓN 

SALTOS 

AXILIDADE e COORDINACIÓN 

XOGOS ACUÁTICOS 
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ACTIVIDADE 

FÍSICA= SAÚDE 
Anotádevos no 
DEPORTE que 

máis vos guste e 
a PRACTICALO 
polas tardes!!! 

 

XORNADAS DEPORTIVAS 
O 17 de febreiro invitounos o Colexio Anxo da Garda de Nigrán e xogamos a 
moitos deportes. Tamén fixemos novos amigos e amigas!!! 

EN ABRIL XOGOS POPULARES  
NO CEIP SERRA VINCIOS 
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     XVIII  CERTAME LITERARIO  “ A XOANIÑA” 

1º ciclo 
 
1º CURSO 
 

     AS ANDORIÑAS 
 
Había unha vez unhas andoriñas que voaron e voaron para atopar sitios cálidos 
cando chegou a primavera. 
Un día as andoriñas viron o colexio Serra-Vincios. Entón deron tantas voltas 
que  se marearon un montón e non puideron voar. 
Finalmente fixeron o niño no tellado do colexio 

2º PREMIO de narrativa:Sira Araujo Fernandez 
     O CAN BILI 
Había unha vez un can que se chamaba Bili e sempre andaba a correr. 
Un día Bili viu un gato e perseguiuno ata quedar esgotado. 
O gato agachouse e como Bili non o atopou tumbouse a sombra. 

2º CURSO 
 
1º PREMIO de narrativa:Aldara Romero Salgueiro 
 
             RISIÑAS DE CORES 
Nun monte había risiñas de cores que voaban e eran de todos os tipos como 
árbores, follas, esquíos, cervos e sobre todo as cores estaban nos seus 
dentes.Pero coidado que aínda hai moitas máis cousas.Que bonitos eran aqueles 
sorrisos sonrosados! Eran como tomates tomatitos.Pero un día unha bruxa 
malvada fixo un feitizo e todos estaban enfadados.Días despois veu unha raíña 
boa que fixo que desaparecera o feitizo da bruxa e de novo houbo risiñas de 
cores a voar.  
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2º PREMIO de narrativa: Gabriel Durán Pérez 
 
         OS TRES NENOS NO BOSQUE 
Érase unha vez tres nenos que xogaban fóra no patio ata que de súpeto viron un 
burato na rede que levaba ao bosque e entraron. De repente escoitaron un ruído 
dun xabarín que viña correndo cara a eles. Os tres nenos agacháronse detrás 
dun arbusto. E viron algo que pingaba. Déronse a volta, era un oso famento. 
Correron e correron o máis rápido que puideron e despistárono. Volveron ao 
colexio antes de que tocara o timbre. Foi toda unha aventura!!! 

 

PREMIO de poesía: Iker Alonso Estévez 
 

AS CORES DAS FLORES 
 

As rosas son vermellas, 
as violetas son hermosas, 

as campanelas son brancas, 
os mirasoles amarelos, 

as margaridas son azuis,  
a dama da noite violeta. 

 

2º CICLO 
 
1º PREMI O de nar r at i va : Desi r ée Ot er o Vi l a 
 

A MANIFESTACIÓN 
Eran as dez e media da mañá, facía un sol e unha calor 
impresionantes. Mirei pola ventá e vin o monte Galiñeiro. Hoxe estaba 
diferente, non vía os raposos, nin os cabalos, nin tan sequera as vacas; 
só vía unha morea de camións transportando uns tubos brancos e 
enormes.  
No recreo non xoguei nin coa buxaina, nin ao pilla-pilla, nin ás 
agachadas, senon que quedei abraiada por semellante cousa, eran os 
EÓLICOS!. 
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cavilar e cavilar; a ver que podía facer para parar aquela obra maligna. 
Pasadas unhas horas cheguei á conclusión que podiamos facer unha 
manifestación no colexio, e aproveitando que meu pai traballa no 
telexornal podiamos convidar a todos os nenos e nenas de Galicia que 
viñeran cos seus profes á manifestación. 
O venres pola mañán, a iso das dez menos cuarto empezaron a chegar 
autobuses de colexios, era verdadeiramente impresionante! 
Collemos as mochilas e comezamos a manifestación. Primeiro 
cruzamos Piñeiro e logo subimos pola pista que leva ao Galiñeiro. 
Cando chegamos alí, estaban os obreiros pero en vez de estar a 
traballar estábanse abrazando, nós, a verdade non sabiamos por que. 
Un neno de Lugo dixo: 
-Mirade aí, son os animais do Galiñeiro!! 
Era verdade, eran os raposos, os cabalos, as vacas...que eu botaba en 
falla o outro día; eles tamén estaban manifestándose xa que lles 
estaban destruíndo as súas covas. 
Os obreiros miraron para un lado e para outro e empezaron a recoller 

