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EDITORIAL 
 
 Quen dixo que ía ser doado? 
 Iniciamos o curso 2020/21 inmersos 
nunha pandemia e sen ter certeza do que 
estaba por vir. 
 Non só tivemos que batallar cunha 
nova realidade de distancias de 
seguridade, máscaras, xeles, grupos 
burbulla …  senón tamén con corentenas, 
afastamentos ... 
 Non obstante, tiñamos obxectivos, 
moitas ilusións e unhas ganas enormes 
de estar xuntos. Con esta realidade e un 
Proxecto sobre a música “MusicArte”, 
iniciamos unha nova aventura. 
 
 Festexamos o  Samaín, o Día da Muller, o 

Día de Rosalía, o Día da Poesía …  
 Celebramos o magosto no Galiñeiro 

marcando os lindes para cada grupo. 
 O Festival de Panxoliñas tivo diversos 

escenarios e realizouse unha versión dixital 
coas distintas actuacións. 

 Desfilamos no Entroido dentro do recinto 
escolar e sen invitación para as familias. 

 Axudamos á recuperación do Monte 
Galiñeiro plantando frondosas nas zonas 
que sufriron queimas. 

 Festexamos o Día das Letras Galegas no 
exterior, sen a presenza das familias.  

 Traballamos sobre a vida de Xela Arias … 
 
 E moitas cousas máis… 

 
Ao longo desta publicación poderedes 
visualizar parte de todo este traballo . 
Ademais, na páxina web do centro e nos 
blogues atoparedes os vídeos das 
actuacións, moitas fotografías e O 
Xornaliño en versión dixital. 
 E como todo chega, chegou a hora 
da despedida e queremos facelo con 
moito agarimo e desexándovos unhas 
felices vacacións. Lembrarvos que un 
libro tamén axuda a gozar do verán.  
 O vindeiro curso será mellor!!!!!!! 

Felices vacacións!!!!!!!!! 

Visita a nosa web e os nosos blogues 

 http://www.edu.xunta.gal/centros/

ceipserravincios 
  
ceip.serra.vincios@edu.xunta.es 
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X ela naceu o 4 de marzo de 1962. 

E ra a primoxénita de Amparo Castaño e Valentín Arias. 

L ugo é a provincia onde naceu. 

A escola Fingoi foi onde cursou infantil e primeiro de primaria. 

  

A cadou o primeiro premio de contos infantís ós once anos cando 
estudaba no colexio de Sárdoma. 

R ealizou o bacharelato no IES Castelao de  Vigo. 

I niciou o seu traballo como administrativa na Editorial Xerais. 

A súa parella foi o fotógrafo Xulio Gil. 

S úas profesións foron poeta, tradutora e profesora. 

  

C ambiou o seu nome no ano 1984. 

A súa  primeira obra titúlase denuncia do equilibrio. 

S eu fillo chámase Dario, adicoulle o poemario “Dario a Diario” 

T igres coma cabalos, é o título doutra das súas obras. 
 

A causa da  súa morte foi un infarto cando 

tiÑa corenta e un anos. 

O Poemario  “Intempériome” foi a  súa derradeira obra. 
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NA AULA DE 3 ANOS FOI UN CURSO CHEO DE 

ARTE E  

CONVERTÉMONOS EN ARTISTAS 

PINTAMOS CON: 

ROLOS DE  

PAPEL PAPEL  

BURBULLA 

ESCUMA DE  

AFEITAR E  

COLORANTE 

COÑECEMOS A …... 

JOAN MIRÓ ARCIMBOLDO PAUL KLEE 

CEPILLOS DE 

DENTES 

 
BÓLAS 
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APRENDEMOS A SER UN EQUIPO 

APRENDIZAXE COOPERATIVA 

DINÁMICA:  

A MALETA 

DINÁMICA:  

A PELOTA 

ESTRUTURA:  

FOLIO  

XIRATORIO 

POSTAIS DE  

NADAL 
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ESTE CURSO  AS NENAS E NENOS DA AULA MIXTA A 
CONVERTÉMONOS EN ARTISTAS E INVESTIGAMOS A   

ARTE ABSTRACTA 

BUSCAMOS INFORMACIÓN PARA APRENDER  
COUSAS NOVAS! 

EXPERIMENTAMOS CON DIFERENTES 
 MATERIAIS E TEXTURAS 

PEDIMOS AXUDA ÁS FAMILIAS PARA  
AVANZAR NA NOSA INVESTIGACIÓN 
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APRENDEMOS SOBRE PINTURA E ESCULTURA 

E DÉMOSLLE ESPECIAL IMPORTANCIA AO TRABALLO EN EQUIPO PARA APRENDER 
TOD@S XUNT@S DANDO O MELLOR DE CADA UN E QUE O  

RESULTADO FOSE O MELLOR 



8 

 
UN ANO CHEO DE COR  

ESTA AULA INSPIROUNOS DANDO LUGAR Á 
CREACIÓN DE MÚLTIPLES OBRAS DE ARTE. 

