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EDITORIAL 

 

Como di o refrán “ Non hai mal que cen anos 

dure ”  e esperamos que os afastamentos e 

confinamentos rematen sendo “ Auga pasada ” .   

Este curso 2021/22 traballamos con “ PEQUENOS 

GRANDES PROXECTOS ”  e puidemos analizar, 

investigar e experimentar  sobre  temas moi 

interesantes: os piratas, a cociña, os volcáns, 

contos pola igualdade, ciclos da vida dos animais, a 

maxia dos sentidos, os nosos tesouros  

Sen esquecer as festas e celebracións que teñen 

unha acollida moi especial no centro. 

 
 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. 

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

 Colaboramos coa Comunidade de Montes nas 
actividades propostas. 

 Festexamos o Día das Letras Galegas no exterior, 
sen a presenza das familias,  traballamos sobre a 
vida de Forencio Delgado. 

 Taller de Ecopercusión, Concerto da Escola de 
Música de Vincios, Contos pola igualdade con Bea 
Campos, Espectáculo de maxia co Mago Teto 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 para rematar, só queremos agradecer a todos e a 

todas a vosa colaboración.  

Bo verán e deica setembro! 

Lembrarvos que un libro tamén axuda a viaxar coa 

imaxinación!  

Visita a nosa web e os nosos blogues 

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

ceipserravincios 
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Lorencio Manuel Delgado Gurriarán foi un poeta. 

icenciouse en Dereito e foi avogado. 

seu primeiro libro, Bebedeiras,  escribiuno en 1934. 

ealizou os seus estudos universitarios en Valladolid. 

ra fillo de Florencio e Consuelo e o menor de 5 irmáns. 

aceu en Córgomo, no concello de Vilamartín de Valdeorras o 27 de 
agosto de 1903. 

o comezo da Guerra Civil, tivo que fuxir de Valdeorras, despois de 
pasar por Valladolid, Portugal e Francia, chega a Barcelona onde 
se alista no exército republicano. 

ngresou  en 1933 no Partido Galeguista. 

seu pai foi profesor na escola de Peritos Agrícolas. 

esafortunadamente morreu no ano 1987, un 14 de maio. 

dítase en 1959 a revista Vieiros, da que foi un dos seus fundadores. 

oita, guerra e posguerra son algúns dos temas da súa obra. 

alicia Infinda foi unha das súas obras. 

o rematar a Guerra Civil mudouse a México onde formou unha 
familia. 

edicado ao seu amigo Castelao, publicou 

Soño do Vieiro en 1986. 

 Florencio Manuel Delgado Gurriarán  

Letras Galegas 2022 
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Os alumnos de 3 anos arribaron este curso no centro. 

Foi un desembarco lento, pero agora temos o noso 

espazo completamente conquistado. 

Durante estes meses foron moitas as 

experiencias que  realizamos na nosa viaxe: 

Pasámolo xenial elaborando o noso 

disfraz para o entroido 

Gozamos con contacontos piratas 

Iniciámonos na arte coa 

obra de Picasso : “ A pirata” 

Pirata realizado  
equipo amarelo 

Pirata realizado  
equipo verde 



Descubrimos os  

continentes 

Traballamos a Aprendizaxe Cooperativa en diferentes 

propostas: creando os nosos tesouros, debuxando os piratas... 

MENÚ PIRATA 

Bebida refrescante  
Timóns 
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Tripulación Bolas de canón 

Pirata realizado  
equipo  azul 

Pirata realizado  
equipo laranxa 

Pirata realizado  
equipo vermello 
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NA 

AULA DE 4 ANOS 

CONVERTÉMONOS EN CHEFS 

OÍDO COCIÑA!!! 
QUE COMECE A  

DEGUSTACIÓN DOS  
SUCULENTOS PRATOS... 

