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EDITORIAL 
 
 Este curso seguimos traballando na rede de 

Voz Natura co proxecto: Enchendo de vida o noso 

cole; a través do cal, empregamos a nosa 

imaxinación para crear recantos cheos de vida e 

estilo no interior da escola. Intentamos reutilizar 

materiais para esta tarefa e, a verdade, é que 

quedou moi bonito. Incluso fixemos unha estación 

meteorolóxica para controlar a humidade das 

plantas, entre outros aspectos. Ademais, investimos 

o premio do curso pasado na construción dun 

invernadoiro e, unha vez instalado, lanzámonos a 

enchelo cos nosos cultivos. Estamos todos moi 

ilusionados.  

 Por outra banda, traballamos arreo para 

imbuír a escola de ciencia, investigación e 

experimentación, cun proxecto moi interesante e 

alucinante para os nosos cativos, como é a ciencia 

e os experimentos. 

 Por último, gustaríanos agradecer, coma 

sempre, ás familias a súa colaboración, tanto por vir 

ao centro a experimentar cos nenos como polos 

seus traballos coas mochilas viaxeiras, as sesións 

de contacontos, a cooperación nos proxectos…  

 Esperamos que o traballo efectuado fose para 

vós tan gratificante, interesante e educativo como 

foi para nós poder levalo a cabo cos nenos/as. 

 Boas vacacións de verán! 

Visita a nosa web e os nosos blogues 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipserravincios 
  

ceip.serra.vincios@edu.xunta.es 
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Letras Galegas 
 
 Este ano dedicóuselle o día das nosas Letras ao poeta e escritor  

Manuel María Fernández Teixeiro, autor de libros como: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Estivemos traballando sobre a súa vida e obra ao longo do curso. Finalmente, e como 

punto de culminación e broche de ouro do noso traballo, Luis Valecillo e a Banda do Cuberto 

viñeron ao centro a poñer en escena con monicreques e música en directo a obra O bigote de 

Mimí. 
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ESTE CURSO OS NEN@S DE 3 ANOS 
CONVERTÍMONOS EN CIENTÍFIC@S E 

PASÁMOLO XENIAL!! 

FIXEMOS MOITOS  
EXPERIMENTOS E  

APRENDIMOS MOITAS 
COUSAS... 



5 

 
COMPARTIMOS MOITAS EXPERIENCIAS ENTRE NÓS 
E  TAMÉN COS NOSOS PADRIÑOS E MADRIÑAS... 

E CHEGAMOS A SER  
GRANDES 

 ASTRONAUTAS… 
CO NOSO PEQUENO 
ESPACIO DE AULA! 
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AS NOSAS ANDAINAS. 4 ANOS 

OS NOSOS PADRIÑOS LECTORES E AS PROFES FILO E ALICIA AXUDÁRONNOS COAS TAREFAS NO 
HORTO. PASÁMOLO MOI BEN E APRENDEMOS MOITO. 

A PRINCIPIO DE CURSO FIXEMOS UN ESPANTALLO, QUE DIVERTIDO!. Cando fomos recoller a colleita 
(espigas de millo e xirasoles) 
descubrimos que os paxariños 
déranse un pequeno banquete 
cos nosos cultivos. Entón 
pensamos  que sería estupendo 
ter un espantallo que os asustase 
e decidimos facer un. Os nosos 
papis e mamis axudáronnos 
moito: enviaron roupa, un soporte 
de madeira para o espantallo e 
viu o papá de Pedro a axudarnos 
coa montaxe. Fantástico! 
Chamámoslle ZANDE.  

E CANTOS EXPERIMENTOS FIXEMOS! 

NO 
HORTO 

Con globos 

Mesturando 
cores 
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Investigamos que elementos FLOTAN ou NON. 

Alucinamos cos 
globos 
gaseosos. 

Creamos 
globos 
sensoriais 

Bonecos 
de neve 

Mensaxes secretas con 
limón. 

E voamos un foguete coa ma-
má de Lucía L. 

Foi un curso moi intenso no que nos convertemos en au-
ténticos Einstein, observando (cos nosos sentidos), pen-
sando, deducindo, facendo hipóteses e, o máis divertido, 
experimentando.  
 
