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EDITORIAL
Como pasa o tempo! Xa estamos outra vez a final de curso e
polo tanto volves ter nas túas mans outro exemplar do
“Xornaliño” Este ano fixemos moitas cousas arredor da
gastronomía, que foi o noso proxecto anual. Podemos dicir
polo tanto que foi un curso delicioso e moi saboroso. Pero
non pensedes que só foi comer... aprendemos moito do
chocolate, a castaña, como poñer a mesa, a facer pan,
coñecemos hábitos saudables en relación a comida, comidas
relacionadas cos contos, tamén aprendemos que despois de
traballar na cociña hai que deixar todo recollido e que se
todos e todas comemos está claro que todos e todas podemos
cociñar, poñer e recoller a mesa e deixar a cociña
estupendamente recollida e limpa.
Como sempre houbo moitísimas actividades da biblioteca nas
que todos e todas participamos. Tivemos unha maleta
viaxeira de poesía que foi todo un éxito.
No terceiro trimestre traballamos no Festival das letras en
homenaxe a Díaz Castro que requeríu un gran traballo por
parte do alumnado e do profesorado. Traballo que dende o
Equipo de Dinamización Lingüística queremos agradecer.
E como todo chega, chegou a hora da despedida e queremos
facelo con moito agarimo e desexándovos unhas felices
vacacións de verán e lembrándovos que un bo libro axuda
tamén a gozar nas vacacións. Ata o curso que vén.
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Os nenos de tres anos somos novos nesta andaina educativa que, no mes de
Setembro, comezamos con moita ilusión. Enseguida adaptámonos a estar todos
xuntos, compartir xogos, risas, aprendizaxe e algunha que outra disputa…
O resumo deste curso queda nestas fermosas imaxes e nos nosos corazóns...
BÓ VERÁN E VÉMONOS EN SETEMBRO !!!
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Hansel e Gretel con sombreiro
chegaron ao Galiñeiro.
O monte estaba fermoso
coas árbores, as flores e o
toxo.

Ao chegar a tardiña
escoitaron ruxir,
que podemos comer?
onde imos durmir?
Non te preocupes irmán
teño no peto miguiñas de pan.
Comeron
as migas
beberon
na fonte
buscaron
abrigo
e fíxose
noite.

Durmiron xuntiños
déronse calor
soñaron con doces
de rico sabor.

Pola
mañanciña
espertounos o
Sol
con raíños
dourados
e pouquiño
calor.

Non chores irmán
que algunha casiña
habemos topar.

Unha casiña!
Unha casiña!
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E deste xeito tan sinxelo
as nenas de Vincios
fixeron casiñas de caramelo.

E deste xeito tan lambón
os nenos de Vincios
fixeron casiñas de turrón.

Os nenos e nenas de 4 anos fixeron unha deliciosa casiña de chocolate.
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Ó longo do curso fixemos de cociñeiros, estas son algunhas das cousas que
aprendemos sobre eles:
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Tamén tivemos a oportunidade de visitar unha pastelería da nosa aldea para
saber como se fan os ricos croissants que tanto nos gustan.
Fomos de excursión a:

Pasámolo xenial
todos os nenos
de Infantil xuntos.
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Alba : Tarta de queixo

Brais : Chupabombóns

Sara : Pizza

Ana : Trufas

Uxía :
Brownie de chocolate

Sira : Cupcakes
Aarón : Tarta de chocolate
e nata

Sheila e Ruth :
Volcáns de chocolate
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Irene : Filloas

Lara : Tarta de queixo

Jony : Flan de café

Aitor : Bizcoito de
chocolate

Samu : Creps de chocolate

Saray : Galletas

Santi : Natillas

Aroa : Tarta tres
chocolates

Hugo : Brochetas de
froitas
André : Tarta da avoa

Alex : Mousse de limón e
iogur
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Marta : Plátanos con
chocolate

Silvia : Arroz con leite

Sofía: Madalenas

3º INFORMA!