MAGDALENAS 

SOPA 

GOFRES 

GALLETAS 

PAN 



 

7 

“APRENDER EN EQUIPO SEMPRE É MOITO 

 MELLOR “ 

DINÁMICAS DE COHESIÓN 

GRUPAL 

ESTRUTURAS  

TEA DE ARAÑA 

A MALETA 

FOLIO XIRATORIO 

LECTURA 
COMPARTIDA 

APERTURA DE CADERNOS 

DE EQUIPO 

PEGAMENTOS AO 
CENTRO 
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TODO COMEZOU O DÍA NO QUE NOS ENTERAMOS DE QUE O VOLCÁN 
“CUMBRE VIEJA” ERUPCIONABA E AS XENTES DA PALMA ESTABAN A    

VIVIR UNHA SITUACIÓN COMPLICADA. @S NEN@S QUEDABAN SEN          
ESCOLAS ÁS QUE ACUDIR E A NÓS IMPACTOUNOS MOITO...ASÍ QUE    

EMPEZAMOS A INVESTIGAR SOBRE OS VOLCÁNS! 
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CANTAS COUSAS APRENDIMOS: AS CAPAS DA TERRA, OS CONTINENTES, 
O TRABALLO DOS VULCANÓLOG@S, AS CARACTERÍSTICAS DAS ZONAS   

VOLCÁNICAS, OS EXPERIMENTOS QUE SIMULAN A LAVA E AS ERUPCIÓNS 
VOLCÁNICAS… E SEMPRE DENDE O TRABALLO EN EQUIPO APORTANDO 

ENTRE TOD@S E PROMOVENDO O ESPÍRITU DA INVESTIGACIÓN! 
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Lemos un conto? 
Estes anos atrás deixamos de lado moitas cousas, pero unha das que máis 

botamos de menos en Educación Infantil foron os contacontos, eses momentos 

onde todos escoitabamos historias incribles e elaborabamos cousas conxuntas, 

eran únicos e xeniais. 

Pouco a pouco, co  paso dos días, fomos recuperando o espazo perdido. 

Aquí vos deixamos algunhas das actividades elaboradas, durante este curso, 

entre as tres aulas de Educación Infantil. 

Contacontos “Maruxa” para conmemorar o 25 N. 

Contacontos “Somos pequeñitos” para conmemorar 

o día dos dereitos da Infancia.
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Contacontos “Un pirata valiente” . 

Contacontos “ A Horta de Simón” , 

elaborado e narrado polos alumnos 

de 6º EI para todo Infantil. 



En EDUCACIÓN FÍSICA destacaron as 

visitas de Aser Domínguez, corredor do 

Ciclismo Oiense, e de Ana, Alex e Gabi, 

xogadoras e adestrador do Club de Fútbol 

Feminino Lóstrego de Chaín  

O fomento da igualdade no deporte, sinais 

de identidade!!! 

12 
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Este curso estivemos traballando a igualdade entres os homes 
e as mulleres, a través de:  Clara Campoamor, o conto de 

Rosa Caramelo, e O libro dos porcos.  

CLARA CAMPOAMOR: conseguiu o voto feminino 

en 1931 

ROSA CARAMELO de Adela Turín: 

Encerradas nun xardín, e obrigadas a comer 
peonías e anémonas para conseguir umha  pel 
de cor rosa caramelo, vivían as elefantas deste 
conto, pero a Margarida, isto non lle gustaba... 

O LIBRO DOS PORCOS de Anthony Browne:  

Pero, pouco a pouco, as cousas van cambiando 
porque... os homes e as mulleres ...    

ENTROIDO 

No Entroido disfrazámonos 
de elefantas e elefantes, 
preparamos pancartas e 
fomos de manifestación.  

Queremos ser iguais! 

Queremos ser libres! 

CONTACONTOS POLA IGUALDADE:  

Bea Campos e Manuel Pombal 
contáronnos :  Rosa Caramelo, Daniela 

Pirata e O libro dos porcos. 

Para ensinarvos o 
noso traballo, 
gravamos 3 
escenas:  

14 



Este curso traballamos  e aprendemos moito. Para iso, partimos dos nosos 

coñecementos e vivencias, observamos, experimentamos, investigamos, 

traballamos en equipos de cooperativo e individualmente... Fixemos proxectos, 

contos, receitas... Aquí tendes unha pequena parte do noso traballo. Podedes 

ver máis no noso blogue, seguindo o código QR. 

E MOITAS MÁIS COUSAS como:  

Lecturas cos padriños, poesías con Rosalía, xogos populares, festivais e actividades 

do centro, ecopercusión, mel de Galicia, horta,  concertos, paseo por  Vincios... 

FIXEMOS LIBROS 

SOMOS DIFERENTES: o libro sobre cada un. 

LIBRO DOS NOMES: o libros dos compañeiros. 

TEÑO MEDO!: un libro de meeedo, en Samain.

MUSICARTE:  con cancións e  plástica. 