2º PREMIO de narrativa:Mauro Artos Salgueiro 
 
    UN ELEFANTE MIOPE 
Marta unha nena alta e fraca a que lle gustan os animais quixo facer 
unha excursión ao zoo.Pediulle aos seus pais se podían ir. A primeira vez 
dixéronlle que non,pero a segunda...a resposta foi si. 
Chegaron ao zoo e primeiro quixo ver un loro de cores moi 
bonitas.Despois quixo ver un Coello de ollos vermellos.Máis tarde 
chegaron ao hábitat do elefante.Aquel animal era moi grande e tiña 
unhas orellas xigantescas. A  rapariga rematou decatándose de que o 
elefante era miope, pero...o gran animal comía madeira no canto de 
manises! Nese momento apareceu no hábitat do elefante un lagarto co 
rabo longuísimo. 
O elefante pensou que o lagarto era un rato enorme e acabou saíndo a 
correr. O coitado estampou contra un valado. 
                 Que trompazo se deu!! 
Ao chegar a casa,Marta meteuse na cama,e soñou con aquel gran 
elefante. 

ACCESSIT: Tania Rodríguez Domínguez 
 
    MARTIÑO E O INGLÉS 
Martiño ten ganas de aprender inglés. Pero resúltalle moi difícil xa que no cole, 
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non adoita ter boas notas. Aínda que sempre presta moita atención sempre se 
confunde. 
Un día decatouse de que no seu barrio había uns veciños novos.Unha tarde, 
cando paseaba en bicicleta topou cos nenos fillos dos novos veciños. 
Saudárono en inglés e el, case sen darse conta, respostoulles en inglés. 
Fixéronse amigos ,resulta que Bet e Meter eran ingleses e chegaron a un acordo 
con Martiño, eles ensinábanlle inglés e el  a eles galego.  
Ao pasar algún tempo Martiño xa falaba inglés moi ben,o que lle permitiu sacar 
moi boas notas e, pasados os anos, fíxose profesor de inglés. 
Cada vez que se lembraba daqueles nenos daba grazas a Deus por telos 
coñecido.  

PREMIO de poesía:Mar Novoa Romero 
 
    AS ESTACIÓNS DO ANO 
     Na primavera hai flores, 
     flores de todas as cores. 
 
     No verán quenta o sol e imos ao mar, 
     xogamos coas ondas, coa area e máis… 
 
     No outono as follas das árbores caen ao chan 
     deixando unha alfombra que trisca ao pisar. 
 
     No inverno cae a neve. 
     Neve branca, fría neve.     

3º ciclo 
 
1º PREMIO de narrativa: Noemí Torres Otero 
 
     DESEXO CUMPRIDO 
Hai millóns e millóns de anos, cando xurdiron os primeiros animais, xa pasaba 
o mesmo que sucede hoxe en día,todos queren o que non teñen.Nesta historia 
vouvos contar o que quixeron os ratos. Estes animais coas súas curtas patas, 
sempre preto do chan, vían con envexa como os paxaros gozaban da liberdade 
de poder voar. Os ratos eran quen de trepar ás árbores pero ao separar as súas 
patas  das polas caían axiña ao chan.Ollaban como as aves  ensina 
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naban aos seus pitos a voar e, por máis que o intentaban eles non podían 
levantar un só palmo do chan.Os paxaros sentían pena dos pobres ratos. 
Sempre dando tombos sen ningún resultado. Os ratos pedíronlle axuda aos 
paxaros. Despois de moitos rogos  as aves reuníronse para tratar de atopar 
algunha solución. Foi daquela cando intentaron axudarlles. Farían un trato. 
Daríanlle sete plumas aos ratos.Unha para o equilibrio, outra para despegar, 
outra para non ter vertixe, unha cuarta para a velocidade, a quinta para 
planear,a sexta para aterrar e a última para o valor. A cambio os ratos tiñan que 
deixarlle o día para voar eles e só poderían voar de noite. Así foi.Os paxaros 
déronlles unhas plumas aos ratos que se transformaron nunhas  ás que lles 
permitían voar. Ao principio non as controlaban moi ben e batían con todo 
pero, co tempo, desenrolaron un sentido da orientación extraordinario. Estes 
pequenos animais son os que hoxe en día coñecemos como morcegos. Todo un 
exemplo de superación. Se tes un soño persígueo ti tamén 