Estivemos case todo o curso coa profe Ali e, desde aquí, 
enviámoslle un bico enorme. 

Fixemos moco de gorila coa 
mamá de Lucía R. 
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1º CURSO  EXPERIMENTA 

IAGO, LEIRE Y ALEJANDRA 

IVO, HUGO Y ENEA 

ATENEA, HUGO Y ANDREA 

CARLOTA, XOEL Y ALBA 

CAROLINA, IAN Y MAR 

UXÍA, ADRIÁN Y AITANA 

HUGO, PAULA Y KIRA 



11 

Madriñas e 
padriños. 

Aprendemos 

SEMENTANDO. GRAZAS JUAN. 

COUSIÑAS DOS NENOS E NENAS DE 1º. 

Tan doces coma eles! Taller de  
Elena e alumnado de 5º. 
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Este foi o título do proxecto 
que levamos traballando todo o 
c u r s o .   R e a l i z a m o s 
experimentos en todas as 
áreas: Ciencias Naturais, 
Ciencias Sociais, Matemáticas… 
O obxectivo foi aprender 
observando,  manipulando, 
pensando, comprobando… 
Entender como funciona un 
compás; indagar por que o 
vinagre e o bicarbonato 
producen unha “erupción 
volcánica”; dobrar madeira; 
crear unha nube nunha botella; 
comprender a diferenza entre 
as cores luz e as cores 
pigmento… foron algunhas das 
experiencias realizadas na aula. 
Cada experimento levou un 
traballo asociado que implicou 
o desenvolvemento doutras 
competencias: ler e escribir 
distintos tipos de textos,  
resumir, traballar en equipo, 
re formular  ideas , facer 
preguntas… 
En varias ocasións compartimos 
estas experiencias cos nosos 
afillados de 3 anos,  así que 
pasamos de ser alumnos a ser 
profes por varios días. 
Os alumnos realizaron un 

l i b r i ñ o  c o n  t o d o s  o s 
experimentos que resume 
perfectamente o moito que 
traballaron. Unha experiencia 
moi positiva e gratificante. 

SABÍAS QUE…? 

3º INFORMA 
CURSO 2015/2016 
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O día 23 de marzo, a nosa 
profe nos dixo que íamos facer 
un xogo:  A busca do tesouro.  
Esa  semana  es tabamos 
traballando a orientación.  
Dividímonos en grupos. O 
premio era unha maleta chea 
de moedas e xoaniñas de 
chocolate e caramelos. 
O primeiro grupo que chegou 
tivo que abrir a maleta e 
repartiu as chuches entre 
todos. Que ben! 
Cando estabamos xogando 
tiñamos que ir enchendo unha 
ficha para poder ir á seguinte 

pista. Había pistas no 
invernadoiro, na canastra, na 
casiña dos pequenos… 

OS PIRATAS DE 3º BUSCAN  
UN TESOURO 

O 29 de abril veu ao cole o 
Mago Teto. Fixo un montón de 
trucos de maxia relacionados 
cos experimentos. 
Un deles foi “O ovo que flota”. 
Consiste en meter un ovo en 
dous vasos. Un vaso ten só auga 
e o outro auga e sal. No que ten 
só auga non flota e no que ten 
auga e sal si. 
Fíxonos moita graza que cando 
unha nena subía ao escenario, o 
mago preguntáballe o nome e 
sempre dicía: “Como a miña nai”. 
Tamén nos gustou cando nun 
libro sen debuxos fixo que 
aparecerán debuxos e cores; e 

cando Carlota subiu ao 
escenario e cortou cos dedos 
unha corda. 
Foi impresionante o truco do 
paraugas e rimos moito con 
Marcos, que t iña un 
sombreiro e tiña que dicir 
sempre  que lle preguntaba 
algo“Dou fe”. 