PLANTAMOS TAXETES e máis 

Plantamos taxetes seguindo as 

instrucións coa estrutura de lectura 

compartida.  E xa están nacendo! 

MOMIAS TERRORÍFICAS 

VERMES DE SEDA: METAMORFOSE 

Carlota tróuxonos vermiños de seda, pero  

medraron e... xa temos ovos novos! 

REVITALIZA: COMPOSTAXE 

Aprendemos cousas dos bechos e 

da compostaxe 

A MELLOR SOPA DO 

MUNDO 

DÍA 

DA PAZ 

15 
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      Chegamos na aula de 2º a0 final do noso percorrido xuntos, non sen moita 

morriña xa,  por todas as cousas que fixemos xuntos e que aprendín de vós. 

     Atrás quedan xa ,as nosas cancións dos “ailalelos”, os aplausos de “se lo 

merece” “ volando voy “ as rimas das normas … 

    Quero agradecer moito , todo o apoio e colaboración que recibín das vosas 

familias e a vós que debuxastes na miña cara unha morea de sorrisos estes dous 

cursos, gardade o meu máis grande aplauso para todos vós porque … sodes un 

agasallo de grupo  que  traballou fenomenal ! 

2º  PASIÑO A PASIÑO, UN CICLO REMATADIÑO 
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ACTIVIDADES  COMÚNS 1º/ 2º 

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

complementarias  propostas polos diferentes Equipos de Dinamización  do Centro 

e que aínda que non puideron  compartir mesturados, as medidas foron máis 

flexibles, respectando  o posible o protocolo COVID  establecido. 

     Desexamos que o próximo curso podamos gozar de moitos momentos 

compartidos e sen protocolo que cumprir.    Entre as actividades que gozamos este 

curso  ...      



    Os contos “Rosa Caramelo” e “ Daniela pirata” foron o pé dos nosos 
disfraces a prol da igualdade de xénero. 

 Este curso os nenos/as de 1º interpretaron unha versión da profe  Elena dun 
fragmento do poema de Rosalia de Castro “Campanas de Bastabales “ : “Falta 
o día”.    
Os de 2º puxeron en escea a canción de Guadi Galego “Chea de vida”. 
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RECURSOS MANIPULATIVOS: 3º PRIMARIA 

Por outra banda, na materia de Matemáticas e para repasar as 
operacións (sumas, restas, multiplicacións e divisións) montamos un 
supermercado ao que fomos, por grupos. Tiñamos que mercar os 
produtos da nosa lista da compra e logo calcular canto gastamos en 
total. 

Nas clases de Lingua Castelá e Lingua 
Galega, traballamos contidos ortográficos 
empregando d iversos recursos 
manipulativos. Entre eles: palomiteiros 
para clasificar as palabras segundo o 
número de sílabas, botellas e vasos para 
traballar bl/br, Super Mario Bros para as 
palabras con mb/mp, televisións para as 
palabras con b e v…  
Así, aprendemos os contidos de sempre 
pero dunha forma diferente. 
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PROXECTO OVOS: 3º PRIMARIA 

Durante unhas semanas, estivemos traballando no noso proxecto de 
investigación de Ciencias Naturais. Por equipos, buscamos información 
sobre a reprodución ovípara e elaboramos uns folletos informativos. 
Ademais, estivemos acompañados e acompañadas durante 1 mes, 
aproximadamente, dunha incubadora na que tiñamos 6 ovos.  
Nós mesmos nos encargamos do coidado dos ovos. 
Primeiramente, regulamos a temperatura da incubadora a 38ºC e logo 
colocamos os ovos, coa parte máis picuda cara abaixo. 
Durante cada día tiñamos que empapar a esponxa interior para manter a 
humidade na incubadora e mover os ovos entre 3-4 veces, inclinándoos 
aos lados con moito coidado á espera de que os poliños saíran ao pasar 
21 días, tempo do período de incubación. 

21 
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     Proxecto : A vida na composteira       4º Primaria 
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Proxecto: A maxia dos sentidos       4º Primaria 

Ilusionismo, 
 prestidixitación  

e trucos de maxia! 
 
 

“O vaso desapareceu e 
ninguén sabe que aconteceu”. 
 
“ Con esta maxia pentella  
ao gato móvenselle as orellas”. 
 
“ A auga con tinte desapareceu 
e de súpeto co vaso volveu”. 
 
“O pano topeino  
nun rolo baleiro”. 
 
“ Se non tes cartiños  
fai maxia cos platiños”. 
 