2º PREMIO de narrativa : Lucía Piñeiro Vila 
 
   GALIMOUCHO E O VOLCÁN 
Era unha vez un xigante que vivía na aldea de Pompeia. Chamábase 
Galimoucho. Vivía nunha tenda de campaña enorme. Despreciábano todos os 
habitantes de Pompeia  porque era diferente.  
Un día Galimoucho fartouse de que se riran del e propuxo unha carreira. O 
xigante contra todos os da aldea. Se gañaba algún deles poderían rirse de 
Galimoucho todo o que quixeran, pero se gañaba Galimoucho nunca máis se 
burlarían del. 
A carreira sería dende a casa de Galimoucho ata o cráter do Vesubio.  
Comezaron co alba. Galimoucho  ía gañando pero os aldeáns ían moi preto. O 
xigante acelerou pero,apuraba tanto que caeu dentro do volcán. Era incrible! 
Non había lava! Había un enorme prado. Todo 



 32 

 
 

verde. Salferido de flores. Galimoucho non acreditaba. Pensaba, pero isto como 
é posible? Se estou dentro dun volcán?  
Viu un río de auga cristalina e,como estaba moi sofocado meteuse dentro e 
lavouse un pouco. De súpeto transformouse nunca persoa de tamaño normal. 
-E isto como foi?- preguntouse Galimoucho– polo menos ten unha avantaxe, os 
habitantes de Pompeia xa non se burlarán de min porque son do seu mesmo 
tamaño. 
Agora só tiña que procurar a saída. Cando mirou para arriba non había cráter. 
-Pe...pe...pero onde está o cráter? 
De súpeto alguén di: 
-Xa non está, desapareceu. Terás que atopalo. 
-E ti quen es?- pregunta Galimoucho. 
-Son unha pedra volcánica con forma de verme. Se queres saír daquí tes a 
solución neste arbusto. 
Galimoucho correu, rebuscou no arbusto,e atopou unha poesía que dicía así: 
     Para o cráter atopar 
     ao ceo debes mirar. 
 
     Desexar saír 
     para o cráter abrir. 
 
     Agárrate a unha corda imaxinaria 
     para subir coma rápida maquinaria. 
 
-Ahá! Xa sei o que teño que facer. 
Galimoucho mirou para o ceo e desexou saír. O cráter abriuse e aga- 
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rrouse a unha corda imaxinaria e en dez segundos estaba arriba. 
Os aldeáns estaban preocupados por el e cando o viron fóra apertarono moi 
forte. 
- Onde estiveches? 
Galimoucho contoulles toda a historia. A partires daquel día sempre se levaron 
ben. 
 
PREMIO de poesía : Marta Garrido Fernández 
 
     A POESÍA 
          A poesía 
     é fermosa 
     como un caravel 
     e tan doce  
     Coma o mel. 
 
     A poesía é 
     tan especial 
     como montar 
     nunha nave espacial. 
 
     A poesía fainos soñar 
     e dela gozar. 
     A imaxinación bótase a voar 
     cando unha poesía oe recitar. 
 
     Se poeta queres ser 
     isto terás que aprender: 
     colle lapis e papel 
     engade gotiñas de ilusión 
     e serás un poeta 
     cun gran corazón.      
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Este conto foi realizado 
polas nenas e os nenos 
de  E. Infantil do C.E.I.P. 
Serra Vincios, por mor 
do Certame Literario e de 
Ilustración “A Xoaniña”. 
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alumnado,a cotío, viu 
convertida a súa aula en 
sala de cine e mesmo 
fomos todos xuntos ao 
cine da Ramallosa para 

ver Rompe Ralph. 

G o z a m o s  c o a 
experiencia, pero non 
s ó  i s o ,  t a m é n 
aprendemos a valorar 
doutro xeito as 
p e l í c u l a s ; 
reflexionamos sobre a 

dificultade que entraña 
g r a v a r  u n h a ; 
comprendemos algunhas 
t é c n i c a s 
cinematográficas… 

Se queredes ver vós 
mesmos todo isto que 

Este ano... foi un ano 
de cine! 