AS CASTAÑAS E O MAGOSTO
O día 12 de novembro fomos ao
Galiñeiro a celebrar o magosto.

chegáramos ao colexio.

Cada un de nós levou unhas poucas de
castañas para asar e, cando as profes as
asaron, todos comezamos a comelas.
Estaban deliciosas!
Despois da merenda, fomos xogar polo
parque do Galiñeiro e, antes de
marchar, recollemos todos os plásticos
e todos os papeis para deixar todo
limpo.

Cando entramos na clase estabamos
mortos de cansancio!

Alumnos de 3º no monte Galiñeiro

Baixamos camiñando. No medio do
camiño uns nenos tiveron que parar a
descasar. Cando nos dimos conta xa

Eva, Nair, Paula e
Gabriel.

RECEITAS DE LIBRO
foron os espaguetis (que
fixeron coa axuda de María,
a nai de Paula Estévez) e as
bolechas de vainillas (Xoan
imprimiulles os moldes coa
impresora 3D e Vero
axudoulles a preparar as
bolechas con eles).

Ao longo do curso
os nenos de 3º
fixeron
moitas
receitas que tiñan
que ver con contos,
coma por exemplo
A que sabe a lúa, As
crêpes de mamá
Panya, A festa do
azucre…

Con estas receitas e
algunhas máis fixeron un
recetario delicioso.

As que máis lles gustaron

Martín, Paula, Tania e Telmo.

Unha das receitas escritas e deseñadas polos alumnos de 3º
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PIZZA, CHOCOLATE E PINCHIÑOS
O martes 11 de marzo os nenos e
nenas de 3º e 4º visitaron o Parador
de Tui.

fixeron relacionadas co tema anual.
pois foron tamén ao Alcampo, a
Aguasana, ao Museo da conserva…

Primeiro ensináronlles a cociña e o
c o m e d o r. C a n d o r e m a t a ro n ,
ensináronlles o xardín.

Tiñeron un curso moi pero que moi
gastronómico!
Aldara, Anais e Iker.

Despois, fixeron pizza e cestas de
chocolate con xeado e pinchiños de
froitas bañados en chocolate. Non
deixaron nada de nada nos pratos!
Logo, xogaron no parque do Parador.
Para rematar, fixéronse todos unha
foto recordo cos camareiros, os chefs,
a recepcionista e as profes.
Esta foi unha das moitas saídas que

Foto de recordo dun día fantástico

DA INVESTIGACIÓN Á TELEVISIÓN
Os alumnos de 3º fixeron un programa
de televisión titulado Sabemos o que
comemos? para contar todo o que
aprenderon ao longo do curso na
exposición da Biblioteca.

Investigaron sobre o código impreso
nos ovos, aprenderon a ler etiquetas,
fixeron unha película sobre a vendima,
un experiemnto con Coca-cola, unha
enquisa sobre os alimentos
(curiosidades), inventaron anuncios...
Ademais, todas as excursións que
fixeron estaban relacionadas coa
gastronomía.
Foi un ano cheo de sabor!
Yeneba, Noa, Judith e Diego.

Mercando alimentos na Tenda de Chus
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Percorrendo o mundo en sombras...

Exipto, terra de xeroglíficos,
pirámides e faraóns.

India misteriosa, cos seus
ritos e seus bailes.

O corazón dos campos de
arroz en China.

A doce cerimonia do té no
Xapón de geishas e samurais.

Australia e a barreira de coral,
con milleiros de especies.
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Nova Iorque e a súa famosa
Estatua da liberdade.

Hermoso Brasil a ritmo de
samba e futebol.

Kenia e a súa gran sabana
chea de vida.

Encontros románticos ante un
prato de espaguetini en Italia.