Alumnos e profe de 3º 

UN MAGO FANTÁSTICO 
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4º PRIMARIA: OS TEXTOS… LITERARIOS, POÉTICOS, CIENTÍFICOS   
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EXPOSICIÓN DE MINERAIS, DESCUBRINDO O ADN  DAS FRESAS ... 
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OS ALUMNOS DE 3º E 4º DE PRIMARIA 
RECOLLEMOS LIXO NA PRAIA DE PATOS 

 
 O martes, día 16 de febreiro, as nenas e os nenos de 3º e 4º de primaria asistimos 

a actividade Almorzos saudables, programada polo Concello de Nigrán en colaboración 

co Obradoiro de Emprego “Terras do Miñor IV”, na Residencia de tempo libre de Patos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ao rematar, baixamos a praia para recoller o lixo que estaba na area e nas rochas. 

Levamos unhas bolsas de plástico e organizados por grupos dedicámonos a limpar unha 

das fermosas praias que hai na zona de Patos. Atopamos restos de obxectos, envases 

de plástico, latas de bebidas, anacos de redes, un paxaro morto…. 

    Algún do lixo atopado foi arrastrado polo mar, non obstante, a maioría dos restos 

que recollemos eran envases e plásticos que deixaron as persoas que estiveron no 

lugar. Pensamos que entre todos podemos manter as praias, o monte... e outros lugares 

de lecer limpos e coidados. É moi doado, só temos que recoller os restos e levalos ao 

colector correspondente.                   Laura e Samu. 4º Primaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se queres da praia gozar, os restos debes reciclar! 
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UN TREN CARGADO DE XERANIOS 
Este ano, como ben sabedes, participamos no Programa Voz Natura co proxecto 
Enchendo de vida o cole. A proposta para as aulas foi crear xardíns interiores para 
alegrar os corredores e dar un toque de cor ao noso día a día no Centro. Aquí vos 
explicamos como fixemos o noso, paso a paso. 
 

 As profes tiveron unha idea moi boa: facer un 

tren reutilizando caixas de froita.  
 

 Conseguimos as caixas de froita grazas á 
colaboración dalgunhas familias e pintámolas de 
branco. 
 

 Marcos, o noso xenial conserxe, axudounos a 

montar a locomotora con dúas caixas e cortou e 
cravou as rodas de todos os vagóns. 
 

 Pintamos as macetas de vivas cores para que 
destacasen sobre o branco. 
 

 Transplantamos os xeranios con moito coidado 
e colocámolos no tren. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Elaboramos unha ficha que recolle as 

características, os coidados e algunha curiosidade 
sobre estas plantas. 
 

 Agora toca coidalos cada día: regar, poñer ao sol, quitar as follas secas… 

Foi un traballo moi interesante para todos. Así da gusto vir ao cole! 
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Nos meses de abril e maio, os alumnos/as de 5º e 6º asistimos ás instalacións da Piscina da 
Ramallosa para desenvolver as seguintes actividades físicas: SPINNING, TONIFICACIÓN, 
PILATES, NATACIÓN, HABILIDADES MOTRICES E MOITOS XOGOS ACUÁTICOS. 
Aprendemos moitas cousas relacionadas coa saúde e tamén a utilizar e compartir unha 
instalación deportiva con outros usuarios. Pasámolo moi moi ben e o noso comportamento foi 
boísimo. ESPERAMOS VOLVER o vindeiro curso e damos de novo as grazas á COMUNIDADE 
DE MONTES DE VINCIOS POLA A SÚA AXUDA. No blogue de E.F. podemos ver o vídeo 
e tamén outras actividades do curso: http://educacionfisicavincios.blogspot.com.es/ 

EDUCACIÓN FÍSICA NA PISCINA DA RAMALLOSA 

DEPORTISTAS 
DE 5º e 6º EP 

SPINNING 

TONIFICACIÓN 

XOGOS ACUÁTICOS 

PILATES 

EQUILIBRIO 

FORZA 
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Neste último trimestre traballáronse as emocións cos nenos e nenas de 1º, co 
libro “Laberinto del alma”, de Anna Llenas.  

Durante o curso estivéronse a desenvolver dous obradoiros de estimulación 
da linguaxe oral cos nenos e nenas de 3  e 4 anos. 



