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EDITORIAL 
 

Como pasa o tempo! Xa estamos outra vez 
na fin de curso. Este ano 2018/19 fixemos 
moitas cousas arredor da xeografía 
“DESCUBRINDO MUNDO”, e foi un curso 
moi divertido. 
 
Estivemos a facer moitas actividades:  
 
 Festexamos o día do Samaín facendo 

un túnel do terror e traendo cabazas e 
cestas de outono decoradas. 

 O día da muller  fixemos unha 
exposición con carteis representando a 
igualdade entre homes e mulleres. 

 No Entroido disfrazámonos, cada clase  
de distintos países. Infantil de África, 
os de primeiro ciclo de Mexicanos, 
segundo ciclo de Marroquís, 5º  de 
Bandeiras do Mundo e 6º de 
Aboríxenes Australianos.  

 Axudamos á recuperación do Monte 
Galiñeiro arrancando eucaliptos e 
plantando árbores autoctónas. 

 Deseñamos e construímos un novo 
parque con: un balancín, unha 
montaña de rodas, un areiro para os 
de 1º, 2º e 3º ciclo. 

 E moitas cousas máis… 
 
Ao longo do xornaliño deste ano poderedes 
ver parte de todo este traballo . Ademais, 
na páxina web do centro e nos blogues, 
podedes ver os vídeos das actuacións, 
fotografías, e o xornaliño a toda cor. 
Recomendámosvos que a consultedes, hai 
moitas cousas interesantes. 
 
Desexámosvos que disfrutedes do verán.  
 

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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ntonio Fraguas Fraguas,  naceu en Insuela ( Cotobade ) o 28 de decembro de 

1905. 

  o seu pobo fixo os estudos primarios. 

eresa e Manuel é o nome dos seus pais. 

 Bacharelato fíxoo no Instituto Xeral e Técnico de Pontevedra. 

  o que coñece a Castelao, Sobrino e Losada Diéguez. 

niciando con eles a Sociedade da Lingua, para defensa do idioma galego. 

  rematar o Bacharelato trasládase a Santiago para estudar Filosofía e Letras. 

oi escritor, historiador, etnógrafo, antropólogo, profesor, cronista xeral de Galicia... 

ecolle en “Galicia Máxica” e no “Cantigueiro de Cotobade” crenzas e cantigas 

populares. 

  O Seminario de Estudos Galegos, entra a formar parte no ano 1923. 

 

aleguistas foron as ideas por mor das cales foi separado da docencia. 

nha Biblioteca da súa propiedade con  máis de 20.000 volumes, cedeuna ao 

Museo do Pobo Galego, do que foi director. 

  morte de Castelao, ocupa o seu posto na Real Academia Galega. 

antiago de Compostela, foi onde morreu en 1999 aos noventa e tres anos. 
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AVENTURA AFRICANA 

HABÍA UNHA VEZ UNHAS NENAS E  NENOS 

QUE CONSTRUÍRON UN BARCO PIRATA EN 

BUSCA DE AVENTURAS. 

 
 

ALÍ COÑECERON UN MONTÓN DE 
ANIMAIS: LEÓNS, CEBRAS, 
ELEFANTES, XIRAFAS… ` 

PASARON MOITO 

TEMPO XOGANDO 

COS ANIMAIS NA  

SABANA. 

PINTARON AS  MÁSCARAS DUNHA TRIBU QUE ALÍ VIVÍA 
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APRENDERON A COCIÑAR 
ALGUNHAS DAS RECEITAS 

MÁIS RICAS DO LUGAR. 
ESTABA BOÍSIMO! 

UNHA DAS COUSAS QUE 
MÁIS LLES GUSTOU DA 

VIAXE FORON AS 
PINTURAS FACIAIS E AS 

FESTAS AFRICANAS.  
QUE BEN O PASARON! 

CANDO TOCOU 
VOLVER Á CASA 

LEVABAN UN GRAN 
TESOURO: 

APRENDERAN UN 
MONTÓN DE COUSAS 

E PASÁRANO MOI BEN. 

E COLORÍN COLORADA, ESTA AVENTURA DAS NENAS E NENOS DE 3 ANOS ESTÁ REMATADA! 
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ESTE CURSO OS NENOS DE 4 ANOS ESTIVEMOS INVESTIGANDO SOBRE ÁFRICA 

COMO EN CALQUERA OUTRA VIAXE, FOI UN CAMIÑO LONGO CHEO DE 

DESCUBRIMENTOS QUE NOS 

SORPRENDERON.  

EXIPTO É UN PAÍS QUE POSÚE UN LEGADO 

CULTURAL MOI IMPORTANTE. 

 
 

OS ANTIGUOS EXIPCIOS ESCRIBÍ AN 

EMPREGANDO DEBUXOS, A NOSA PORTA DE 

AULA RECREABA UNHA ESCRITURA EXIPCIA QUE 

DICÍA: 

“BENVIDOS A EXIPTO “  

DURANTE A NOSA VIAXE POR EXIPTO REALIZAMOS EXPEDICIÓNS PARA DESCUBRIR 

AS PIRÁMIDES, COCIÑAMOS RICAS RECEITAS EXIPCIAS COMO: O PAN PITA, OS 

DOCES DE DÁTILES… PARA COÑECER A SÚA CULTURA. 