O camiño de Santiago, o
máis fermoso do mundo

...na viaxe dos seus soños.
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A CASTAÑA

Este curso, en relación ao tema da gastronomía, nós traballamos a castaña. Buscamos datos na
biblioteca, en Internet e outros son da nosa colleita. O día da exposición estabamos moi nervosos
pero saíunos bastante ben. Agora queremos compartilo con vós. Agardamos que o atopedes
interesante.
O castiñeiro é moito máis antigo que os seres humanos. Hai máis de 40 millóns de anos xa había
castiñeiros na Terra. Foi aparecendo no noso planeta como foron aparecendo as outras plantas,
pouco a pouco, e por evolución de outras especies. Ao principio había castiñeiros "bravos".
Aproveitábase o froito tal como o daban. Logo foise descubrindo que uns castiñeiros daban millor
froito ca outros, e aprendemos a sementar castañas dos castiñeiros bos.
O castiñeiro é unha árbore propia das zonas templadas do hemisferio norte. Hai castiñeiors en
Europa, Asia e América. En Galicia as maiores masas de castiñeiros están no Caurel e nos Ancares
pero tamén hai soutos moi fermosos na zona de trives ou de Verín.
O maior productor de castañas do mundo é China. Alí é moi apreciada na alimentación dende hai máis
de 6.000 anos. O maior productor de Europa é Italia.
Non se sabe exactamente cando apareceron os primeiros castiñeiros en Galicia. Pensase que había
castiñeiros espontáneos dende épocas moi antigas pero non hai datos que demostren que os
habitantes dos castros comían castañas, senón landras, e coa chegada dos romanos van ser
substiuídas polas castañas.
Hoxe sábese que o cultivo da castaña empezou en Oriente e os gregos e romanos extendérono polos
países que conquistaron. Dende a chegada dos romanos as castañas foron o alimento básico en
Galicia ata o século XVIII que debido a unha enfermidade dos castiñeiros foron sustituídas polas
patacas e polos cereais.
Hoxe o consumo de castañas decaeu bastante pero os últimos anos está collendo novo pulo e cada
vez fanse máis receitas con castañas. Este pequeño froito pode ser un alimento exquisito.Agora imos
falar da culinaria da castaña. Non se trata de receitas senón dunha serie de información para ter unha
idea clara do seu uso alimenticio.
Deben apañarse tan pronto caen do ourizo para que asadas, frescas, pilongas, cocidas no caldo de
nabizas e verzas, como guarnición, en recheos e nas sobremesas, sexan o cerne dun bo manxar para
os padais máis sibaritas.
As castañas son un froito seco moi rico en hidratos de carbono. Ten menos graxas ca outros froitos
secos. É moi rica en agua e nutrientes como por exemplo o potasio. Moitos pratos con castañas fanse
a partir das castañas cocidas polo que é importante saber cocelas. Para iso debúllase a tona de afora.
Cóbrense con auga fría, caldo ou leite, e cocémolas sen deixar que fervan de 15 a 20 minutos; o feixe
de nébedas, fiúncho e loureiro é opcional. Nós recomendamos botarlle fiúncho, e decir, anises
porque a castaña produce gases e os anises os eliminan. Se flotan na auga da cocción descártanse
para o consumo porque poden ter vermes. Para pelalas quitámoslles a primeira tona cun coitelo ben
afiado. Escáldanse cinco minutos en auga salgada fervendo. Sacámolas da pota en quendas para que
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non arrefríen e ráspanse as tonas que lles queden.