 ESTE CURSO TIVEMOS A SORTE DE 
ESTAR NA AULA CREATIVA.  

ONDE COMPARTIMOS AVENTURAS 
COS NOSOS NOVOS  

COMPAÑEIR@S 

AULA MIXTA B 
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EXPERIMENTAMOS CON DIFERENTES MATERIAS E 
TECNICAS. DIVERTIMONOS MOITO XOGANDO COA 

PINTURA.  

 ATA AQUÍ A NOSA AVENTURA ARTÍSTICA DESTE CURSO. 

GRAFISMO 

ESTAMPACIÓN  

PINTAMOS 
CON XEO  

DRIPPING 

COLLAGE 
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ESTE ANO COMEZOU UN TANTO RARO… PERO COMO 

SEMPRE, CANDO OS NENOS E NENAS SE XUNTAN, XORDE A  MAXIA. 

AQUÍ TEDES UNHA MOSTRA DAS COUSAS QUE MÁIS NOS FIXERON GOZAR. 

AULA MIXTA C 

COÑECEMOS A VARIOS ARTISTAS, O QUE 

ESPERTOU EN NÓS UNHA GANAS 

ENORMES  DE CREAR  E EXPERIMENTAR 

CON DIVERSOS MATERIAIS. 
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EXPERIMENTAMOS 

COIDAMOS DA NOSA HORTA E VIMOS 

CRECER OS NOSOS CHÍCHAROS. 

COCIÑAMOS 

PERO  SOBRE TODO, FORMAMOS UN 

EQUIPO, O EQUIPO CASTAÑA!!! 
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Iniciamos unha nova aventura este curso como grupo, con moitas novidades e 

incertezas : outra profe, novos compañeiros ,outro espazo onde compartir o noso 

traballo , as nosas vivencias , sentimentos  ... Case todo foi  diferente pero 

chegamos xuntos ao final, xestionando conflitos ,gañando autonomía e confianza 

para seguir sementando e recollendo experiencias . 

Mergullámonos nun 

obradoiro de monicre-

ques e contos promo-

vido pola Concellaría 

de Igualdade para crear 

entre todos un conto 

relacionado coa igual-

dade de xénero, a nosa 

contorna e o traballo en 

equipo. 

No Samaín  a clase  en-
cheuse de esqueletos, 
bruxas, vampiros, zom-
bis ...    

Traballamos en equipo resol-
vendo tarefas e investigando so-
bre música e arte . 

 1º  EN TEMPO  DE BURBULLAS 
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Remata nun mes o noso cole, xa 
uns poucos diiñas ,traballar. 
Para cos amigos poder celebrar  
todos xuntiños que  nos chega outro 
verán. 
 
OBLADI-OBLADA que  ledicia ! 
Xa  chega  un  verán  mais 
OBLADI-OBLADA que ledicia ! 
Xa  chega  outro  verán 
 
Teño preparada a piscina , xa, 
tamen bañador e flotador. 
Mercarei as gafas e aletas tamén 
que este ano aprenderei a mergullar. 
 
OBLADI-OBLADA que  ledicia ! 
 
Eu non sei se  haberá San Xoán … 
Se poderemos ir a Panxón ... 
ou a fogueira na casa.. 

Creo que este ano porteime moi ben 
pero aínda pode ser mellor . 
Fartos das burbullas ímolas pinchar 
e por fin todos moi xuntiños brincallar. 
 

OBLADI-OBLADA que  ledicia ! 
 
Eu non sei se  haberá San Xoán … 
Se poderemos ir a Panxón... 
Ou a fogueira na casa.. 
 
Remata nun mes o noso cole, xa 
uns poucos diiñas ,traballar. 
Para cos amigos poder celebrar  
todos xuntiños que  nos chega outro 
verán. 
 

OBLADI - BLADA ! 

OBLADI-OBLADA  1º 

O 14 de maio actuamos para os nosos compañeiros /as  interpretando  unha versión deste tema 
dos Beatles  coa colaboración da profe Elena nos arranxos musicais. 
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APRENDIZAXE POR DESCUBRIMENTO  

Este curso tivemos que traballar moito, e foi un pouco complicado polas 

máscaras e a distancia. Pero fixémolo. Partindo dos seus coñecementos, observando, 

experimentando, investigando... ademais de participar nas actividades complementarias 

propostas polo cole.. Podedes ver máis fotos no noso blogue, seguindo o QR. 

PASEO POR VINCIOS:  

coñecemos a nosa parroquia.  

A NOSA XEOGRAFÍA:  

O río Zamáns  

 

Reforestando no Monte 

Galiñeiro. 

PEGADAS DA HISTORIA EN VINCIOS:  

Os Petróglifos da Auga da Laxe: a Pedra das 

Procesións.. 

OS ANIMAIS DO PATIO:  

Hai moitos bechos, e os 

peixes e ras do estanque. 