“ Esta non cha paso!  
En vez da moeda desaparece 
o vaso!”. 
 
“Nós atados, nós desatados  
e coa corda todos abraiados”. 
 
“Unha araña moi intelixente  
e na escola sempre pendente”. 
 
“Este é para grandes mentes, 
onde están os 
escarvadentes?” 
 
“Non te poñas moi leda, 
pensa que desapareceu a 
moeda”. 
 
“É de veras? 
Están ou non están as ceras?”. 
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COMPARTINDO EXPERIENCIAS!  2º CICLO 

Unha das actividades máis bonitas e de responsabilidade que estamos a realizar é ser os Padri-

ños lectores d@s nen@s de E. infantil.  

 Responsabilidade que adquirimos en terceiro curso co 
alumnado de 3 anos e seguimos nos cursos vindeiros. Esta 
relación  Padriño lector e afillado crea uns vínculos de 
relación e afecto que nos permiten compartir fermosos 
momentos. Prácenos ler para @s afillad@s, elaborar 
manualidades para agasallal@s, inventar poemas para 
recitarllos, axudal@s a prantar unha árbore … saúdar dun 
xeito especial cando nos atopamos no patio! 

5 de xuño, Día do Medio ambiente! 

  

O alumnado de  3 anos, coa axuda dos Padriños 
lectores, plantaron unha árbore para conmemorar esta 
data tan importante. 
 
  Os alumn@s de 3º P, coñecedores dos coidados 
que precisan as plantas, as árbores e os arbustos, 
regárona e  informáronse das súas características.  
Este ano plantamos unha Moreira Péndula. 
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SAÍDAS COMPLEMENTARIAS!  2º CICLO 

Magosto no Galiñeiro!  Resinación de piñeiros!  Cabanas e xogos …! 

Resinación de piñeiros! 

 Extración de resina  dos piñeiros  mediante fendas  
feitas no tronco. 
  Actividade que consiste en: derroñar unha zona da 
cortiza, facer un furo co trade, retirar a pel que hai 
entre  a madeira e a cortiza, engadir ácido para que 
non cicatrice, poñer un implante co burato para abaixo, 
marcar e soprar na bolsa que vai recoller a resina e 
enganchar a bolsa ao burato do implante. Non 
esquecemos tomar notas e comprobar as medidas da 
altura do furado, o contorno das árbores e a 
orientación dos implantes.  Exemplo: altura do 
implante de 40 cm,  contorno da árbore    130 cm, 
orientación de 250º Suroeste ...Agradecemos aos 
responsables de Montes a invitación para participar 
nesta  actividade tan interesante. Unha aperta! 

Detectives do espazo! Unha viaxe submarina pola Ría de Vigo! 

Visita ao Centro interactivo de educación ambiental Naturnova. 

Xogamos a ser detectives do espazo, fixemos un percorrido 

imaxinario a través do Sistema Solar e tamén realizamos o 

simulacro dunha viaxe submarina pola Ría de Vigo. 

Rematamos coa visita ás obras expostas no Museo e  coa 

participación nun taller de creatividade. 

Eduardo e Jose preparando o 
lugar para unha nova 
extracción. 
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Estivemos traballando as matemáticas partindo da manipulación e experimentación. Despois 

recollemos de forma gráfica o que traballamos para pasar, nunha última etapa, a unha fase máis 

abstracta e  simbólica. Por outra banda, tratamos de que os nenos/as visen a aplicación das 

matemáticas ao mundo real. Para iso empregamos elementos do noso medio  e material 

manipulativo (regletas, tangram, xeoplanos, pentominós, bloques lóxicos, xogos...) Tomamos 

medidas na cociña; así como, medimos obxectos da vida real, superficies e creamos os nosos 

propios patróns, entre outras cousiñas. 

Este curso en 5º lemos na clase, en voz alta, de xeito 

compartido, Huckleberry Finn. Agora estamos a ler Charlie 

e a Fábrica de Chocolate.  

Lecturas no 

patio 
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 En 5º e en 6º empezamos unha 

investigación sobre o lugar no que vivimos. 

Descubrimos pequenos tesouros: lendas, 

natureza, cultura...En definitiva, o noso patrimonio.  

E nese proceso, pensamos: E por que non 

compartir o que aprendemos cos demais? E se o 

facemos xogando? 

 Nace así GUNDEMARO, un xogo co que 

traballamos: 

 A busca de información. 