Para asalas fáiselles unha raspa na casca cun coitelo. Ásanse no forno ou nunha tixola con furados.
Nos magostos galegos emprégase o tambor ou cachela: recipientes metálicos con buratos e de forma
cilíndrica ou de caixa de zapatos. Pódense facer no microondas en sete minutos pero o seu arrecendo
non é como o das outras.
Como guarnición son moi boas acompañantes de pratos de caza, recheo de carnes e aves, peixes
secos ou de sabor forte, no cocido, potaxes ou elaboracións con alimentos graxos e xelatinosos,
poden ir cocidas, asadas e debulladas, picadas ou en puré. Aplícanselles as mesmas técnicas culinarias
e usos na cociña que as patacas, fabas, chícharos e garavanzos. É decir se queremos facer un puré de
castañas facemos igual que se fixéramos un puré de patacas. Xunto cos figos fan un bo recheo.
As castañas pilongas, que son as que secaron, os artesáns da castaña no Courel din que non se deben
poñer a remollo, só lavalas e cocelas con auga quente, chourizo e touciño, ou ben deixalas no leite
unha noite.
A fariña de castañas, mesturada con trigo nunha porcentaxe dun 15% ata un 30%, ten os mesmos
usos cá de trigo. Filloas, biscoitos, pizzas, biscoito enrolado, roscón, madalena, cremas, bica,
empanadas, rebozados para fritidos, croquetas con queixo, pan e outras preparacións, melloran de
sabor con esta fariña, aínda que non espesan tan ben un caldo como a fariña milla. As masas feitas
con esta fariña necesitan máis líquido na masa, máis tempo para levedar e máis fermento.
As xoubas abertas sen espiñas, rebozadas en ovo e fariña de castaña, fritidas son unha ledicia. O pan
de castañas, a madalena con pasas de Corinto e noces, o biscoito enrolado con crema de castañas e
crema pasteleira son un verdadeiro agasallo.
A pasta e as ensaladas préstanse a xogar co sabor da castaña, ó igual que as cremas de legumes,
sopas e caldos. As castañas picadas con salsa de tomate, carne picada, especias e allo, fan unha
magnífica salsa para recheo de ravioli e para a lasaña. En ensaladas frías combinan ben con porros,
fabas, pementos e cebola picados, polbo, acelgas, espinacas, lacón cocido e frío, lentellas, cenorias,
tallaríns… e o que se nos ocorra.
As castañas poden formar parte de deliciosas sobremesas: castañas cocidas con leite e azucre, marrón
glacé, deliciosas tartas ou flans de castañas, castañas en almibar, mousse recheo de bombóns con
licor de castaña...
Tamén poden conxelarse e conservarse ao natural. Para conxelalas primeiro pélanse e despois
metémolas cinco minutos en auga fervendo; ao quitalas da pota metémolas en auga con xeo. Cando
arrefríen envasámolas en bolsas de plástico para conxelalas, procurando meter en cada bolsa a
cantidade que pensemos cociñar nunha vez.
Para conservalas ó natural facemos o mesmo que para pelalas e logo cócense vinte minutos cunha
cullerada de sal por litro de auga. Arrefriar e conservar no líquido da cocedura en tarros de vidro ben
pechados e desinfectados á calor. Tamén se poden cocer e gardar en xarope forte ‐azucre e auga a
partes iguais‐ cun pau de vainilla.
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CAMAREIRO!!!! CAMAREIRO!!!!
No festival das Letras Galegas, adicado este ano a Xosé María Díaz Castro, os
nenos e nenas de 6º B fixemos unha representación cómica ambientada nun
restaurante, O McVincios, onde os camareiros non daban crédito ao
comportamento dos seus clientes, ata tal punto que chegaron a tolear.