AS PLANTAS NO COLE 

Que diferencia! pronto 

teremos tomates, mmm 

DÍA DO MEDIO AMBIENTE: 

Os nenos de 3 anos, plantaron un 

Ceibo e Carmen contounos o conto:  

“A árbore da escola” de Antonio 

Sandoval.  Encantounos!  

OS ELEMENTOS DA VIDA: 

Sol, Terra, Aire e Auga. Experimentos 

para descubrir as  propiedades dos 

materiais , da auga, e do aire.  
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Luns, martes, mércores,  

xoves, venres, sábado e domingo, 

O luns alumea, alumea a Lúa. 

Martes, un guerreiro son. 

Mércores, poño ás nos pés, 

e viaxo lonxe, lonxe ata Xúpiter. 

Xoves canto forte, só podo  brillar, 

para ver como emerxe, Venus do mar. 

Venres, beleza e amor, 

que é o que alimenta  o noso corazón. 

Cando chega o sábado vou recoller, 

esas flores das sementes que plantei. 

E o domingo, coma un rei, 

baixo o sol, collerei,  

forzas para volver comezar.  

sete días para cantar, 

sete días para soñar.  

LETRAS GALEGAS  

Nesta ocasión,  en 2º, cantamos a canción  “OS DÍAS DA SEMANA”, composta e 

escrita pola nosa profe Elena.  

Como os días da semana están adicados aos deuses romanos, así nos vestimos e 

cantamos  esta fermosa cantiga acompañada coa linguaxe de signos.  
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  1º/ 2º 

     Este curso os alumnos de 1º e 2º realizaron moitas das  actividades complemen-

tarias  propostas polos diferentes Equipos de Dinamización  do Centro e que non 

puideron  compartir mesturados ,respectando o protocolo COVID .  

     Desexamos que o próximo curso podamos “picar as burbullas “e gozar de moi-

tos momentos compartidos. Entre as actividades que disfrutamos este curso  ... 

     Gozamos  do magosto non  Galiñeiro. 

 

 

 

 

 

 

     Preparamos  as  nosas  panxoliñas polo Nadal que foron gravadas en video e 

colgadas nas blogues de aula, pois a situación neses momentos non estaba, nin 

está, para actuacións presenciais nos espazos interiores. 

       

 

 

 

         Celebramos o Día da Paz a  través de actividades relacionadas  co  conto  

" O homiño  de papel". 

 

 

 

 

 

       

     No entroido disfrazámonos con motivos musicais , seguindo os  mandadiños  

da semana, ata rematar disfrazados o último día  para  dar  unha  volta  ao patio en  

pequenas comparsas  para que nos visen os  nosos  compañeiros/as. 
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      Preparamos as xardineiras da zona peonil  enchéndoas de cor con lavandas, 

romeu e uñas de gato. 

      Participamos  nun  obradoiro de percusión ECO-PERCUSIÓN con materiais 

de refugallo, impartido  magnificamente polo percusionista  Didier Díaz e asistimos a 

un estupendo concerto da profe Elena e Davide González . 

                                     

Visitamos a exposición dos  maiores  do cole,  practicando o protocolo  esixido para 

entrar  nun museo : reservar hora, pagar para  coller  as entradas, atender  aos 

guías,  resolver retos ... Unha delicia de  actividade ! 

     

 

 

       

Por  fin, o 3 de  xuño puidemos realizar  unha saída compartida ao zoo de Vigo.  Alí 

observamos o hábitat en cautividade de moitos animais  A monitora contounos 

historias  moi tristes de  animais que  sufriron malos tratos e como  tentan 

recuperalos, o cometido principal do zoo. 

Lémur de cola 
anillada. 
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MusicArte … 3º  Primaria 

    Iniciamos unha  viaxe chea de  dúbidas e de normas 

hixiénicas. Non sabiamos o que estaba por vir nin como 

remataría a nosa aventura. Agora ben, coas ganas que 

tiñamos de voltar ao cole, o proxecto sobre a música e a 

responsabilidade de ter afillados lectores  decidimos que 

cada día pagaría a 

pena. E así foi! 

   Que fermoso ler  

poesía e contiños 

no patio para os 

nosos afillados 

lectores!. Tamén 

agochamos ovos 

de chocolate e 

tiveron que seguir unhas pistas nun plano para atopar o 

tesouro. Que rápido o conseguiron!  

   Investigamos sobre o mundo dos 

vexetais, as súas características, os tipos 

de plantas … sen esquecer os beneficios 

e produtos que obtemos de cada especie. 

Plantamos leitugas, tomates e acelgas na 

horta. Preparamos o caracol de madeira 

con aromáticas: lavanda, menta, fiúncho e 

romero. Que ben cheiran! Tamén 

empregamos algunhas para decorar e 

embelecer o acceso ao centro. Non 

esquecemos regar e quitar as malas 

herbas de cando en vez.  