T o d o s  o s  c u r s o s 
t r a b a l l a r o n  n a l g ú n 
proxecto relacionado 
coa sétima arte, dende 
a  r o d a x e  d e 
curtametraxes ata a 
análise de películas 
moi coñecidas por 
todos pasando polo 
cine de ciencia ficción, 
as vodas na gran 
pantalla ou a dobraxe 
das voces que tanto nos 
cautivan nas salas... 

A o  r e m a t a r  c a d a 
trimestre reunímonos na 
Bibliotca para compartir 
as nosas experiencias e 

aprender os uns dos 
outros. Foi tan divertido e 
enriquecedor  ver aos 
compañeiros expoñendo 
que estamos dispostos a 

seguir repetindo cada 
curso. 

Os corredores están 
cheos dos traballos que se 
fixeron nas aulas; o 

Este ano botou a andar o Club de 
lectura e non imaxinades a boa 
acollida que tivo entre o alumnado 
máis maior. 

Vímonos obrigados a facer dous 
grupos, pois anotáronse 34 alumnos (o 
recomendable son 15 ou 16). 

Os libros escollidos foron Aventuras de 
la mano negra, que comentaron con 
Irene; e As bruxas, que desmenuzaron 
con Filo. 

Eles encantados e nos tamén, porque 
ler por pracer é a mellor forma de 

Luces, cámara… acción! 

Lectores que fan Club 

A C T I V I D A D E S  

M Á I S  V A L O R A D A S  

P O L O S  U S U A R I O S  
O boletín de Librincios 

E Q U I P O  D E  B I B L I O T E C A  C U R S O 2 0 1 2 — 2 0 1 3  
1. CLUB DE LECTURA 

2. CONTACONTOS E 
ANIMACIÓNS Á LEC-
TURA 

3. IV CONCURSO DE 
HISTORIAS DE TE-
RROR 

4. MOCHILAS E CON-
TOS VIAXEIROS 

5. ATOPA A RESPOSTA! 

Alumnos de 4º na rodaxe de 
O asesino misterioso 

Alumnos de 4º, 5º e 6º durante unha reunión 
do Club de lectura co libro As bruxas 
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Ármate de libros e 

vencerás. Son as 

mellores armas 

para a loita da vida. 

Anónimo  

Gañadoras do IV Concurso 
de Historias de terror 

Contacontos de todos, para todos 

As cartas de Librincios 

Novas actividades, novos espazos 
C a d a  a n o 
traballamos máis!  

Xa son familiares para 
os alumnos actividades 
como os contacontos, o 
concurso de historias de 
terror ou as mochilas 
viaxeiras. Sabemos que 
lles gustan. 

Pero queremos que 
gocen aínda máis dos 
libros e seguemos a 
d e s e ñ a r  n o v a s 

actividades. 

Este curso Librincios 
d e s e x o u  u n  b o 
aniversario; os máis 
pequenos  t i v e ron 
padr iños lectores; 
escribimos mensaxes de 
paz; elaboramos unha 
p o e s í a  v i a x e i r a ; 
recitáronnos versos o 
Día Internacional da 
poesía; temos dous 
novos recunchos, un de 

Os primeiros días de curso 
tivemos unha gran sorpresa. A 
nosa mascota escribiunos para 
facernos preguntas sobre cine. 

Cada clase recibiu unha carta con 
dúas cuestións e, para poder 
respondelas, todos tiveron que 
aprender a buscar información. 

Pero non pensedes que iso foi 
todo. Despois de Nadal, outra 

vez chamou a carteira a nosas 
portas (gracias Ana) par darnos 
unha segunda misiva. Esa vez, 
L i b r i n c i o s  ped iunos  que 
a topáramos  cur ios idades 
relacionadas co cine. 

Sabíades que Walt Disney 
descontaba do salario dos seus 
traballadores o tempo que 
tardaban en afiar o lapis? Que 
inxustiza! 