O que se di comer non comeron moito, iso si, fartáronse de bailar e cantar ao
ritmo dos pratos que ían pedindo.
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HISTORIA DO PAN
Este ano os nenos e nenas de 6º B eliximos O PAN como tema de traballo ao
longo do curso dentro da temática elixido polo centro este ano que é A
Gastronomía.
Por grupos elaboramos uns murais sobre a aparición do pan e a súa evolución
ata a actualidade.

Ademais, Librincios fíxonos preguntas a cerca do pan (que era o pan ácimo?, que
pan galego tiña denominación de orixe?....) que nos fixo indagar máis na procura
das respostas.

Por último, fomos á cociña a elaborar pequenas barras de pan caseiras
mesturando os ingredientes básicos do pan (auga, sal, lévedo e fariña, e por
suposto gañas de amasar un bo rato). Tamén fixemos distintos tipos de pan na
panificadora que trouxo o profe (pan de pipa, de cereais, de friame....).
En definitiva, pasámolo moi ben e aprendemos moitas cousas a cerca do pan.
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EDUCACIÓN FÍSICA - PISCINA
Outro ano máis, a actividade máis destacada na nosa área é a que realizamos todos os
anos nos meses de abril e maio nas instalacións da Piscina da Ramallosa cos alumnos/as
de 6º: SPINNING, TONIFICACIÓN, PILATES, NATACIÓN E XOGOS E
HABILIDADES MOTRICES NA AUGA.
Comentar que os alumnos/as amosaron un grao de motivación moi alto, que
aprenderon a utlizar e a compartir unha instalación deportiva pública e que tiveron un
comportamento exemplar. ESPERAMOS VOLVER o vindeiro curso e damos de novo as
grazas á Comunidade de Montes de Vincios e ao ANPA!!!
No blogue de E.F. podemos ver o vídeo e outras actividades do curso:
http://educacionfisicavincios.blogspot.com.es/

Gústame o
deporte
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EDUCACIÓN FÍSICA - XORNADA DEPORTIVA
O 17 de marzo invitounos o Colexio Souto Donas de Gondomar e practicamos
moitos xogos e deportes durante a toda a mañá: tenis de mesa, saltos de altura e
lonxitude, rugby-rabo, roubar melóns, baloncesto, bádminton, brilé, comba e por último,
participamos nun cross arredor do colexio.

POR SUPOSTO, FIXEMOS NOVAS AMIGAS
E AMIGOS

EDUCACIÓN FÍSICA - JUDO
Dentro do programa XOGADE, Xogos Galegos Deportivos, no que participamos todos
os anos, técnicos responsables das Escolas de Judo de Gondomar, Luís Rodríguez Trejo e
Luís Rodríguez Lamas, visitáronnos o 11 de marzo para darnos a coñecer este deporte e
poder practicalo de forma gratuíta no Pavillón de Gondomar os venres pola tarde. Os/as
que se animen xa saben... o mellor é realizar deporte polas tardes!!! O xoves 13 de
marzo acudimos ao Pavillón de Gondomar para realizar xogos
de iniciación ao Judo. Foi un rato moi, moi divertido!!!
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XIX CERT@ME LITER@RIO “ @ XO@NIÑ@”
1º CICLO
1º CURSO
PREMIO DE POESÍA Carla Pereira Figueroa
A PRIMAVERA
Xa está aquí.
Xa marchou o frío.
Damos a benvida ao sol
que estaba durmido.
O xardín énchese de flores
de moitas cores,
nelas andan as bolboretas
bailando como marionetas.
Cantan os paxaros
as súas melodías
para alegrarnos
todos os días.

2º CURSO
PREMIO DE NARRACIÓN Marta Costas Alonso
O GATIÑO E O RATO
Había unha vez un rato que vivía nunca casa que construira cuns
cartóns. Alí tiña a cociña, o salón, o seu cuarto e o baño.
Arriba, na casa, unha nena chamada Lucía vivía coa súa nai e o
seu pai. Tamén había un tigre, pero para nós era un gatiño. Cada
mañá o gatiño intentaba comer ao rato. Despois dun ano
fixéronse amigos e compartían todo. O gato compartía o leite e o
rato compartía o queixo.
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PREMIO DE POESÍA Aarón Caride García
CHEGA O VERÁN
Chega o verán, imos xogar
coa area da praia, imos gozar.
Cos amigos brincaremos
na noite de San Xoán.
Con auga de flores a cara lavaremos
na mañán de San Xoán.
Ler, escribir, sumar e restar
ata o próximo curso
ímolo deixar.