Hortalizas, aromáticas e ornamentais! 
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Proxecto: O Titanic 

    Era un trasatlántico británico, o maior barco de 

pasaxeiros do mundo no ano 1912. Construído nun 

estaleiro de Belfast (Reino Unido). Zarpa de Gran Bretaña 

o 10 de abril de 1912 rumbo a New York (E.E.U.U). 

     Foi deseñado con moito luxo e comodidades, Tiña 

ximnasios, piscinas, baños turcos, biblioteca, restaurantes 

… e unha estación telegráfica. Os camarotes eran de 

primeira, segunda e terceira clase. 

     Contaba con avanzadas medidas de seguridade pero 

os botes salvavidas eran escasos. A tripulación estaba 

formada por 885 persoas(oficiais, mariñeiros, mecánicos, 

carboeiros, electricistas,  maiordomos, serventes, 

cociñeiros …). O comandante era o capitán Edward Smith. 

      O día 14 de abril, ás 23:40 h chocou contra un iceberg 

e o barco inicia o seu afundimento. Información completa 

no blogue do ciclo. A orquestra do Titanic estaba formada 

por oito músicos.   

     Aquí temos unha foto da orquestra de primeira clase! 

Foi unha honra tocar para vostedes! 
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA “UNHA OLLADA ATRÁS” 

O longo deste curso empregamos o noso medio natural para moitas das actividades reali-

zadas como o recitado dun poema de Rosalia de Castro festexando o seu aniversario 

o 24 de febreiro.  

Campanas de Bastabales, 
cando vos oio tocar, 

mórrome de soidades. 
 

Cando vos oio tocar, 
campaniñas, campaniñas, 
sin querer torno a chorar. 

 
Cando de lonxe vos oio, 

penso que por min chamades 
e das entrañas me doio. 

 
Dóiome de dór ferida, 

que antes tiña vida enteira 
e hoxe teño media vida. 

 
Só media me deixaron 

os que de aló me trouxeron, 
os que de aló me roubaron. 

 
Non me roubaron, traidores, 

¡ai!, uns amores toliños, 
¡ai!, uns toliños amores. 

 
Que os amores xa fuxiron, 

as soidades viñeron... 
De pena me consumiron. 

 
Campanas de Bastabales, 

cando vos oio tocar, 
mórrome de soidades.  

Campanas de Bastabales 



21 

Respecto e coidado do medio, cooperación e colaboración, responsabilidade e motivación 

na plantación de sementes foron aspectos a fomentar no día a día dos menos/as. 

Involucrándonos  sempre na igualdade, no día 

da Muller, coñeceron pioneiras que destacaron 

no mundo das letras, da ciencia, do cine ou da 

música por exemplo, recoñecendo e valorando 

a súa importancia para a sociedade. Sen olvi-

dar as mulleres da súa contorna como nais, 

avoas, tías... 

E aprendimos diferentes aspectos da cultura galega como as cancións tradicionais.   

Unha delas foi representada no día das Letras Galegas  “Se chove, deixa chover” de  

Teixugueiras.  Unha actuación onde todos /as estiveron  implicados e fantásticos.  

 

 

 

 

Tamén realizamos un proxecto  sobre a Prehistoria e a Idade Antiga. Antes da realización 

de  maquetas somerxémonos buscando información nos  libros. 
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COMPARTINDO EXPERIENCIAS!  2º CICLO 

ENTROIDO 2021: TALLER DE CREACIÓN DE INSTRUMENTOS, CONFECCIÓN DE TRAXES 

E  ACCESORIOS FESTEIROS ... 

 Traballamos de xeito cooperativo e entre  

tod@s elaboramos os traxes para o desfile do 

entroido, eleximos os adornos para decorar as 

capas e realizamos un taller de creación de 

instrumentos,. 

 A actividade resultou moi interesante e 

sentímonos deseñadores e artistas de prestixio. 

 Finalmente, o día do desfile, amosamos as 

nosas creacións aos de máis grupos do cole. 

5 de xuño, Día do Medio ambiente! 

 O alumnado de  3 anos, coa axuda dos 

Padriños lectores e de Pablo, plantaron unha 

árbore para conmemorar esta data tan importante. 

  Os alumn@s de 4º P, coñecedores dos 

coidados que precisan as plantas, as árbores e os 

arbustos, regárona e  informáronse das súas 

características.  

Ceibo, orixinaria de Sudamérica.  
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SAÍDAS COMPLEMENTARIAS!  2º CICLO 

Magosto no Galiñeiro!  Xornada de camiñada, castañas e cabanas no monte. 

Plantación de frondosas na zona de queimas! 

 En colaboración coa Comunidade de Montes 

plantamos árbores autóctonas na Serra do Galiñeiro. 

Estamos moi comprometidos co medio ambiente e coa 

necesidade de coidar os espazos naturais.  

Agradecemos aos responsables de Montes a invitación 

para participar na actividade. Unha aperta! 

VISITA Á VILA DE BAIONA.: MONUMENTOS, PASEO MARÍTIMO, PARADOR ... 