 AO FINAL SOMOS UNS GRANS EXPERTOS! 
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“ELABORAMOS PAPIROS” 

SE QUERES ELABORAR PAPIROS, COMO OS QUE UTILIZABAN OS EXIPCIOS  

PARA ESCRIBIR FAI MILES DE ANOS, SÓ PRECISAS OS SEGUINTES MATERIAIS: 

- COLA BLANCA, DILUÍDA CON AUGA 

- FOLLA DE PAPEL  RECTANGULAR ( PÓDELA CORTAR DUNHA BOLSA DE PAPEL) 

- ANACO DE SACO 

LOGO O TEDES QUE  

METER NUNHA PRENSA. 

TEÑEN QUE QUEDAR TODOS OS  
ANACOS DE COR BRANCO ( ISO 
QUERE DICIR QUE TEN MOITA COLA) 

ESPERAREDES UNS DÍAS ATA 
QUE ESTEA BEN PEGADO O 
SACO AO PAPEL, E O  
SACAMOS DA PRENSA. 

AGORA TOCA BUSCAR 
OS SÍMBOLOS E 
 DEBUXOS  QUE MÁIS 
BOS GUSTE E PINTALOS 
CON CERAS. 

QUE BONITOS QUEDAN OS NOSOS PAPIROS 

PRIMEIRO PEGAMOS O SACO AO  
PAPEL , PARA ISO EMPREGAMOS  
COLA DILUIDA EN AUGA E  
ESPARCIMOS CUN PINCEL. 
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ESTE CURSO DECIDIMOS COÑECER UN POUCO MÁIS O   
CONTINENTE AFRICANO. XA SABIAMOS BASTANTES       
COUSAS, PERO CO PASO DOS MESES FOMOS                   
INVESTIGANDO A MEDIDA QUE XURDÍAN AS DÚBIDAS E 
IAMOS COÑECENDO O TRABALLO DOS NOSOS            
COMPAÑEIROS. 
APRENDEMOS MOITO SOBRE    
EXIPTO, MADAGASCAR, SENEGAL,                  
MARROCOS E…    MOZAMBIQUE! 

 

COMEZAMOS POLA COMIDA! 
COCIÑAMOS ALGO TÍPICO DE MOZAMBIQUE, PERO A   
TEMÁTICA TAMÉN SERVIU PARA CREAR ANIMAIS CON 

DIFERENTES INGREDIENTES E…  COMER!! 

ESTE É O NOSO RECANTO DE ÁFRICA, NO 
QUE FOMOS COLOCANDO TODO O            

RELACIONADO CO CONTINENTE: LIBROS, 
ANIMAIS, MAPAS, INFORMACIÓN, CONTOS,                     

INSTRUMENTOS MUSICAIS… MOITAS     
GRAZAS POR COLABORAR, FAMILIAS! 

TAMÉN TEMOS A ÁRBORE DA PALABRA, 
UNHA SABIA ÁRBORE AFRICANA Á QUE 

IMOS PARA FALAR E CHEGAR A UN      
ACORDO CANDO É PRECISO. 
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ACHEGÁMONOS AO ARTE... 

E DISFRAZÁMONOS! 

PASÁMOLO MOI BEN FACENDO O DISFRAZ!  

O QUE FOMOS CREANDO E 
INVESTIGANDO FIXÉMOLO 
EN EQUIPO. ÁS VECES É 
UN POUCO COMPLICADO, 
P E R O  A O  F I N A L . .              
SOMOS UNS ARTISTAS! 

ATA AQUÍ CHEGOU A      
NOSA ANDAINA POR  

EDUCACIÓN INFANTIL.  
 

AO LONGO DESTES 
ANOS COMPARTIMOS 
MOITOS MOMENTOS 
IMPORTANTES DAS 

NOSAS VIDAS E        
FOMOS APRENDENDO 

E  MEDRANDO 
XUNTOS.  

 

POR MOITOS ANOS 
MÁIS! 
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OBRADOIROS EDUCACIÓN INFANTIL: 

 
  A VENDIMA 

E PARA DAR O PISTOLETAZO DE SAÍDA 

NOS OBRADOIROS INTERNIVEL DE 

EDUCACIÓN INFANTIL COMEZAMOS, 

COMA TODOS OS CURSOS COA VENDIMA, 

UNHA ACTIVIDADE MOI VALORADA POR 

TODOS (MAIORES E PEQUENOS) QUE 

DESFRUTAN DA RECOLLIDA, DEBULLADO 

E PISADO DAS UVAS!! 

OS PADRIÑOS LECTORES AXUDANDO NA PREPARACIÓN 
DO OBRADOIRO COA COLOCACIÓN DAS UVAS. 

OS NENOS DE INFANTIL NA REALIZACIÓN DOS OBRADOIROS AXUDÁNDOSE 
UNS A OUTROS E EXPLICÁNDOLLES AOS MÁIS PEQUENOS 

OS NOSOS PADRIÑOS E MADRIÑAS, UNHA VEZ MÁIS, AXUDÁNDONOS NAS  
LABORES MÁIS DIFÍCILES PARA NÓS...GRAZAS, SODES FANTÁSTICOS!!! 

A TODOS, ENCÁNTANNOS ESTE TIPO DE ACTIVIDADES. 