2º CICLO
PREMIO DE NARRACIÓN Jerikó Figueiras Alfonso
A HISTORIA DO PORCO PADUANO
Hai moito tempo na nosa terra vivíu un porco. Chamábanlle paduano
polo bruto que era. Chamábase Saturnino. Un día Saturnino decidíu
marchar polo mundo adiante en busca de aventuras porque xa estaba
canso de que sempre se meteran con el.
Colleu un bote e empezou a navegar ata chegar a Francia, onde
aprendeu a falar francés, porque traballou nun restaurante chamado
“ F resisuis ” .Pasou algún tempo e decidíu cambiar de lugar para
aprender cousas novas. Foise a Portugal e aproveitou para ver o
“ R ally ” de Montealegre. Alí estaba moi a gusto porque a xente se
parecía a el. Fixo moitos amigos, Pedro, Sebastián… Ata botou unha
moza que se chamaba Ramona. Ninguén se burlaba del e decidíu
quedar. Alí casou, tivo fillos e foi moi, moi féliz.
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PREMIO DE POESÍA Paula Álvarez Giráldez
O GALIÑEIRO
O Galiñeiro
con plumeiro
pon gafas
na montaña.
O Galiñeiro
con dentes
morde as
serpes.
O Galiñeiro
animaleiro
sempre canta
con sombreiro.
3º CICLO
PREMIO DE NARRACIÓN Desirée Otero Vila
GOCO COME DE TODO
Goco era un rato moi comilón e larpeiro. Un día olisqueou un
recendo que lle pareceu moi rico. Viña dun colexio. Os nenos e
nenas de tres anos estaban a cociñar unha rica lasaña de verduras.
Eran as dúas e a lasaña aínda estaba moi quente, entón a profe
decidíu deixala na aula da cociña para comela ao día seguinte.
Cando os profes e as señoras da limpeza xa se foran, Goco entrou na
aula da cociña por unha xanela que estaba rota. Esa noite Goco
deuse unha comilona…
Ao día seguinte cando os nenos chegaron e viron que a lasaña
desaparecera… Algúns botáronse a chorar porque lles levara moito
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tempo e traballo facela, outros preguntabanse quen puido roubar
a lasaña e outros procurábana desesperados por todo o colexio.
Goco estaba agochado no armario dos libros de cociña nos que se
atopaban miles de ricas e saborosas receitas.
Con tanta investigación por todo o colexio, Goco tiña medo de
saír e que os rapaces o viran pero empezaba a ter moitísima
fame. Cada minuto facíaselle unha eternidade. Despois de media
hora Goco comezou a comer un cachiño de papel, logo outro máis
grande, logo unha páxina enteira. Cando acabou con todos os
libros de cociña era de noite. Era o momento perfecto para
escabullirse á biblioteca e seguir comendo libros e así podía
saber máis de todo o que o rodeaba. E así o fixo. Foise a
biblioteca e empezou a roer un libro de bolboretas, logo outro
de inglés, máis tarde un de matemáticas… e roendo e roendo toda
a noite chegou o día seguinte no que se atopou un libro de
ratos. Na primeira páxina había unha ratiña preciosa. Goco non
se puido resistir e no canto de comela, bicouna. Nese momento a
encargada da biblioteca entrou e cando viu ao rato deu un
berro, pero, logo, ao ver a Goco e a ratiña pareceulle
adorable. Colleuno, regaloulle o libro e soltouno no xardín.
Así que se vedes no xardín un libro de ratos, sabedes que Goco
anda moi perto dese lugar.
PREMIO DE POESÍA Marta Garrido Fernández
A MIÑA AVENTURA
Un libro comecei a ler
e o que sigue non o ides crer
metínme dentro dende a cabeza aos pés.
Subín montañas,
en ríos nadei,
viaxei nun globo,
e nun elefante montei.
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En marcha hollín un tren e
en China rematei, mais
non me arrepinto porque
alí unha nova amizade atopei.
Ao chegar a noite do libro tiven que saír
pois miña nai mandoume durmir.
Non teño pena e tampouco vou chorar
pois mañán está aventura volverá a comezar.