Unha vez desapareceu o 
medo escénico, familias 

e, sobre todo, alumnos, 
tomaron as rendas e 
deleitáronnos con rimas, 
d r a m a t i z a c i ó n s , 
teatriños, presentación 
audiovisuais… 

Queremos dar as gracias 
a todos os que se 
atreveron (e aos que 

estiveron detrás) a 
participar e animar aos 

Nada máis e nada 
m e n o s  q u e  1 4 
c o n t a c o n t o s  e 
animacións á lectura 
pasaron este curso pola 
nosa Biblioteca. 

Ao principio, os profes 
tiveron que pór a 
funcionar a imaxinación. 
Foron eles quen abriron a 
caixa de Pandora. 

Respostas ás preguntas da nosa mascota 

Poesía viaxeira elaborada por 
todo os cursos 

Alumnos de 5º B facendo un tea-
triño aos máis pequenos 
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Consellos para ler en familia 
Espazo Lectura, do que so-
mos socios protectores, 
elaborou un decálogo con 
consellos para ler en familia. 

Queremos compartir con 
vós algún deles: 

 O contacto con libros é 
necesario dende bebés. 

 É importante ofrecer 
libros axeitados á idade de 
cada un. 

 Se nós lemos, eles len. 

 Hai que escoller ben os 
tempos e lugares para a 
lectura. 

 É necesario escoitar o 
que teñen e queren 
contarnos a propósito dos 
libros. 

 Debemos ofrecerlles a 
posibilidade de ir ás 
Bibliotecas a elixir lecturas. 

 Hai que educar o seu 
gusto e ofrecerlles lecturas 
de calidade. 

d r a m a t i z a c i ó n  e 
reconstrucción dunha 
poesía. 

Ademais dunha actividade 
de animación á lectura, este 
día é un momento para 
facer novos amigos e 
aprender a traballar en 
grupo. 

Os a lumno de E . I . 
festexárono en Gondomar, 

Este ano, para conmemorar 
un día tan especial, os 
n e n o s  f i x e r o n  u n 
percorrido literario de seis 
etapas. En cada unha delas 
descubriron un libro 
(teatro, poesía, narrativa) a 
través dunha actividade 
diferente: contacontos, 
l e c t u r a  c o m p a r t i d a , 
obradoiro plástico, canción, 

Percorrido literario no Día do libro 

librincios.blogspot.com 

Usuarios da Biblioteca escolar mentres agardan o turno para de-
volver e levar libros emprestados, durante o recreo. 

A profe Auri estivo a cargo dunha das etapas: Conto con 
obradoiro (Avós) 

Páxina principal do blogue da nosa Biblioteca. 

Esta é a dirección do noso blogue, no que podedes 
atopar todo o que imos facendo durante o curso. 
Tamén hai recursos para buscar lecturas, xogos para 
mellorar a competencia lingüística, enlaces a outras 
páxinas de interese… 
Ademais, cada ciclo ten o seu propio blogue (ao que 
podedes acceder nas pestanas superiores) no que 
publica os traballos de aula, as saídas ou as actuacións. 
Se aínda non o coñecedes, non agardades máis. É un 
modo moi sinxelo de compartir cos vosos fillos a súa 
vida escolar. 



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

 

• FUMAÇA, M.: ...cantar e bailar para ser máis feliz!!! Árbore/Galaxia. CD. 

• GRAVETT, E.: O gran libro dos medos do rato pequeno. Patasdepeixe. 

• LOZANO, P.: Los viajes de Gustavo. Destino. 

• MONTERO, B.: A escaleira. OQO Editores. 

• TURÍN, A.: Rosa Caramelo. Kalandraka. 

 

2º CICLO DE PRIMARIA 
 

• LÓPEZ NARVÁEZ, C.: Memorias de una gallina. Anaya. 

• LOURENZO, M.: Unha fantasma no colexio. Tambre. 

• MAHY, M.: El secuestro de la bibliotecaria. Alfaguara. 

• PINTO & CHINTO: Os xogos olímpicos de Ningures. Árbore/Galaxia. 

• RODARI, G.: Contos por teléfono. Kalandraka. 

 

3º CICLO DE PRIMARIA 
 

• FERNÁNDEZ PAZ, A: Tres pasos polo misterio. Xerais. 

• GRABHAM, T.: Se rueda. Edebé. 

• GUILLOT, L.: El Chico. Combel. 

• JORDI SIERRA i FABRA: El extraordinario ingenio Parlante 

del Profesor Palermo.  

• MILAN: O príncipe das sombras. Kalandraka. 

FELICES LECTURAS E BOAS VACACIÓNS! 