 Este monumento, Encontro entre dous 

Mundos, é unha homenaxe ao descubrimento 

do novo mundo. Inaugurado no 1993 coincidin-

do co quinto centenario da arribada da Carabela 

Pinta á Baiona. Trátase dunha obra do escultor 

galego Magín Picallo e presenta unha  símbolo-

xía singular que trataremos de identificar. 
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PUNTOS  DE INTERESE CULTURAL DAS SEIS ETAPAS       

  DO CAMIÑO DE SANTIAGO PORTUGUÉS 

     
        
 Traballo realizado polo alumnado do Terceiro Ciclo. 
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SOPA DE LETRAS                                           

   Atopa as palabras a partir das descricións. 

 Paxaro coa parte superior de cor negra azulada, a inferior branca e a testa e a 

gorxa          vermellas 

 Comparsa que anima os días de Entroido. 

 Sobremesa do Entroido típica de Galicia. 

 Carauta propia do entroido de Xinzo de Limia. 

 Efecto óptico que consiste na aparición dun arco de cor. 

 Chuvia conxelada que cae en forma de grans máis ou menos grandes. 

 Chuvia ou neve acompañada de un vento forte e xélido. 

 Sacar os grans dun froito. 

 Obxecto que representa unha cara, que se utiliza para cubrir e ocultar o rostro 

 Resplandor intenso e momentáneo, producido polo raio. 

 Boneco que se queima ao rematar o Entroido. 

 Personaxe do Entroido propio de Laza. 

 Personaxe do Entroido propio de Verín. 

 Primeira luz do día. 

 Chuvia miúda. 
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TXL[HPRV�UHPDWDU�R�TXH�HPSH]DUDPRV�FRQ�
PRLWD�LOXVLyQ� 

3DUD�TXH�R�DOXPQDGR�WHxD�LQLFLDWLYD�SDUD�
HPSUHQGHU� FDOTXHUD� FRXVD�� WHQ� TXH� WHU�
VHJXULGDGH� H�� SDUD� LVR�� WHPRV� TXH� FUHU�
QHOHV�� 'HL[DU� TXH� VH� HTXLYRTXHQ��
$SRLDORV�H�D[XGDUOOHV�D�EXVFDU�VROXFLyQV��
$Vt� IRUWDOHFHPRV� D� V~D� DXWRHVWLPD��
IDYRUHFHPRV� WRUUHQWHV� GH� LGHDV� H�
FUHDPRV� FRQWH[WRV� GH� DSUHQGL]D[H� RQGH�
R� DOXPQDGR� VH� VLQWH� UHVSHFWDGR�� OLEUH�
SDUD� VHU� HO� PHVPR� RX� HOD� PHVPD� H�
VHJXUR�D�� 

$�YHU�VH�DWRSDV�R�QRVR�ORJR��&DQWDV�
StQWHJDV�SRGHV�YHU�QDV�G~DV�Si[LQDV" 



�� 

3RWHQFLDQGR�D�DUWH 

2� SUR[HFWR� GR� FHQWUR� p�
0XVLFDUWH�� SROR� TXH� D� QRVD�
FRRSHUDWLYD� GHFLGLX� FUHDU� DV�
V~DV�SURSLDV�REUDV�GH�DUWH�H�
H[SRxHODV� SDUD� TXH�RV� VHXV�
FRPSDxHLURV�DV� SXLGHVHQ�
YHODV�� )L[HURQ� LQYLWDFLyQV�
SDUD�FDGD�FLFOR� 

Noraboa 
nos@s 
artistas!! 

7DPpQ� FREUDURQ� HQWUDGD�� ILFWLFLD� FODUR�� 7UDWiEDVH�
GH�SUDFWLFDU�FR�GLxHLUR��D�SDJDU�H�D�GHYROYHU�� 
$GHPDLV��QD�FRRSHUDWLYD�HODERUDQ� WUHV�HQ� UDLD�GH�
PDGHLUD� FRQ� SH]DV� FRQ� PRWLYRV� PXVLFDLV� H�
SRUWDQRWDV�FRQ�&'�V�UHXWLOL]DGRV�� 
2V� SURGXWRV� HQ� VWRFN� GR� FXUVR� SDVDGR� VDtURQ� i�
YHQGD�SDUD�OLTXLGDU�RV�H[FHGHQWHV�� 