OS ALUMNOS DE  5º 
EXPERIMENTAMOS E FIXEMOS O 

XARDÌN INTERIOR E ESTACIÓN DE 
SENSORES 

Os nenos de todo o cole  fixemos xardíns 
interiores. 
Nós, collemos unhas  macetas  e as decoramos 
para facer o xardín interior, e fomos a 
Casaplanta a comprar plantas e algunhas as 
trouxo a profesora. 
Xoán viu os días 4 e 5 de Abril a facer una 
estación de sensores para as plantas de 
interior . 
A estación de sensores serve para detectar a 
temperatura, a humidade da terra e a luz. 
Pareceunos moi interesante e   moi divertido, 
E aprendemos moito. 

Anaís,Eva e Tania. 
 

OS ALUMNOS DE 5º FIXEMOS UNHA 
EXPOSICIÓN DE LEONARDO DA VINCI  
Os alumnos de quinto de primaria 
descubrimos a Leonardo da Vinci con moito 
esforzo e cunha exposición. 
 O xoves 19 de decembro , os alumnos de quinto 
de primaria fixemos una exposición sobre 
Leonardo da Vinci, na que cada parella ou grupo 
íamos contando un pouco sobre el. 
Se nos ocorreu facer a exposición sobre 
Leonardo Da Vinci porque este é o ano de 
‘INVENTOS E EXPERIMENTOS’ e xa sabedes 
que Leonardo ademais de ser un gran pintor e 
arquitecto,  foi tamén un gran inventor. Deseñou 
unha ponte portátil, paracaídas, panos de mesa, 
zapatos acuáticos, máquinas de guerra, ponte 
xiratoria, máquina voadora e ata unha bicicleta,  
aínda que algúns inventos non chegou a 
construílos. 
Leonardo, non sei se  sabedes, pero aparte de ser 
inventor e pintor foi un gran escritor, que 
escribiu varios libros como ‘AS FABULAS DE 
LEONARDO DA VINCI’. 
Leonardo naceu no 1452 e morreu no 1519 e así 
foi a vida de Leonardo da Vinci.   
                       

OS NENOS E NENAS DE 5º, ESTAMOS 
FACENDO EXPERIMENTOS. 

Cada neno ou nena expón un experimento a 
toda a clase. 
Primeiro facemos unha proba na casa e logo se 
sae ben os expoñemos aos compañeiros. 
Estamos facendo experimentos como: volcán, 
globo “saltarín”, foguete…Non todos os 
experimentos saíron á primeira: o tornado nunha 
botella, sacar enerxía  dunha pataca, Foguete…
Pero os experimentos nos gustaron moito.  

Diego , Martín e Iker 
 

Ano 2, Nº 3 WWW. ofarodevincios.es martes 21 de xuño de 2016 

Precio: 1,10€ Directora: Ana Mª Iglesias Iglesias 
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OS ALUMNOS DO COLEXIO DE 
VINCIOS FOMOS A CORUÑA 

Os alumnos do 3º ciclo fomos a Coruña 
como excursión de fin de ciclo para visitar 
os seus museos e acuario. 
O mércores 18 de Maio, fomos ao Acuario 
Finisterrae e aos museos de Coruña: Casa do 
home ou Domus, e á Casa das Ciencias e 
Planetario.  
Saímos ás 8.30 h. e volvemos ás 20.30 h. 
Primeiro visitamos o Acuario Finisterrae, onde 
nos ensinaron peixes de moitas cores, 
crustáceos, animais que parecían plantas, e ata 
unha quenlla, chamada, Gastón.  
No Domus vimos unha película en 3D, titulada 
“Pequenos xigantes” e logo experimentamos 
por nós mesmos por todo o museo.  
Ao final fomos á Casa das Ciencias, onde 
asistimos a unha sesión do Planetario e logo 
tamén experimentamos.  
Pasámolo moi ben, aprendemos moito e 
repasamos cousas dadas en clase, pero fíxose 
moi curta, a viaxe é longa, e faltou tempo para 
disfrutar dos experimentos e do parque. 
 

O MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA 
CHEGA A VINCIOS 

O día 9 de novembro os alumnos do 3º ciclo 
fixemos un obradoiro de arte co MAC. 
O obradoiro consistía en sacarnos fotos , 
imprimilas e decoralas como máis nos gustara: 
colorealas, poñerlles pegatinas…etc. Tiñamos 2 
fotografías cada un, unha faciámola nós e a 
outra os nosos compañeiros. Mar, a monitora, 
ensinounos moitas técnicas. Algúns nenos 
pintaban aos seus compañeiros moi simpáticos, 
algúns moi feos e outros con frases graciosas. 
Tardamos un día. 
 Foi moi divertida, pasamos o tempo 
debuxando e aprendendo novas técnicas para 
debuxar. Esperamos volver a repetila. 

Africa, Marcos e Yeneba. 

OS NENOS DE 5º XOGAMOS COAS 
MATEMÁTICAS 

As nenas e nenos de 5º aproveitamos o tema 
de xeometría para facer varios                      
proxectos. 
O primeiro foi un proxecto chamado “Move o 
mordisquiño Nazarí”, que fixo Mariña, a  filla 
de Ana. Este proxecto estaba inspirado na arte 
de teselados de Escher, aínda que   nós o 
fixemos máis sinxelo.  
Despois fixemos unhas mandalas xeométricas 
bastante  fáciles, baseadas nos hexágonos con 
simetría radial. 
Todos estes traballos están expostos fóra da nosa 
aula. Mariña tamén nos trouxo un   proxecto 
titulado “ rompendo triángulos”. Neste proxecto 
descubrimos que a suma  dos ángulos dun 
triángulo da 180º e os dun cuadrilátero, 360º . 

Gustounos moito este proxecto porque 
aprendemos a facer moitas cousas de maneira  
divertida. Gozamos moito das matemáticas 
(cousa que é moi  rara) :) L.O.L 

Aldara, Ana, Noa e Paula E. 
 

Ano 2, Nº 3 WWW. ofarodevincios.es martes 21 de xuño de 2016 

Precio: 1,10€ Directora: Ana Mª Iglesias Iglesias 
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CAMBIAMOS DE LABORATORIO 

Tras moitos anos de experimentación no colexio, os científicos do cole 
consideramos que xa é hora de que os nenos e nenas de 6º cambien de 
laboratorio buscando unha mellora, se cabe aínda maior da que xa levan 
deste centro (  novos coñecementos apertando un pouco máis os 

parafusos, novas amizades 
mellorando o sistema de 
loca l izac ión ,  e  novas 
experiencias enriquecedoras 
p a r a  a  m e l l o r a  d o 
experimento ) .  
 
 

Pero antes de marchar fixemos grandes avances neste curso, tales 
coma excursións para 
mellorar a vista e o 
cerebro, enchemos de 
vida o cole coa 
decoración de macetas e 
posterior exposición nos 
“ p alés, plantación de 
leitugas, tomates e 
pementos para mellorar 
o traballo en grupo…… 
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E aínda nos quedan moitas cousas por facer, quizais as máis complicadas, xa que 
son a presentación, reflexión  e posta en marcha dos prototipos creados ao longo 
destes 9 anos, uuuuffff, que nervios!!!!  ( apertar parafusos, sacarlle brillo as pezas, 
cambiar as que non estean ben,  é dicir, retoques de última hora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O máis importante de todo é que os científi-
cos séntense orgullosos das súas creacións e 
esperan e desexan que no novo laboratorio 
estes experimentos sexan igual ou máis feli-
ces do que  o foron aquí. 
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The 3rd grade students did a very easy experiment that you can try at home. They tried to make a 

rainbow.  

To make a rainbow you need: 

∗ a glass 

∗ water 

∗ a torch 

∗ a sheet of white paper 

Instructions: 

1. Fill the glass almost to the top with water. 

2. Place the glass of water on the white paper. 

3. Shine with the torch into the water and move it 

around till the rainbow can be viewed. 

 

Results: 

They were almost successful. They could see a rainbow but the colour red didn’t appear clearly. 