IMAXES DA ENTREGA DE PREMIOS DA XOANIÑA
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O CONTO DE EDUCACIÓN INFANTIL
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A MÚSICA EN VINCIOS
TEN FUTURO
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O BAILE TAMÉN
ESTIVO PRESENTE
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AS
ACTIVIDADES
QUE MÁIS
GUSTARON
•

Mochilas viaxeiras

•

Contacontos

•

Atopa a resposta

•

Cartas de amor

•

Concursos

•

Club de lectura

O boletín de Librincios
C U R S O

2 0 1 3 — 2 0 1 4

E Q U I P O

D E

B I B L I O T E C A

Proxectos con moito sabor
Este ano estivo adicado á
GASTRONOMÍA.
No mes de setembro, os
profesores prepararon
unha gran sorpresa para
todos: unha aula
de cociña! Como
íamos meter as
mans na masa
senón?
Despois dunha boa
limpeza, unha man
de pintura e unha
e x c e l e n t e
decoración,
o
ANPA equipou
a sala cun forno e unha
vitorcerámica novos.
Moitas gracias!
Cada aula escolleu unha

parcela do tema para
traballar ao longo do
curso.
Ao
rematar
cada
trimestre, fixéronse as

dende poñer unha mesa
con estilo ata as bases do
comer o xusto, pasando
polos froitos de tempada,
a lectura de etiquetas e a
c o m i d a
presente
en
tantos e tantos
contos.

Profesores
e
a l u m n o s
investigaron
xuntos
e
elaboraron
vídeos
de
altísima calidade
Recuncho da aula de cociña
que
podedes
exposicións. Canto ver no noso blogue.
nivel!
Grandes e pequenos
Aprendemos

de

todo;

gozamos cociñando e
degustando as receitas.

Lecturas e agarimos
Pouco a pouco, os apadriñamentos
lectores convertéronse nun clásico da
nosa Biblioteca.

Esta actividade educa por si mesma e
por este motivo imos repelita o vindeiro curso.

A proposta é moi sinxela: os alumnos
dos cursos superiores convérsense en
padriños lectores dos máis pequenos.
Non podedes imaxinar canto lles gusta a
todos!
Comparten contos e sorrisos; gustan
dunha compañía diferente; aprenden a
compartir e a pórse no lugar de
outros…
Padriño e afillada nun momento de lectura
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Cartas con amor
Esta actividade superou
todas as expectativas.

Elaboramos DVDs co
festival
das
Letras
Galegas, as exposicións
trimestrais
e
as

Moitas gracias ás
familias, pois adicaron
centos de liñas sinceiras
e cheas de ternura aos
pequenos da casa.

Nais e pais, avós e
avoas, tíos e tías,
madriñas e padriños…
encheron de amor o
noso Centro.
Tamén moitos alumnos
escribiron aos seus pais.

Foi moi satisfactorio ver
a toda a Comunidada
Educativa lendo as
cartas, choromicando
cos
sentimentos
profundos
nelas
expresados, rindo coas
anécdotas confesadas…
Pretendíamos motivar a
todos a dicir un
“quérote” a que nos
rodea, e vaia se o
conseguimos!

a c t i v i d a d e s
complementarias.
Murais con todas as cartas de amor recibidas

Os compartelecturas
O noso Club de lectura
xa ten nome: Os
compartelecturas.
Despois de ler Os
Megatoxos e o aprendiz
de Druída, os membros
decidiron que quería ter
un nome e un logo que
os identificase (como os
protagonistas do libro).

Membros do Club facendo as chapas co logotipo

Convocamos

un

concurso e o máis
votado foi o de Mar
Novoa.
Nunha das sesións,
fixémonos unhas chapas
co debuxo gañador.
Tamén
limos
Mataditos.com, A mansión
dos Pampín e Se vende
mamá. É un gusto
compartir tempo con
estes rapaces!

Xuntos, sempre mellor
Mochilas viaxeiras

Como cada ano as Mochilas
viaxeiras visitaron os fogares de
todo o alumnado con lecturas
para pequenos e maiores e
fondos para compartir en familia.
Esta vez, a novidade foi o
Recetario viaxeiro, que tivo
moi boa acollida (foi a actividade
de animación á lectura máis
valorada polo alumnado e polo
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profesorado
realizadas).

nas

enquisas

Cada neno compartiu unha
receita cos compañeiros. Hai
que mencionar o alto grao de
implicación das familias, que
desplegaron a súa creatividade e
adicaron moito tempo a
preparar as presentacións con
fotos, collages…
Para o ano máis e mellor! :)

A nosa Biblioteca extramuros
Traballamos dentro e tamén
fóra do Centro. Non
paramos!