6LWXDFLyQV�UHDLV� 
GH�DSUHQGL]D[H 

9LGHRFRQIHUHQFLD 
FRD�'HSXWDFLyQ 

$� ILQDLV� GH� PDLR�� D� FRRSHUDWLYD� UHXQLXVH�
FRQ� 3DXOD� H� &ULVWLQD�� GD� 'HSXWDFLyQ� GH�
3RQWHYHGUD��D� WUDYpV�GH� YLGHRFRQIHUHQFLD���
&RQWiURQOOHV� WRGR�R� TXH�HVWDEDQ� IDFHQGR��
R�SURFHVR�GH�IDEULFDFLyQ��D�SXEOLFLGDGH�GD�
FRRSHUDWLYD�� D� IRUPD� GH� YHQGD«� $�
YHUGDGH�p�TXH�DV�PHVWUDV�HPRFLRQiURQVH�
HVFRLWiQGRRV� IDODU���� �4XH� EHQ� R� IL[HURQ����
$GHPDLV�� D� SULQFLSLR� GH� FXUVR�� D��
FRRSHUDWLYD�GHFLGLX�GRDU�R������GRV�VHXV��
EHQHILFLRV� DR� EDQFR� GH� DOLPHQWRV� GR�
FRQFHOOR�GH�*RQGRPDU��[D�TXH��SRU�PRU�GD�
VLWXDFLyQ� SURYRFDGD�SROD�SDQGHPLD��PRLWD�
[HQWH� WLYR� TXH� UHFRUUHU� DR� EDQFR� GH�
DOLPHQWRV� �V~SHU� RUJXOORVDV� TXH� HVWDPRV�
GHOHV�DV�SROD�LQLFLDWLYD�� 

6ROXFLyQ����� 
3RGHV�DWRSDODV��
WRGDV"" 
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Antonio 
 

Palacios 

TEMPLO VOTIVO DO MAR, Panxón 
Antonio Palacios deseñou na fachada unha 
torre alta de 30 metros a modo de faro, coa 
finalidade de que os mariñeiros a localizasen 
e servise de guía. 

VIRXE DA ROCHA, Baiona 

A decoración interior das bóvedas do templo está 
baseada en mosaicos realizados polos nenos de 
Panxón con restos de vidro e azulexo. 

É unha estatua duns 15 m tallada construída  
en pedra sobre as rochas do monte Sansón 
para orientar e protexer aos navegantes. A 
cara e as mans son de mármore branco. A 
coroa é de porcelana.  

Antonio Palacios (1874-1945) 
foi un arquitecto porriñés.  Pasou 
a súa infancia entre as canteiras 
da familia da súa nai e o traballo 
do seu pai como axudante de 
Obras Públicas no ferrocarril. Os 
seus restos están enterrados no 
cemiterio de Porriño, no chan, 
baixo unha lousa da pedra que 
marcou a súa obra: o granito. 

TEMPLETE DO 
METRO DE 
SAN LUIS,  
Porriño 

CASA DO  
CONCELLO, Porriño 

BOTICA NOVA, Porriño 

FONTE DO 
CRISTO, 
Porriño 
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Este curso estivemos 
facendo unha pequena 
investigación sobre o 
camiño de Santiago; así 
que fomos de excursión a 
Tui, porta de entrada do 
camiño portugués. Alí o 
concelleiro de turismo 
facilitounos o plano de 
Dona Urraca e aí fomos 
nós, en busca das pistas 
do plano,  percorrendo 
parte da zona vella da 
cidade. Moitas grazas á 
Oficina de Turismo e ao 
concelleiro, foron moi 
amables.  
Logo merendamos no 
parque coas vistas ao Río 
Miño e  fomos a Porriño. 

http://terceirociclovincios.blogspot.com/    Visita o noso blogue. 

Por iso, participamos nos 
talleres de Galiciencia e 
fixemos algúns retos de Misión 
Alba. Temos un acuario con 
gambas, vermes de seda e 
tratamos de incubar ovos, este 
ano sen éxito. 

A ciencia entra nas nosas aulas a miúdo. 
Consideramos fundamental estimular o 
pensamento científico e evitar a toda costa 
que se cometa un crime… 

Si, si, o crime de acabar coa capacidade 
de razoar do noso alumnado e de 
preguntarse o porqué das cousas. 

http://terceirociclovincios.blogspot.com/


As clases de Educación Física estiveron 

condicionadas polo protocolo Covid-19. Aínda así 

o alumnado foi moi responsable como para evitar 

os contactos e levar a máscara todo o rato.  

QUE DIFÍCIL!!!  

30 
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A LOT OF ENGLISH 

Along this course we have learnt many 

interesting objects. 

We made a menu! 

Mmmmm Yammy  Yummy 

Or fruits 

Some students   

designed a school  

It´s great!!!!! 

Others preferred to talk 

about their favourite animals 

We also travelled around the world. How interesting!!! 
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Conto feito polos nenos e nenas das 4 aulas de E. Infantil para o Certame da Xoaniña.  

Esperamos que vos guste! 
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   Un  ano máis celebramos o concurso literario “ A Xoaniña”, onde 

Educación Infantil participa co conto colectivo que acabades de 

ler, e Primaria con narracións ou poesías froito da súa colleita.  

Ao seguir poderemos gozar cos traballos premiados neste 

certame.  

 Moitas grazas a tod@s @s participantes e noraboa aos 

agasallad@s. 

A  BOLBORETA  PERDIDA  

 Hai moitos anos, unha bolboreta frautista foi á  

sabana a tocar coa súa frauta, e perdeuse.  

 

 Entón encontrouse coa súa amiga Chufa, a xirafa, e axudouna cun compás. 