 A entrevista. 

 As preguntas con opción. 

 A ortografía. 

 O deseño. 

 A comprensión lectora. 

 A análise e a capacidade crítica. 

 A toma de decisión... 

 E moitas máis cousiñas. Ademais tivemos 

que xogar  para poder elaborar o noso propio  

xogo coas nosas normas, a poder ser claras e 

sinxelas. En breve, coñecerédelo. 

 Ao longo do curso fomos facendo en 5º e en 6º 

distintos obradoiros nos que manipulamos, 

observamos co microscopio, medimos na cociña, 

realizamos distintas receitas (compota, pan de 

cabaza, biscoito…), creamos circuítos eléctricos, 

separamos substancias, traballamos a documentación 

con libros da biblioteca, creamos secuencias sinxelas 

con microbit, tratamos de montar poleas e outras 

estruturas… 
Segue os códigos QR e 

visualiza os obradoiros  do 3º 
ciclo de Primaria. 

Segue o código 
QR e fíxate como 

xogamos. 

5º EP 



28 

PUNTOS DE INTERESE CULTURAL DO CAMIÑO DE SANTIAGO PORTUGUÉS 
DENDE A GUARDA, POLA COSTA. 

CARTEIS PARA CONMEMORAR O DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO 

Este curso, elaboramos este traballo sobre o “Camiño de Santiago Portugués pola costa”, para 
completar o realizado o do curso pasado sobre o “Camiño de Santiago Portugués polo inteio-
rior”.  

Para conmemorar o DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO, realizamos estes carteis, con  retallos da súa 
vida e obra. 

 Parabéns por 
todos os lo-
gros, por dar o 
mellor de vós 
mesmos e so-
bre todo polo 
esforzo realiza-
do para alcan-
zar a meta. 
 

Ata sempre! 
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L: Nome do Cruceiro e Peto de Ánimas de Mañufe.  

M: Época a que pertence a Ponte de Mañufe.  

N: Tipo de xacemento arqueolóxico de Chan de Prado.  

(CONTÉN O Ñ): Nome do río que nace na serra do Galiñeiro e desemboca na 

Ramallosa.  

(CONTEN O O) Estilo arquitectónico de Santa Mariña de Vincios.  

P: Nome do Pazo situado na Parroquia de Vilaza.  

Q: Produto elaborado, artesanalmente no municipio. 

R: Nome dos petróglifos de Chaín.  

S: Nome das “Fundas” situadas no monte O Picoto, que foron unhas minas a ceo aberto para a extracción de ouro na 

época romana.  

T: Conta a lenda que nunha cova do Galiñeiro vivían unha garza e un moucho real. Cal é o nome desta cova? 

(CONTÉN O U): Nome do militar do que procede o topónimo de Gondomar.  

V: Parroquia onde esta situado o Calvario máis antigo de Galicia. 

X: Orixe do militiar do que procede o topónimo de Gondomar.  

Z: Río que verte as súas augas no río Miñor.  

A : Nome do conxunto arqueolóxico do monte Galiñeiro.  

B: Parroquia onde se atopa o Castro de Pedra Moura.  

C: Festividade que se celebra na vila cunha tradición de máis de 

medio século.  

D: Parroquia na que se atopa a estación paleolítica Chan do Ce-

reixo.  

E: A Ponte Baixa da Paradela tamén se coñece como Ponte da 

Coelleira e Ponte de....  

F: Recinto defensivo (ruínas) da Idade Media que se atopa na parte 

máis alta do monte Galiñeiro.  

G: Nome do monumento, obra de Alfonso Soliño Troncoso, adicado 

ao escritor Carlos Casares.  

H: Barrio da parroquia de Vincios onde se atopa o Peto de Ánimas. 

 I: Nome que recibe a Casa do ano 1777 situada en Donas, que 

recibe este nome debido á profesión do seu fundador.  

OS PASATEMPOS DE GUNDEMARO 

Agora, para pasar un ratiño entretido, serás quen de completar o rosco e o encrucillado sobre 
GONDOMAR E AS SÚAS PARROQUIAS? 

ROSCO  
DE 

 GUNDEMARO 
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ENTREVISTA   
CORO CANTARES DO BRIÓN 

 

 O 20 de abril os nenos e nenas de 5º e 6º entrevistaron ao 
director do Coro Cantares do Brión, Pablo Rial. 
 