PROFES  E NENOS SENTÍMONOS MOI BEN REALIZANDO 

TAREFAS CONXUNTAS NAS QUE PODER AXUDAR E 

ENSINAR AOS MÁIS PEQUENOS  FORMAS DE 

TRABALLO NAS QUE A COOPERACIÓN, A AUTONOMÍA, 

O RESPECTO POLO TRABALLO DOS DEMAIS E A 

EMPATÍA SON PILARES FUNDAMENTAIS PARA QUE 

TODO FUNCIONE  E CADA CURSO ESFORZÁMONOS 

PARA QUE SEXAN CADA VEZ MÁIS NUMEROSAS E 

VARIADAS. 
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OBRADOIROS 

DE NADAL 

NO OBRADOIRO DE NADAL 
TRABALLANDO COCIÑA E 

ARTE NAVIDEÑA 

 
OBRADOIROS 

POLA PAZ 

NOS OBRADOIROS POLO DÍA DA PAZ  
FACENDO MATERIAIS QUE DESPOIS  

UTILIZARÍAMOS NAS “OLIMPIADAS POLA 
PAZ” QUE FIXEMOS NO CICLO DE INFANTIL 

OBRADOIRO 

DÍA DA FAMILIA 

FACENDO OS AGASALLOS PARA O 
DÍA DA FAMILIA: BOTES CON SAL 
DE CORES, TARXETAS EN PAPEL 

DE LIXA E CARTAS CON MENSAXES 
MOI ESPECIAIS QUE MANDAMOS 

POR CORREO 
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SPINNING, TONIFICACIÓN, NATACIÓN E HABILIDADES  
ACUÁTICAS NAS INSTALACIÓNS  

DA PISCINA DA RAMALLOSA 

Os meses de abril e maio son máis divertidos para 5º e 6º de primaria xa que 
acudimos á piscina da Ramallosa nas clases de educación física para realizar moito 
exercicio e coñecer o funcionamento dunha instalación deportiva.  
Visita o blogue da área para ver os vídeos de todas as actividades que realizamos: 
http://educacionfisicavincios.blogspot.com/  
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WELCOME TO OUR  
ENGLISH CORNER 

Para o día do libro fixemos unha adaptación do libro de Lewis  
Carroll, “Alice in Wonderland” entre todos os alumnos do 
centro. Resumimos e ilustramos a historia e... Así nos quedou  

Ao longo do ano fixemos diferentes proxectos de 
investigación, aquí tedes un pequeno exemplo de como 
foron sobre animais, países, cine... 
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- Resolve a sopa de letras  
relacionada coas 7 marabillas do 
mundo moderno. 
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NENOS E NENAS DE 2º APRENDEN XEOGRAFÍA 

Ao longo do curso empezaron a 
investigar sobre os  distintos 
accidentes xeográficos. Pero... 
como comezou todo?, pois coa 
explosión dun volcán durmido. 

Traballaron os océanos e os continentes do mundo. 

Os nenos e nenas falan … Así definen eles 
algúns conceptos de xeografía … despois de 
traballar cun xogo de palabras en grupos 
cooperativos. As ilustracións creáronas cun 
folio xiratorio, traballando cooperativamente. 
 
“Os volcáns botan lava pola cheminea. É unha 
montaña pero cun buraco dentro.” “O volcán é 
onde arriba hai lava que a veces explota e máis 
abaixo quédase queimada e ponse negra e 
vermella”. 

 
“A duna é unha montaña de area 
cuberta de plantas, nelas viven uns 
paxaros que se chaman pillaras das 
dunas”. “Nas dunas hai un paxariño 
pequeniño e plantas en perigo de 
extinción e non se pode pisar. E hai 
un ovo que parece area”. “A duna é 
unha montaña de area. Ten moita 
vexetación que non se pode trepar. E 
hai que ter moito coidado cos 
paxariños”.  
 
Os nenos de 2º foron ver as dunas de 
Praia América , as cales se 
denominan dunas de Gaifar.  

cheminea 

cráter 

“A praia é un lugar con auga e area, onde a xente se relaxa e toma o sol e se enfría coa auga. E 
tamén xogan á pelota na area. E tamén hai un deporte que se chama natación.” 

dunas 
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“Unha desembocadura é onde se xunta 
auga doce e salgada” (auga salobre). 

“O mar é un sitio onde hai moita auga e hai moitos animais mariños” “A praia ten unha cousa 
moi, moi ,moi, moi grande que se chama mar. Podemos nadar nela e podemos ir en barco e 
podemos surfear”. “O mar é un gran lugar onde viven moitos animais mariños e hai algas e 
auga salgada.” 

“O río é un sitio no que hai correntes moi, 
moi, moi fortes. Tamén ten moitos peixes. Tamén hai moitos ríos, por exemplo, o Río Miñor e o 
río Muíños. E tamén augas doces.” ( O río Muíños desemboca en praia América e denomínase 
así polos muíños que hai no seu percorrido). 

“Hai praias pequenas e outras grandes. A praia é un sitio onde se pode ir cando fai moito calor, 
e hai moitos animais como o cangrexo e a estrela de mar.” “E hai rochas e cunchas e pedras”. 

desembocadura 

“Na desembocadura do río Miñor hai unha marisma.” 

Aprendemos que os ríos nacen nas 
montañas e moitos desembocan no mar. 
“A montaña é alta. Algunhas teñen neve enriba” 
“ O lago é como un mar pequeno con auga 
doce” 

val 

“O océano é onde nos bañamos. No océano hai 
moitos peixes. No océano hai arrecifes.”  
Efectivamente, bañámonos no océano Atlántico.  
Os océanos son extensións de auga moito maiores 
que os mares. 