They really had fun performing the experiment. We hope you try at home! 
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COLOUR THE SCIENTIST  
 
PURPLE: 1 
 
BLUE: 2 
 
ORANGE: 3 
 
PINK: 4 
 
BLACK: 5 
 
GREEN:6 
 
GREY:7 
 
YELLOW: 8 
 
BROWN: 9 
 
WHITE: 10 

1 

2 

9 9 

3 

10 10 

4 
4 

4 
5 

6 

8 

6 6 

7 

7 

2 

Please, 

help the 

goldfish  

find the 

pond! 



EQUIPO TIC 
Este  ano foron moitas as actividades que se realizaron para o uso e o 
fomento das Tics dentro do centro, gustaríanos destacar : 
 
A Consellería de Educación ofrecéronnos dúas actividades que tanto os 
alumnos de 3º ciclo como os pais puideron participar ; Navega con 
Rumbo  e as sesións impartidas pola Guardia civil  que se centraron 
principalmente nos Riscos que dá o uso de Internet . Des-
tas sesións puidemos sacar certas normas a ter en conta 
Para revisalas podedes  escanear o código QR e vos redi-
rixirá ás recomendacións feitas polo equipo Tic do centro 
durante este curso escolar 
 

Fixemos  
obradoiros  

coas tablets 

Visitounos un Inxe-
nieiro informático e 
presentounos a súa 

App Creatales 
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App  

Recomendadas 

Creación de contos,cómic... 

creacuentos 

Creación de póster, carteles... 

Pic Collage Notegraphy 

Facer esquemas para traballar algún tema 

Photo Comic  
Bubble 

Facer traballar a dramatización 
ChatterPix 
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Ímonos distraer dous minutos, son tan doados que non dan para máis! 

COLOREA: 
A XOANIÑA AZUL TEN  MÁIS 
PUNTOS QUE A VERMELLA. 

COLOREA: 
A mazá VERMELLA e a AMARE-
LA teñen unha folla. 
A mazá VERMELLA está á dere-
ita da VERDE. 
 

¿Quen é o tolo? 
O verme pensa que tanto el 
coma o lagarto están tolos. 
Se o que cre o cabal é  sem-
pre certo e o que cre o tolo e 
sempre falso, ¿o lagarto é o 
cabal?  

 

 
 
  (Acertixo de Lewis Carroll) 

¿De quen ven sendo cada cabalo? 
O cabalo de Susana é máis escuro que o 
de Silvia, pero máis rápido e máis vello 
que o de Fran, que é aínda máis lento que 
o de Javi, que é máis novo que o de Susa-
na, que é máis vello que o de Silvia, que é 
máis claro que o de Javi, aínda que o de 
Fran é máis lento e máis escuro que o de 
Silvia. 
¿Cal é o cabalo máis vello?  
¿E o máis lento? 
 ¿E o máis claro? 
 

 

www.educayaprende.com  

Ver solucións na páxina  33 
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O LEOPARDO DESPISTADO 
 
  

 Había unha vez un leopardo que lle gustaba 

moitíiisimo correr. Pero un día, pataplán, tropezou 

con unha pedra. Deuse tal coscorrón que non 

volveu a correr máis. 

 
Autora: Paula Piñeiro González (1º Curso) 

 
XXI CERTAME LITERARIO “ A XOANIÑA” 16 

A XOANIÑA 
 
 

Voa, voa, xoaniña 

Vai lixeira, 

vai axiña! 

 

Toda de encarnado 

con lunares negros, 

zapato de taco 

e bolso azulado. 

 

Anda, maruxiña 

ou tarde chegarás. 

A festa do Courel 

comeza nun pispás. 

 

Xa se escoita  

a música soar. 

Ola, amiguiños! 

É hora de bailar. 

 
Autora. Lucía Martínez Otero 

(2º curso) 

BEN E CLEN E OS ALIENÍXENAS 
 

 Fai algún anos, dous astronautas descubriron un 

novo planeta e atoparon vida alieníxena, uns seres moi 

simpáticos e sabios.  

 A súa maneira de comunicarse era moi divertida, 

sempre en rima.  

 A nave avariouse e os astronautas Ben e Clen 

estiveron alí algún tempo. Eles tamén aprenderon rimas 

e esta foi a súa despedida. 