 Cando se fundou o Coro Cantares de Brión? Por que se fundou? Cal foi a inspiración 
para fundalo? Como se creou? Onde? 
 O coro fundouse no ano 2008. Xuntáronse un grupo de amigos, aos que lles gusta a 
música galega e que vían que había moitos grupos de gaitas e baile pero non había un coro de 
música tradicional. 
 
 Como se vos ocorreu o nome? 
 Empezaron ensaiando co nome de Coro Tradicional de Vincios e, a medida que facían 
actuacións decidiron elixir un nome. Propuxeron nomes e logo fixeron unha votación, e 
escolleuse: Cantares do Brión. 
 
 Cantas persoas hai no coro? 
 No coro hai sobre 60 persoas. 
 
 Cal foi o primeiro membro de Cantares de Brión? (Ademais da persoa que o fundou) 
 Non foi unha persoa, foi un grupo de 7 a 10 persoas que se xuntaron para cantar e, a partir 
de aí, xuntáronse máis persoas e así fundouse: Cantares do Brión. 
 
 Só actuades en Galicia? 
 Actúan onde os chaman, normalmente en Galicia. 
 
 Cantas cancións ten o coro? 
 O coro ten sobre 60 cancións. 
 
 Por que van vestidos dese modo? (O traxe) Sempre levades a mesma roupa ás 
actuacións? 
 Teñen un traxe de gala que é o traxe tradicional, pero non sempre van con el. Noutras 
ocasións levan un traxe máis informal. 
 
 Onde se fixo a primeira canción? As cancións, de onde xorden? 
 As cancións non se escriben nun sitio concreto, están na cabeza do inventor. No seu día a 
día van xurdindo. 
 
 Hai un líder en Cantares de Brión? Quen é? 
 Non hai un líder, todos os membros son importantes. Pablo Rial é o seu director. 

TRABALLANDO POR COMPETENCIAS 
CURSOS 5º E 6º 



31 

 Onde ensaia Cantares de Brión? 
 Ensaian no centro cultural de Vincios e, ás veces, na escola de música de Vincios ou no 
conservatorio de Gondomar. 
 
 Fixestes un videoclip no Monte Galiñeiro, como xorde a idea? Como a levastes a 
cabo? 
 Fixérono despois dos lumes do 2017 no Galiñeiro coa peza titulada Poemas Ao Outono de 
Manuel María. A idea era recordar o acontecido. Levaron drons e cámaras ao monte para facelo. 
 
 Tedes unha orde de colocación no coro ou a cambiades? 
 Cantares do Brión colócase cos graves masculinos atrás a esquerda, graves femininos 
esquerda adiante, agudos masculinos atrás na dereita e agudos femininos adiante na dereita. Os 
tipos de voces son baixos, contraltos, tiples e tenores. 
 Masculinas: baixos e tenores. 
 Femininas: contraltos e tiples. 
 A instrumentación do coro é gaita, bombo, tambor, cunchas, castañolas e pandeiro. 
 
 Ti que fas en Cantares de Brión? 
 Pablo Rial é o seu director. 
 
 Onde actúa o coro? 
 Actúan onde os chaman, normalmente en Galicia. 
 
 Hai un himno de Cantares de Brión? Hai un símbolo específico de Cantares de Brión? 
 Non hai un himno de Cantares de Brión pero si que hai xente que di que hai cancións 
representativas do coro, como, por exemplo, a canción Poemas Ao Outono de Manuel María e a 
Foliada de Vincios. 
 En canto aos símbolos, teñen varios. Nos seus traxes levan bordada unha garza e un 
moucho. Tamén as carautas do moucho son un símbolo do Coro Cantares do Brión. 

O CORO DO 3º CICLO 
  
 O día 13 de maio os nenos e nenas de 5º e 6º de pri-
maria cantaron a canción “Non vou” de Esther Lage cunha 
pequena representación ao principio. Explicaron a lenda 
“Da touba do Brión”. É dun moucho e unha garza que vivían 
nunha cova. A garza ía a Ramallosa a polo peixe e o moucho 
mentres coidaba os pequenos.                    Helena 5º 
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       Creación do alumnado de E. Infantil para o Certame da Xoaniña. Esperemos que vos guste! 
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XXVII CERTAME LITERARIO E DE ILUSTRACIÓN “ A XOANIÑA”  2022 

   Un  ano máis celebramos o concurso literario “  A Xoaniña ” , onde 

Infantil participa coa creación dun conto viaxeiro e Primaria cunha 

narración ou poesía froito da súa colleita. A seguir poderemos gozar 

cos traballos seleccionados neste certame.  