Ponte Rande, na Ría de Vigo 

Illas Cíes, noso tesouro natural 
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Este curso os alunmos/as de 1º e 2º compartiron algunhas saídas 
complementarias. 
Gozamos entre outras actividades do magosto no Galiñeiro e repoboamos de 
árbores autóctonas o " Bosque dos nenos”. Asistimos xuntos a dous espectáculos  
teatrais en Vigo , disfrazámonos ,fixemos un roteiro desde Praia América á 
Ramallosa grazas a Valmiemprega e visitamos o zoo . 
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 Pero iso non foi todo. Realizamos varios obradoiros todos xuntos. Organizámonos en 
tres grupos, mesturándonos 1º e 2º. Experimentamos na cociña, realizamos masa de sal, 
metemos un océano nunha botella, creamos adornos de Nadal, traballamos en torno ao 
corpo humano, efectuamos formación de usuarios na biblioteca, confeccionamos as 
maracas para os nosos disfraces de Entroido e aprendemos matemáticas de xeito máis 
divertido e partindo da manipulación.  
 Antes de empezar cada taller, en círculo, fixemos unha pelota para traballar a 
cohesión grupal; dinámica que, ás veces, repetiamos ao final do obradoiro para coñecer as 
sensacións trala experiencia. 

Xeoplano 

Regletas 

Tangram 
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DESCUBRINDO  ... 

3º PRIMARIA 

CURSO 2018/19 

   En setembro comezamos 

unha  viaxe para Descubrir 

Mundo e novas emocións. 

     E
ste é o  noso anaquiño  de 

Mundo,  o noso Sistema Solar. 

       Viaxamos ás Illas das Espe-

cias. E, sabedes a que cheiran? 

A canela, a cravo,  a  pementa,  

a noz moscada ... 

Xa estamos en terceiro! 

Facémonos maiores! 

Descubrindo o Mundo dos afilla-

dos: as nenas e os nenos de 

tres anos! 

Que responsabilidade! 

Xornada de vendima nunha  

leira a carón do centro. 

Novas aventuras  o día do Magosto 

no Monte  Galiñeiro. 

Arrancando eucaliptos na Serra 

do Galiñeiro. 

Poesía ,  pareados,  versos 

… para compartir. 

Repoboando cos afilla
dos no 

Bosque dos  Nen@s. 

Creacións  de Nadal con 

materiais de refugallo. 

Beberaxes de Samaín 

Descubrindo  sabores e 

gustos do mar: algas, 

salmón afumado, sardiñas 
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DESCUBRINDO   
SABORES  E AROMAS DO HORTO 

“UN AMOR DO VERÁN” 
Festival letras Galegas 

    

Compuxemos a coreo-

grafía para este tema do 

“Musical Grease ” .  

   Seleccionamos as sementes para iniciar a plantación. Investigamos 

cales eran os meses para preparar os alcouves. Regamos e buscamos 

un lugar con luz natural para deixar os sementeiros. 

   Plantamos  tomates, coliflores, brócoli, berenxenas, 

chícharos, leitugas, cenorias … dentro do invernadoiro. 

   No bancal exterior botamos  as patacas. Non 

esquecemos regar  nin arrincar as malas herbas. 

   Que traballo! 

   Contamos coa valiosa colaboración dos nosos 

afillados, as nenas e os nenos de 3 anos! 

Temos unha espiral con herbas aromáticas! 

Que ben  cheiran ! 

Representamos  nunha gráfica os tesouriños da horta. 

Preparamos “ Roliños de verán ”      Bon appétit! 
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4º DE PRIMARIA “UNHA OLLADA ATRÁS” 

 

   Ao longo deste curso, aprendemos moitas cousas novas, pero antes tivemos que 

traballar e documentarnos moito. 

 

 

Co gallo do Proxecto do Colexio: “ Descubrindo Mundo ” , investigamos sobre 

Marrocos, os seus costumes, as súas comidas típicas, as súas cidades… 

Convertíndonos no Entroido en verdadeiros marroquíes con “ camelo ”  incluido.  
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 Tamén contamos coa colaboración dalgunhas familias, que viñeron  expoñer 

temas relacionados cos contidos traballados: “ A prendendo os ósos”  e 

“ A prendendo os minerais ” .  

 

 

   Compartimos ademais momentos cos nosos afillados: vendimamos xuntos, 

experimentamos coas cores, fixemos un obradoiro de cociña en Pascua… 

 

 

  E tamén realizamos excursións moi divertidas… 
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“DESEÑANDO UN PARQUE DE LECER” 

3º e 4º de  Primaria 

    

 

 

Tomando medidas: estivemos no patio 

medindo a superficie que se ía  

dedicar ao  Parque de Lecer. 

   Na  procura de información:  tivemos que  

buscar información en distintos  

medios e  tomar nota das indicacións. 

   Debatendo sobre as vantaxes e os inconvenientes de elexir os 

distintos elementos de ocio: balancín, areeiro, casiña, pirámide 

de rodas, bancos para equilibrio … 

   Elección de materiais: madeira, rodas, area ... localización 

(  tendo en conta a climatoloxía, as horas de sol,  a proximidade 

da portería… )  Petición de  presuposto! 

   Concurso e presentación de planos e de maquetas: os 

concorrentes presentaron as súas creacións e mediante votación 

eleximos a máis axeitada. 

   Presentamos o noso proxecto ao alumnado de 5º e 6º de 

primaria. Invitámolos a  colaborar. 

   Carta de solicitude de madeira á Comunidade de Montes! 

Un lugar para gozar 

cos amig@s! 

Carta de agradecemento á Comunidade 

de Montes pola súa colaboración! 
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DESCUBRINDO NOVAS EXPERIENCIAS XUNTOS … 
3º E 4º DE PRIMARIA 

Vivimos unha viaxe polos costumes e a cultura do veciño pobo  de Marrocos. Resultou ser unha 

aventura extraordinaria: fermosas cores, pintorescos “ h iyabs ” , actividades de cooperación, desfile 

polos arredores do cole ... 