No mes de maio, fomos ao
C.P.I. Mondariz con outra
titulada Libros con amor.

No mes de febreiro,
realizamos unha sesión de
contacontos
en
colaboración con Espazo
Lectura. Ana, Carmen,
Noemí e Irene foron á
Biblioteca Municipal de
Gondomar cun Menú de
contos composto por A sopa
queima, A galiña roxa, O gato
lambón e Cocorico.

Para nós é un gusto poder
levar a outros lugares as
nosas ganas de ler e de
compartir lecturas.
Tamén colaboramos con
algunhas Bibliotecas
escolares do Val Miñor na
planificación de actividades
e na elaboración de
recomendacións lectoras.

A profe Ana contando A galiña roxa, en Contomar

Unha chea de premios
Este ano houbo concursos
para todos os gustos.
No mes de outubro un
concurso de escritura, o V
Concurso de Historias de
terror; no mes de Xaneiro o
de expresión oral Falando
da Paz; e no mes de maio o
I Concurso de fotografía Libros
e lendo.

Ademáis, ao longo do ano o
alumnado pode participar
no concurso de preguntas
Atopa a resposta!

Premiadas no concurso Falando da Paz

O
vindeiro
curso
seguiremos propoñendo
iniciativas como estas e
premiando a participación
voluntaria nelas (unha
participación que, por outro
lado, aumenta cada ano).

Última tecnoloxía na Biblioteca
As novidades no mundo da
texnoloxía se suceden a unha
velocidade de vértigo. Estamos
rodeados de aparellos que
tentan facernos a vida máis
doada.
Non queremos quedar rezagados
nesta carreira e, por este motivo,
organizamos algunhas actividades
relacionadas con este mundo.

Este curso puidemos traer á
Biblioteca unha impresora 3D que,
durante toda unha mañá, imprimiu
moldes de bolechas deseñados polos
alumnos de 2º Ciclo.
Por outra banda, incorporamos ao
noso equipamento (con fondos
recibidos da Consellería) tres lectores
electrónicos dos que, inicialmente,
fixeron uso os alumnos de 3º Ciclo.
Equipo de Biblioteca
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LECTURAS PARA ESTE VERÁN
EDUCACIÓN INFANTIL E 1º CICLO DE
PRIMARIA
•

MADEIRA, ÂNGELA. Sopa verde. OQO Editora.

•

BLENGINO, LUCA. Giotto. La oruga. Bang ediciones.

•

GOLFIÑOS. Té, chocolate, café. Gestión Cultural.

•

CRUZ IGUERABIDE, JUAN. Al ritmo de las cosquillas. Cuerpoemas I. Alambra.

•

RAMÍREZ LOZANO, JOSÉ A. La niña que comía hilo. Anaya.

•

UNGERE, TOMI. Onde está o meu zapato? Kalandraka.

2º CICLO DE PRIMARIA
•

MOURE, GONZALO. Palabras de Caramelo. Anaya.

•

CURIEL, XOÁN. Estamos no verán! Árbore/galaxia.

•

PISOS, CECILIA. Soplacoplas. Anaya.

•

ABOUET, MARGUERITE. Akissi. SM.

•

CAMPOS, LLANOS. El tesoro de Barrcuda. SM.

•

VARIOS AUTORES. Sobremesas. Colección cociña infantil e familiar.
Ouvirmos.

3º CICLO DE PRIMARIA
•

NOB. La cocina de Naneta. Dib buks.

•

BALLART, MANEL. Te llenarán de lunas. Bruño.

•

CALVEIRO, MARCOS. Palabras de auga. Xerais.

•

VARIOS AUTORES. Pastas e pizzas. Colección colección
infantil e familiar. Ouvirmos.

•

NATHALIE, MINNE. El ladrón de palabras. Edelvives.

•

HOUSE, SUSAN. Footprints in the Forest. Richmond.

FELICES LECTURAS E BOAS VACACIÓNS!
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