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

llad@s. 

 PRIMAVERA 

 Sol, primavera 

 sol, primavera 

 Que lindo sol! 

 Que linda primavera!      

 Ás veces sol 

 ás veces chuvia    

 Arco da vella! 

                  

                   O CABALEIRO  

    

  

Había unha vez un aposto cabaleiro que se chamaba Xavi e 

tiña unha moza que paseaba moito con ela. 

 Un  día atopou nun bosque unha casa embruxada que tiña moitas teas de ara-

ña e un gato negro. 

 Tamén había unha bruxa que tiña un sombreiro máxico e  o gato sempre lle 

mordía no cu. 

 Ao final o cabaleiro e a moza escaparon co sombreiro máxico e pediron o  

desexo de ser inmortais para sempre. 

Autora: Iria Castro Rodríguez 

1º Primaria 

Autor: Daniel Vila Pereira 

2º Primaria 
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O PINGÜÍN MANDARIQUÍN 

 Érase unha vez un pingüín que lle gustaba moito 

xogar, pero ao quel quería, cando quería e como quería. 

 Por ese motivo perdeu á serpe, ao coala e ao panda 

como amigos. 

 Pasou moito tempo e un día o seu único amigo, o 

canguro, llo explicou: “ É  que eres moi mandón e tes que intentar cambiar ” .  

 Pasaron moitos días ata que comprendeu o que lle quería dicir o canguro. 

 Entón foi menos mandón e fíxose amigo da xirafa. Xogaron e nunca se sepa-

raron. 

  

PRIMAVERA 

 

A primavera xa chegou, 

a primavera axexa, 

e con toda a ilusión … 

é a primavera, é a primavera! 

 

Crecen as flores, 

crecen as árbores 

pois é a primavera 

que entra nas terras, que entra nos mares. 

 

Ai primavera, ai primavera, 

cando te volverei ver? 

quero facerche un poema … 

con folliñas de papel! 

XXVII CERTAME LITERARIO E DE ILUSTRACIÓN “ A XOANIÑA”  2022 

 

 

Autor: Xoán Liz Paz 

4º Primaria 

 

Autor: André Pérez Freiría 

3º Primaria 
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SOFÍA E OS DRAGÓNS 

 Sofía é unha nena de dez anos que lle gustan moito os animais. Debuxa moi ben e ten un 

dragón de mascota. O dragón é de cor branca e cuspe fogo azul pola boca. O dragón ten cinco me-

ses. 

 Un día Sofía estaba na súa casa e escoitou un ruído estraño, baixou rapidamente ao garaxe e viu unhas 

caixas que se movían soas. Sofía, cun pouco de medo, destapou as caixas e atopou un dragón! Con moito me-

do deu dous pasos para atrás pero o dragón perseguiuna. Foise correndo, co dragón detrás, e cada vez tiña 

máis medo. 

 Cando chegou ao seu cuarto, o dragón mirabaa fixamente cos dous ollos verdes. A nena non sabía que 

facer e de súpeto o dragón tumbouse no chan esperando unha caricia. Sofía quedou abraiada, armouse de 

valor, e acaricioulle a barriga. Preguntoulle: Como te chamas? O dragón respondeu: Grrr … e Sofía respondeu: 

Chamareite Branca! De onde vés? A nena baixou ao garaxe e atopou unha nota que dicía: As doce en punto 

baixa e descubrirás de onde veñen os dragóns! 

 No garaxe atopou un portal máxico e apareceu nun planeta de 

dragóns …  

UNHA PILOTO DIFERENTE    

  

 Nunha pequena aldea marítima de Italia vivía unha nena chamada Lucía. Tiña o 

pelo castaño claro que sempre levaba recollido, uns ollos cor abelá e unas pencas moi 

disimuladas pola súa  pel morena. 

 Lucía tiña un soño, quería ser piloto de Fórmula 1. A xente ríase dela moi a miúdo pero a nena os igno-

raba totalmente. Ao carón de Lucía vivía Gabriel, o seu  mellor amigo. El era o máis guapo da vila cos seus 

ollos cor mazá e o seu pelo louro relucente baixo do sol da aldea. A Gabriel gustáballe moito Lucía pero era un 

pouco tímido e non se atrevía a dicilo. 