“Baiona, vila  mariñeira ”  

Porto, praias, Carabela Pinta, Casa 

da Navegación, “ Encontro entre 

dous mundos ”  … 

   A viaxe a Baiona resultou moi 

satisfactoria e permitiu realizar unha 

xornada de convivencia  e  

colaboración entre  o alumnado de 

3º e 4º  de primaria. 

   BON APPÉTIT! 

Teatro, en clave de clow, onde  os 

protragonistas viven moitas  

peripecias. Texto  de enredo con  gran 

xogo de palabras posto en escena 

polo grupo  “ Teatro dos  

Ghazafellos ” . 

   Obra  baseada  no libro de receitas  

de Álvaro Cunqueiro, “ A Cociña 

Galega ”  

   E, para rematar, merenda e xogos 

no Parque de Castrelos. 



1. Océano máis grande do mundo. 

2. O gran deserto do Gobi, atópase 

en… 

3. País onde se atopa o Gran Ca-

nón. 

4. A montaña máis alta do mundo. 

5. País no que se atopa a Cidade do 

Vaticano. 

6. Segundo continente máis grande. 

7. País máis poboado do mundo. 

8. Provincia española que ten fron-

teira co Reino Unido. 

9. O deserto máis grande do mundo. 

10. O río máis longo do mundo. 

11. O Estreito de Xibraltar separa 

España de… 

12. O río máis longo de Europa. 

13. Capital de Rumanía. 

14. Pico máis alto de Europa. 

26 

Rosa traballa nunha axencia de sendeirismo. Seis dos seus compañeiros están cada un 
nun pico da xeografía española para organizar unha excursión. Mandaron os datos pero 
non lle dixeron en cal está cada un deles. Axúdaa: 
 

1. O Veleta mide 873m máis que o Naranjo de Bulnes. 

2. O Roque dos Muchachos e O Veleta están máis ao sur que Pena de  Francia pero O 
Roque dos Muchachos está máis ao oeste. 

3. Quique é o que está máis lonxe do compañeiro que está no Pico San Lorenzo. 

4. Peñalara está máis cerca do Naranjo de Bulnes que Pena de Francia. 

5. Marta está máis ao sur que Xoán pero máis ao norte que Ana. 

6. Xoán está a 93m de altura máis que Quique pero este está a 703m máis que Ana. 

7. Ágata está máis cerca de Serra Nevada que Ana. 

8. Quique está a 2426m. 

9. Pablo está a metade de camiño entre Marta e Xoán pero máis ao oeste que ambos. 

10. Marta e Ana están en diferentes serras pero no mesmo sistema montañoso. 

11. Xoán está máis cerca do Cantábrico cos demais. 

12. Ágata é a que está a maior altura. 

 

Atopa as palabras agochadas nesta sopa de letras e demostra que a xeografía non 
ten segredos para ti. 

15. Río francés que pasa por París.        16. Provincia española onde se atopa a Alhambra.  
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Arquipélago formado por sete illas                País americano                     Relativos a unha rexión de España 
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ENTROIDO 2019  
Aboríxenes australianos  

invaden Vincios  
Este ano, o 1 de marzo, venres de 

Entroido os rapaces e as rapazas 

de 6º “Descubrindo mundo” 

disfrazámonos de aboríxenes 

australianos e fomos ata a capela 

 de Santa Lucía.  

O mércores 31 de outubro os nenos do C.E.I.P. Serra 

Vincios celebramos un Samain Mexicano. 

Os nenos de 6º fixemos un túnel do terror, no que todos 

os que ousaron entrar, saíron aterrorizados, porque 

dentro había nenos asustando. 

Ao saír do túnel  había  unha mesa de ofrendas con 

chuches e algunha cabeza terrorífica; e para acabar 

podíanse admirar as cabazas, todas nun escenario 

decorado con katrinas de México. 

UN SAMAIN MEXICANAMENTE TERRORÍFICO 

Este ano, na nosa  exposición trimestral da 

biblioteca, fixemos un concurso semellante a 

PASAPALABRA que consistía en adiviñar 

preguntas sobre cultura, arte, turismo, historia… 

de Europa (tema traballado na nosa aula 

durante o primeiro trimestre). 

Podedes ver as preguntas no panel do 

patio  cuberto, e no vídeo na web. 

ATRÉVETE A XOGAR! 

UN PASAPALABRA  MOI EUROPEO 
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LETRAS GALEGAS 2019 
 

Os días 14,15 e 16 de maio, celebramos o Día das Letras Galegas no C.E.I.P Serra Vincios. 

Os alumnos de 6º fixemos un espectáculo óptico cunha mesa de luz, coa que fixemos debuxos 

e lemos un texto sobre distintos sitios do mundo onde nos gustaria vivir. 

A RECUPERACIÓN DO MONTE GALIÑEIRO 
O 15 de outubro 2017, 700 hectáreas de Vincios foron queimadas polo  incendio que asolou 

toda Galicia . 

Para recuperar o monte: 

 A comunidade de Montes cortou as árbores queimadas e limparon o chan. 

 O 16 de outubro subimos ao 

monte para arrancar os 

eucaliptos.  

 O 12 de abril subimos para 

p l a n t a r  7 5  á r b o r e s 

autóctonas. 

 E agora toca coidalo. 

Os alumnos de 6º fixemos un 

traballo sobre isto que podedes 

ver na web  do cole e no QR:  

TODOS CO MEDIO AMBIENTE! 