 Ao final, a bolboreta volveu a súa casa e seguiu tocando a súa frauta. 

                                             Autora: Celia Hermida Fernández 

                                               1º  E. Primaria 

                       A  CADELA  LOBO 

  

  

 

Unha vez, nun reino moi moi moi afastado, vivía unha cadela     chamada Violeta.  

 

 Un día que Violeta paseaba polo monte viu unha anciá e quixo axudala, pero 

resultou que non era unha vella corrente, era unha meiga e botoulle un feitizo 

permanente á Violeta: cada noite de lúa chea, se vía o reflexo da lúa na auga, 

converteríase en loba. 

 Á noite seguinte víu o reflexo da lúa no lago cando foi beber!  

 Violeta foi correndo á cabana dunha feiticeira para pedirlle axuda e a muller 

preparoulle unha beberaxe máxica que a liberou do feitizo. 

 

                      Autora: Adela Sharif Salgado 

           2º E. Primaria 
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O ARTE DA MÚSICA 

A melodía da música 

do mediodía. 

O ritmo que chega ata min  

que agarima o sopro do ritmo. 

 

A noite xa chegou, 

a lúa … que fermosura! 

A beleza do arte, 

a beleza da música. 

    Autora: Xonxa Vidal Vicente 

         3º Primaria 

A NENA MÁXICA    

    Érase unha vez, unha nena á que lle encantaba a música e 

o arte, pero se lle daba fatal todo e no cole ríanse dela. Un 

día cansou e comezou a tocar un instrumento que fixo de 

cartón e resultou que soaba de verdade. Non o podía crer! 

Era xenial! Cando chegou á casa seguiu tocando ata non 

poder máis, non saíu do seu cuarto en toda a fin de semana, 

nin para comer. 

 

Cando lle tocou música levouno ao cole para ensinalo aos 

seus compañeiros pero non soaba, era moi raro. 

 

   Empezou a investigar sobre o que puido pasar. A seguir, 

encontrou un rastro de purpurina, seguiuno e atopou unha fada. 

 

A fada sabía por que non soaba. Explicoulle que fora ao seu cole para darle o 

merecido aos seus compañeiros. A  nena aceptou e dende ese día ninguén se riu 

dela.      

Autora: Lucía Lages Álvarez 

4º Primaria 
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A MÚSICA ESTÁ EN TODOS 

A  música está soando 

atravesa o mar voando 

percorre o mundo enteiro 

e a escoitan os mariñeiros. 

 

A música está en todos 

paxaros, xente e lobos 

se a queres escoitar 

deixa o corazón voar. 

 

 

 

A música te acompaña 

a onde queiras que vaias 

só tes que abrir o oído 

e escoitar o que che pido. 

 

A música está en todos, 

paxaros, xente e lobos, 

se a queres escoitar, 

deixa o corazón voar. 

       Autor: Xabier Arias Gómez           

5º Primaria 

TRAS AS PISTAS DA PARTITURA 

Amy, Luis, Jorge e Aretha son moi bos amigos. Fascínalles a música. Jorge é 

tímido e calado; Amy é imaxinativa e faladora; Luis, curioso e gracioso e Aretha é 

alegre e lista. Van xuntos ao conservatorio Pentagrama. Teñen unha banda, na que 

Amy canta, Luis toca a batería, Aretha o baixo e Jorge a guitarra eléctrica. Cando 

sexan maiores queren ser unha banda famosa, viaxar polo mundo e axudar ás 

persoas máis desfavorecidas. 

Os catro viven no mesmo edificio e teñen clase no conservatorio os luns, mércores 

e venres. Ese mércores encontráronse no portal ás 16:45 h, fixeron o camiño 

habitual e chegaron coma sempre ás 16:55 h. Ao chegar a súa clase, Manuela, a 

súa mestra, non estaba! Na batería onde Luis toca, había unha nota e o comezo 

dun pentagrama. A nota dicía: “Hoxe será unha clase moi especial, teredes que 

buscar as partes do pentagrama para a canción completar. Aquí vos deixo as 

pistas: É un lugar perigoso para os máis pequenos e case todo o que hai alí ten 

azucre.”… 

Na tenda de Justin, ao entrar, o tendeiro ofreceulles outra nota coa metade do 

pentagrama. “ Cheira a pintura recen posta, portal nove, piso catro, letra V” Era a 

casa de Manuela. “Onde empezou todo, do, re, mi, fa, sol … os instrumentos tocan 

sin ton nin son” Era o conservatorio! Montaron a partitura e puxéronse a tocar. Era 

unha melodía perfecta! 

 

  Autora: Malena Jannes Pérez 

                6º Primaria 
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“MUSICARTE” 

O curso pasado quedóusenos 

corto. Non chegamos a cantar a 

todo pulmón nin a bailarmos 

xuntos, así que este ano non 

quixemos quedarnos no “Do, 

Re, Mi” senón ir máis aló. A 

meta era o arte, buscar a 

música que se agocha na 

imaxinación dos artistas: nun 

cadro de Yayomi Kusama, na 

valentía da orquestra do 

Titánic, no orixinal baile  

dunha xirafa, no colorido 

entroido dos animais, nos 

corredoiros dos museos, 

nas magníficas 

construccións de Antonio 

Palacios… 

Este curso viñemos a 

“MusicArte”!! 