 O día do décimo cuarto aniversario de Lucía chegou un paquete moi especial cunha dedicato-

ria que dicía así: Para ti, es a persoa máis linda, alegre e amable que coñezo. Con cariño! 

Lucía abriu a preciosa caixa de madeira e intentou observar a sorpresa sen romper o laciño do envoltorio azul 

ceo. Cando o anónimo agasallo quedou descuberto a nena quedou abraiada. Eran unhas pequenas  entradas 

V.I.P. para a pista italiana de F1. Lucía colleunas, despediuse da súa nai e dirixiuse á casa de Gabriel. Agarrou 

ao neno da manga da camisa rosa e foron coller o bus que os levaría á pista. Media hora despois chegaron ao 

estadio e unha sombra alta e delgada tapou o sol e preguntou: Lucía, verdade? A nena respondeu de inmediato 

e elevou a cara para ver o rostro do descoñecido. Entón escoitouse un grito agudo … era Lucía que gritaba 

mentres dicía : Cris Badminton, o corredor da marca “ Percebes ” !!! E respondeulle que ía ser o seu guía du-

rante o mundial ... 

 

 

Autora: Helena Domínguez Durán 

     5º Primaria 

Autora: Emma Castro Garrido 

6º Primaria 



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 2 1 - 2 0 2 2  

PEQUENOS GRANDES PROXECTOS... 

 REABRINDO AS PORTAS 

Como todos os anos, festexamos o día das 

Bibliotecas Escolares, que ven sendo o 24 de 

outubro. Este curso dedicámoslle unha semana 

enteira. Foi moi divertido porque fixemos unha 

chea de cousas: 

xogos populares, 

quebracabezas e  

Curso novo, tema novo. 

“Pequenos grandes 

proxectos” para 

descubrir, deseñar 

investigar, argallar… 

E como deron de si!! 

Piratas, cociñeiros, 

volcáns,  igualdade, 

criadores de pitos, maxia, 

buscadores de 

tesouros… 

Estivemos ben ocupados 

ao longo do curso, pero 

conseguimos superar 

todos os atrancos 

cooperando entre nós. 

E, como todos os anos, 

contamos coa axuda das 

nosas profes, os nosos 

padriños lectores...e, por 

suposto, Librincios, 

sempre á vosa 

disposición! 



 
Este curso  puidemos contar de novo 

coa nosa aula creativa.  Despois de 

volver a montala, cos seus recunchos 

de xogos, disfraces, chroma,  

maker,...dispuxemos de dúas sesións  á 

semana para gozar dela e para 

desenvolver os proxectos  e os retos 

que se nos propuxeron. 

CREANDO DE NOVO 

A CIENCIA EN FEMININO 

 
As nenas e nenos de 3º e 4º acercáronse á 

biblioteca a coñecer a mulleres que foron 

e son referentes no eido das ciencias 

naturais e sociais. Logo colaboraron entre 

todas e todos na creación dun mural . 

Tamén se meteron na pel de futuros 

científicos  e propuxéronnos interesantes 

proxectos de cara ao futuro no que elas 

dirixiran os equipos de investigación. 



ROSALÍA DE CASTRO, POR EXEMPLO 

O día de Rosalía, a nosa máis insigne e 

querida escritora, mudou este ano do 24 

ao 23 de febreiro, por mor da nova 

documentación atopada  pola 

investigadora Sagrario  Abelleira. 

Nós creamos un recanto para ela, para 

os seus libros e para a súa historia que 

tan estupendamente nos contaron o 

alumnado de 4º e o alumnado de 6º e 5º. 

UN MOTIVO PARA LER 
Polo día do libro, o 23 abril, no que 

por fin voltaron as lecturas ao 

patio, as e os axudantes de biblio 

quixéronnos animar cunha morea 

de razóns para ler, e xunto ao tren 

de lecturas colgaron un mural cos 

seus motivos para somerxese nos 

libros. Grazas axudantes!! 

A PRIMAVERA CHEGOU E  

MOITOS VERSOS NOS DEIXOU... 

Este curso puidemos recuperar  unha 

das nosas actividades preferidas, “o 

día da poesías”...ou as dúas 

semanas, que máis da! Voltamos a 

lernos poesía uns aos outros, 

Rosalia, e baixo a súia agarimosa mirada 

as madriñas e os padriños volveron a 

lerlle ás súas afilladas e afillados...Como 

botabamos de menos o ben que nos 

riman!! 
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