Gustaríame vivir ...  

nun lugar onde todos os meus soños se fagan realidade, 

nun río con auga cristalina  que nunca secara,   

na praia para nadar, bucear e surfear, 

nunha aldea galega, coas miñas mascotas,   

nunha árbore da sabana cos meus animais,  

nun rañaceos en New York para ver de cerca a lúa e as 

estrelas, 

nas nubes cómodas e esponxosas, 

na lúa para voar arredor  da terra, 

 Pero sobre todo, gústame vivir na  miña casa, coa miña familia e amigos. 

Porque, como di o refrán:  “Miña casiña, meu lar, quen te gabou, non te soubo gabar” 
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Os alumnos de 5º e 6º fomos de excursión 3 
días á Granza-escola e parque multiaventura 
de  FervenzAventura.  
Alí fixemos moitas cousas como un Roteiro 
polo río Deza, visita ao Mosteiro de 
Carboeiro, e desfrutamos da Fervenza do  
río Toxa. 
Na granxa fixemos actividades como: un 
Obradoiro de Coiro, Gymkana en busca de 
pistas, roteiro con GPS, xogos populares, un 
xogo na aula da natureza, tiro con arco, 
montamos a cabalo e vimos todos os 
animais que alí teñen, entre eles, Macarena, 
unha burriña branca moi suave 
Pero o que máis nos gustou a todos foi 
escalar no rocódromo e  tirarnos pola tirolina 
de 100 m.  
A todos, todos,… non sei, a algúns a sesión 
discoteca cos nenos e nenas do outro 
cole,,,, 

PASÁMOLO MOI BEN! 
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E ATA AQUÍ ESTE 
CURSO,  
ALGÚNS 

SEGUIMOS E 
OUTROS 

MARCHAMOS.  
O PRÓXIMO ANO 

MÁIS! 
 

BO VERÁN! 
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PEIXE SORPRESA 

 

Había unha vez un peixe que se chamaba Manolo e comía tanto que un día fíxose 

moi grande e non collía no tanque de peixe. 

Entón meu pai e eu cambiámolo a un tanque máis grande, pero Manolo seguía me-

drando ata que mediu un metro. 

Entón decidimos cambialo a unha piscina, pero seguía medrando e medrando... 

Ao final Manolo converteuse nun megalodón, entón levámolo ao mar para que tive-

se moito espazo. 

 

Autor: Gabriel Bratos Rodríguez 

(2ºE.P.) 

 

XXIV CERTAME LITERARIO “ A XOANIÑA” 19 

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

aparecen os traballos premiados. Noraboa a todos/as  e tamén  aos 

participantes. 

Premios  
 1º Ciclo 

AMIZADE 

 

A miña amiga 

 é divertida, 

 xuntas xogamos 

 e nos agarimamos.  

Cando sae o sol 

as dúas cantamos 

 e collendo flores 

 o día pasamos. 

 Que leda estou! 

 Seremos amigas 

 para sempre. 

Autora: Lucía Otero Pérez 

(1º E.P.) 

TRACTOR DE PESCA 

 

Unha vez meu pai levou o tractor a pescar. E co-

mo o tractor non pode flotar  

ocorréuselle poñer catro manguitos. Cando esta-

bamos no mar, ao botar as canas a pescar, pin-

chamos un cun anzol. E meu pai botou as mans 

a cabeza e tivemos que remar a toda présa ata 

chegar ao peirao. 

Meu pai dixo que non traía máis o tractor a pes-

car. 

Autor: Brais Alborés Iglesias 

(2º E.P.) 



35 

A MIÑA FRAUTA 

 

Toco melodías  

coa miña frauta traveseira. 

Toco nunha banda  

non nunha orquestra. 

Tocamos forte  

e tocamos piano, 

facemos un con-

certo 

en fin de ano. 

Gústame tocar  

todos os días, 

e gústame tocar 

 suaves melodías. 

A frauta cólloa de lado, 

menos mal 

que non é  

un instrumento moi pesado! 

Toco do, toco re  

e toco fa. 

Gústame máis tocar 

que estar sentada no sofá. 

De maior tocarei  

na banda dos maiores 

iso significa 

que serei das mellores. 

Autora: Antía Barros Rial 

(3º E.P.) 

Premios  
 2º Ciclo 

A PLUMA MÁXICA 

 

Érase unha vez unha nena que vivía nunha ci-

dade que era toda gris: a roupa, os edificios... 

Todo, todo era gris. 

Un día a nena que se chamaba Lía foi ao bos-

que e viu paxaro...multicolor! 

O paxaro voou por riba dela e caeulle unha plu-

ma. Cando A pluma tocou a herba volveuna  de 

cor verde. 

Era unha pluma máxica!! 

A nena colleu a pluma e foi pola cidade, poñén-

doa de cores. Enterouse todo o mundo, ata o 

rei. 

O rei díxolle aos soldados que roubaran a plu-

ma, e dispuxéronse a facelo. 

A nena, que era moi lista, puxo trampas e can-

do lle colleron a pluma soou un espertador e 

espertou a toda a familia: a Lía, o seu pai, a 

nai... Lía púxose tan furiosa que colleu e lle deu 

unha boa patada no cu e non volveron nunca.  

Todo foi multicolor e alegre. 

Autora: Alba Herranz Pazos 

(4º E.P.) 

A TARTARUGA LULÚ 

 

Miña tartaruga  

Lulú 

nada e nada, 

pero non se cansa. 

Verde, pequena e fermosa 

como unha rosa. 