UN CURSO DE APADRIÑAMENTOS 

Este curso, a lea da pandemia, cos seus grupos burbulla e as 

distancias de seguridade, complicounos un pouco os 

apadriñamentos.  Os afillados botaron de menos aos seus 

padriños, que, aínda así  foron quen de argallar algunhas 

cousiñas: un contacontos por aquí, unha búsqueda do 

tesouro por alá… 

 

Pero o certo é que todos quedamos con gana de algo 

máis... 
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Resultou que non só temos libros de 
contos, tamén hai libros de consulta 
de un montón de temas, películas, 
libros con música, CD, xogos, libros 
electrónicos, escornabots e ata unha 
impresora 3D! 
 
Ao final ata houbo “matasogras” e 
“confeti”!  
 
Estas Axudantes son a caña! 

O CUMPREANOS DE LIBRINCIOS 

O  24 de outubro, o día das 

Bibliotecas Escolares, celebramos 

o cumpreanos de Librincios. 

Soémolo facer cunha xuntanza na 

“biblio”, pero este ano non puido ser, 

así que os Axudantes decidiron 

montarlles unha pequena festa o día 

30  e leváronnos de percorrido polos 

recunchos da biblioteca.  

CONCURSOS CHEOS DE EMOCIÓNS 

Este curso, Librincios convocounos para dous concursos:  

  Os arrepiantes relatos de terror, que nos puxeron a todas e todos 

a pel de galiña. 

  As fermosas fotografías inspiradas nos versos de Rosalía. 

A verdade é que os vosos traballos foron estupendos.  

Sodes uns artistas! 
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O DÍA DO LIBRO 

Para conmemorar o Día do Libro, este ano escollemos a “Fonchito e a 

Lúa” de Mario Vargas Llosa, un dos escritores en castelán máis 

recoñecidos e premiados do noso tempo. No seu palmarés ten o premio 

Cervantes, no 1994, e o premio Nobel de Literatura, no 2010. Escribe 

sobre todo ensaios e novelas, pero tamén sacou tempo para regalarnos 

este precioso contiño. 

Seguro que desde agora, cando miremos a lúa, 

non deixaremos de preguntarnos que será de 

Fonchito e Nereida. 

O día dos Namorados, Librincios quixo agasallarnos  

coa lectura de “Hasta que podamos abrazarnos” 

de Eoin Mclaughlin, esta vez desde o 

blog de Librincios. 

 14 DE FEBREIRO 

 O DÍA DA PAZ 

O 30 de xaneiro, celébrase o día da Paz e a 

Non Violencia. Como non nos podiamos 

xuntar todos fisicamente, decidimos facelo por 

medio dun conto e un mural. En todas as 

aulas leuse o libro de “O homiño de papel”, 

de Fernando Alonso Alonso e despois, 

enchéronse siluetas do homiño con todo aquelo 

que o libro nos suxeriu. 

NOVAS BREVES 



Sanjuan, J.(2021) PequeRobots. Ed.Bruño 

Sterh, F.(2021) O día das apertas. Ed. Kalandraka 

 Cusso, N (2021) The pirate’s treasure. Ed.Pirata 

Ciraolo, S.(2021) Los tímidos. Ed.S.M 

Ballesteros, X. (2021) Tío Lobo. Kalandraka 

Ross, T. (2021) I don’t want to wash may hands. Ed. Ander-

Scales, H. (2021) La gran barrera de coral. Ed.SM 

Chambers, D (2018) Unha longa viaxe. Ed.Kalandraka 

Cusso, N (2021) Long Trunk. Ed.Pirata 

Campoy, A (2021) Pepa Guindilla. Ed.Nórdica 

Rodari, G. (2020) Gelsomino no país dos mentiráns. Kalandraka 

De Mendieta, D. (2021) Cora and the coral. Ed.Badidi bu 

 

Lockhart, L.(2019) El gran inventario del arte. Plataforma 

Abad, J. (2020) O bolero de Ravel. Ed.Kalandraka 

Abad, J. (2015) Cadros dunha exposición. Ed.Kalandraka 

Krause, B (2021) A grande orquestra animal. Ed.Factoria K 
 

INFANTIL 

2º CICLO 

1º CICLO 

3º CICLO 

“MUSIC
ARTE” 

Barfield, M. (2017) Destroza este libro en nombre de la ciencia. Planeta 

Pazos, C. (2017) Astronáutica. Beascoa 

Lafebre, J.(2010) ¿Dónde van las cosas que se pierden?. Beascoa 

Brison, B. (2021) Una muy breve historia de casi todo. Molino 
 

...e algo máis 
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