Autor: Izán Sestelo Alonso 

(1º E.P.) 
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CÁMARA 

 

Os meus ollos son unha cámara, e o meu cerebro a miña ga-

lería de recordos. Cando quero sacar unha foto pecho os 

ollos e...xa está!, unha foto perfecta que vai dereita ao meu 

cerebro. 

Hoxe a miña nai levoume ao médico, non sei por que. Empezáronme a facer pro-

bas, eu non esaba preocupada, pero os resultados dicían que estaba comezando a 

ter perda de memoria.  A miña nai rompeu a chorar e eu non entendía que lle suce-

día. Ela, chea de bágoas na cara  murmuroume, nese momento non sabía que fa-

cer, pero o primeiro que fixen foi chorar porque sabía que ía a perder os recordos, 

os momentos felices, os non tan felices, tamén ía a perder as mascotas mortas, pe-

ro...o máis triste é que ía a perder os únicos recordos co meu avó, iso é o que me 

entristeceu máis. 

Cando voltamos para a casa, contámosllo ao meu pai e a miña irmá, que foi directa 

ao seu cuarto, chorando, e o meu pai veu darme unha aperta. Ao día seguinte non 

me acordaba de nada, nin do meu nome...xa non me acordaba do meu pai, nai, ir-

má e...do meu avó. 

O meu final é triste, pero non todos os finais son alegres. 

Autora: Ruth Rial Quilis 

OS AMIGOS 
 

 

Gústame ser o teu amigo, 

porque me divirto contigo. 

Aínda que tamén nos pelexamos, 

máis tarde sempre o solucionamos. 

Non me importa o teu aspecto 

o que me importa é o que levas dentro. 

Es coma un irmán 

que cando preciso de ti 

Oxalá nunca vaiamos esquecer 

es bos momentos que estamos a ter. 

Grazas a vós amigos 

sempre teño motivos 

para vivir un día divertido. 

Autora: Aroa Alborés Fernández 

(5º E.P.) 

Premios  
 3º Ciclo 



Este  curso decidimos 
facer unha viaxe 
xuntos arredor do 
mundo… Para poder 
dar comezo ao noso 
proxecto, Librincios 
enviou a cada clase 
unha parte do mundo  
para que tratásemos 
de averiguar a que 
lugar correspondía e 

onde localalizala nun 
precioso mapa  que, 
e n t r e  t o d o s , 
completaríamos o día 
da inauguración da 
Biblioteca. Foi un 
traballo complicado 
xa que alguna peza 
resultaba un pouco  

COMPARTINDO DESEXOS… 
 
Ás madriñas e padriños lectores encántalles 

compartir actividades e lecturas cos seus afillados 

e afilladas, sendo unha das actividades de 

apadriñamento máis populares a que facemos no 

Nadal. Este ano cambiamos de formato, e en lugar 

de facer as “Cartas aos Reis Magos”, fixemos unha 

“Árbore dos desexos” que deixou mensaxes e 

momentos moi bonitos... 

DESCUBRINDO MUNDO XUNTOS… 

UN ANO MÁIS COMPARTINDO MOMENTOS 

O boletín de Librincios 

Montaxe do quebracabezas magnético na inauguración da biblioteca.           

Entre todos, coma sempre, conseguímolo!! 

Así quedou a nosa Árbore dos desexos 

navideña, chea de fermosas mensaxes! 

difícil de descifrar pero, 
coma sempre, o       
traballo en equipo  
axudou moito nesta 
labor e entre todos   
fomos quen de       
conseguilo!! 

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 8 - 2 0 1 9  



Carla, da libraría “Donde 

viven los cuentos”, 

contounos Daniela Pirata. 

Grazas Carla, foi xenial!! 

CONTACONTOS QUE RECORREN MUNDO 

E s t e  cu r so  a 
participación no noso 
Ciclo habitual de 
Contacontos no que 
participa o alumnado, 
mestres e familias, 
n o n  f o i  m o i 
abundante, pero tres 
contacontos que nos 
fixeron viaxar a 
lugares ben distintos 
foron “Cuando las 
niñas vuelan alto”, 
“Periplo no  Atlántico” 
e “ Daniela Pirata” . 
Es ta  act iv idade 

sempre é moi ben 
acollida polos rapaces 
que gozan da escoita 
das narracións dos 
contos especialmente 
cando son os seus 
compañeiros os que 
as fan… Por iso, 
dende o Equipo de 
B i b l i o t e c a , 
intentaremos que o 
v i n d e i r o  c u r s o 
poidamos  desfrutar 
desta actividade máis 
a miúdo esperando 
que tamén as familias Unha das familias contando 

“Periplo Atlántico”  

 

A profe Yaiza fixo que lle 

perderamos un pouquiño 

o medo aos Lobos... 

Viaxamos cos contos a 

lugares cercanos e 

afastados! 

A profe Tami preparou un 

teatriño de sombras do 

conto “Corre, corre, 

cabaciña” que nos 

encantou a todos! 

CONCURSOS CHEOS DE COR 

Cómpre destacar que este curso   

moitos alumnos do centro participaron 

no concurso “Ollo de vidro” organizado 

por diversas institucións, entre elas o 

Festival de Cans e a Biblioteca Neira 

Vilas de Vigo. Un dos nosos alumnos, 

Xabier Arias Gómez, foi elexido como 

un dos finalistas polo seu vídeo de 

animación á lectura. Parabéns Xabi, 

estamos superorgullosos de ti!! 

Este ano un dos concursos que 

máis éxito tivo foi o do primeiro 

trimestre “As cores do outono”. 

Consistía en facer fotografías nas 

que o lugar xeográfico onde foran 

realizadas tivera unha paleta de 

cores propia do outono. E así foron 

chegando pouco a pouco imaxes 

cheas de cores do outono que fixo 

moi complicada a elección do 

gañador… Todas foron preciosas e 

encantounos a alta participación de 

alumnos, mestres e familias. 

O gañador do concurso de fotografía Teo 

de 1º pola súa foto titulada “Foto de 

Xabier Arias, finalista do Concurso “Ollo  de 

Vidro”. 

se animen a paticipar 
para que poidan 
c o m p r o b a r  o 
gratificante e divertido 
que é. 
Animádevos para o 
vindeiro curso, e mil 
grazas aos que xa o 
fixéstes este ano!! 



traballar os versos, as 

rimas, as figuras retóricas… 

e despois deleitarnos con 

aqueles versos que máis 

lles gustaron ou que eles 

mesmos inventaron para 

compartilos cos seus 

compañeiros e mestres 

durante a hora de lecer ao 

longo de dúas semanas. 

Aínda que houbo tempo 

dabondo a eles fíxoselles 

curto, xa que lles encanta 

esta actividade. 

A PRIMAVERA CHEGA E AOS VERSOS ACHEGA... 

E coa chegada da 

primavera no mes de marzo 

chegou tamén o Recital de 

poesía, tan esperado polos 

rapaces. Arrancamos un 

ano máis contándolles aos 

pequenos o conto de 

Frederick e  aproveitamos 

es te  momento  para 

presentar e facer entrega 

das Maletas da Poesía que 

puideron estar nas aulas o 

tempo suficiente para que 

o s  r a pa ce s  t i ve ra n 

ferramentas coas que poder 
Alumna de 1º lendo un poema que elexira para 

compartir cos seus compañeiros. 

Unha actividade moi demandada polos alumnos  

variedade de mulleres que 

no mural foron aparecendo: 

escritoras, deportistas, 

b ió logas, personaxes 

históricas… todas elas tiñan 

algo en común aínda que 

foran de lugares e de 

ámbitos tan dispersos: a 

súa valentía e a importancia 

da súa loita para conseguir 

os seus obxectivos. 

O 8 de marzo celebramos 

o  Día Internacional da 

Muller, e atendendo a 

t e m á t i ca  a n u a l  d e 

Xeografía que nos ocupa 

este curso, cada aula 

traballou sobre algunha 

muller do continente ou 

país sobre o que estaban a 

investigar e que destacou 

na historia nalgunha 

disciplina. Foi fantástica a  

MULLERES QUE FIXERON MUNDO 

Mural elaborado polo alumnado do centro 

para traballar este Día da Muller. 

COLGANDO HISTORIAS NAS ÁRBORES 
A celebración do Día do Libro estivo marcada por dúas actividades moi 

especiais. A primeira delas foi un contacontos da man de Carla, unha 

bibliotecaria e libreira do Val Miñor que coa súa dozura encandilounos 

con contos como Daniela Pirata, Ayobami, La gran fábrica de las 

palabras y El lazo invisible en dúas sesións, unha para infantil, 1º e 2º de 

primaria e outra para 3º,4º,5º e 6º.  

E por outra banda unha actividade moi divertida na que colgamos as 

historias que máis nos gustan ou parte delas das árbores do noso cole, 

levando así as lecturas ao patio xa que día a día podemos acercarnos 

nos momentos de lecer para poder lelas e descubrir cantos e cuán 

diferentes son os gustos dos nosos compañeiros.  

Visita de Carla 

no contacontos 

do Día do 

Libro. 

Lendo as historias das árbores. 



O peixe arcodavella. MARCUS PFISTER. Kalandraka. 

Ratos de viaxe. OLI. Kalandraka. 

Marcelina en la cocina. GRACIA IGLESIAS. Colección MIAU. Jaguar. 

Rojo. Historia de una cera de colores. MICHAEL HALL. TakaTuka. 

Canta, miña pedra, canta. XOÁN CURIEL. Galaxia 

Cinco minutiños máis. MARTA ALTÉS. Blackie Little   

Cómo hacer una casa en un árbol. CARTER HIGGINS. Zorro rojo. 

La casa de los ratones. Vol 1,2,3 e 4. KARINA SCHAAPMAN. Blackie B. 

A memoria da árbore. TINA VALLÈS. Kalandraka. 

Formigas. Misión Camiño de Santiago. PERE TOBARUELA. Xerais. 

Bichopoemas y otras bestias. LEIRE BILBAO. Kalandraka. 

Mis trucos para sobrevivir a la clase de natación. GIDEON SAMSON. TakaTuka. 

Conta nove estrelas. ANDREA MACEIRAS. Xerais. 

Pioneiras 2.Galegas que abriron camiño. ANAÍR RODRÍGUEZ. Xerais. 

Cuentos criminales. PEDRO MAÑAS. Editorial Libre Albedrío. 

A la LUNA, a las DOS y a las TRES…! NIEVES GARCÍA. Kalandraka. 

Árboles. Especies europeas.  Colección “El abanico”. Ed. Konemann. 

ATLAS. ¿Cómo funciona el mundo? LAURE FLAVIGNY.  Juventud. 

Intrépidas. Los excepcionales viajes de 25 exploradoras.    CRISTINA 

PUJOL. Pastel de luna. 

El gran libro del mar.  YUVAL ZOMMER.  Juventud. 

INFANTIL 

2º CICLO 

1º CICLO 

3º CICLO 

CONSULTA  
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