 

Claveis e rosas, 

Adeus “mariposas” 

Verdes e douradas 

Como as vosas miradas! 

 
Autora: Uxía Gil García 
(2º curso) 

 Un ano máis convocamos o 

certame literario A Xoaniña, co 

galo de fomentar a escrita en 

lingua galega e conmemorar as 

nosas letras. 

Premios 
1º ciclo 



32 

 
CERTAME LITERARIO “ A XOANIÑA” 16 

XOANIÑA 
 
 

Eu fixen un experimento 

máis ben era un invento, 

eu quería unha xoaniña 

e fixen unha ben bonitiña. 

 

E empecei a inventar, 

algo vermello tiña que atopar 

Unha pelotiña atopei 

e pola metade a cortei. 

 

Cunha negra pinturiña 

fixen a súa cariña. 

E tamén seus redondeis 

que os fixen cuns pinceis. 

 

E así debuxando 

o invento fun rematando. 

E a miña xoaniña 

quedoume ben bonitiña. 

 
 
 

Autora. Alba Rodríguez 
Rois (4º curso) 

A CIENCIA 
 

A ciencia gústame moito 

tanto como ir ao horto, 

Eu fago ciencia no verán 

e sobre todo no San Xoán. 

 

Os científicos disfrutaron coa ciencia 

pero necesitaron moita paciencia, 

Se queres te nomeo uns poucos 

como Tesla, Marconi...pero estaban todos tolos. 

 

No laboratorio … 

sempre precisamos 

ter moitos aparellos 

pero non o podes ter alborotado. 

 

Para facer ciencia 

debes ter un adulto ao lado como mamá ou papá, 

non sexas despistado 

ten moito coidado.  
 

Autora: Uxía  Carrera Bastos(4º Curso) 

 Este curso os nenos e nenas decantáronse pola 

poesía e convertéronse en grandes poetas como o noso 

autor homenaxeado este ano nas Letras Galegas, 

Manuel María. 

Premios 
2º ciclo 



Inventos e experimentos, 
que diversión! 
Con erros e acertos 
logramos perfectas creación. 
 
Que faríamos sen este compás? 
que faríamos sen estes planos? 
Con eles logramos chegar 
aos lugares máis lonxanos. 
 
WhatsApp, Google Maps… 
Ao móbil estamos enganchados, 
pero as mellores viaxes 
fanse cando imaxinamos. 

Temos que agradecer  
ás persoas de ciencia 
tanto a  a súa dedicación 
como a súa paciencia. 
 
Inventos e experimentos, 
que nada nos prohiba crear 
todo o que a nosa mente 
sexa capaz de soñar. 

 

Autora. Noa Costas Couto (5º curso) 

INVENTOS E EXPERIMENTOS 

ISIS A NENA SEN PELO 
 Ola, chámome Isis e teño oito anos, síntome cansa, e non teño pelo. Coa roupa aínda húmi-
da, tento pensar en cousas agradables para non sentir frío. Esta tarde cruzamos aquel río todos 
nós e sentía os brazos do meu pai apertándome forte, naquel momento picábame a cabeza, pero 
aguantaba porque non tiña outra opción.Non imaxinaba o que acontecería unhas horas despois.  
 Naquel chan de terra húmida, el, o meu pai, o mesmo que sabe que me gustaba o meu pelo, 
agarroume del e comezou a cortarmo cun coitelo afiado, zas, zas, zas… 
 Aínda recordo aquel son noxento. 
 As súas palabras aínda non as esquecín. 
- Fóra do voso fogar piollos noxentos. Fóra, fóra, fóra! 
 Non sei por que pero hoxe síntome coma eles … Séntome piollo. Alguén, non sei por que nos 
quere botar dos nosos fogares, se nós non fixemos nada, destruíndo todo … sementando o medo 
… Bo, quizais neste outro lado do río todo sexa diferente. 
 Quizais atope a miña nai. Sei que si, confío en que si. Volver a vela e tomar unha taciña de 
leite quentiño con ela … ese é o meu soño de hoxe. Verei que ocorre mañá que poida escribir nes-
te meu diario secreto. 
 Espero que sexa un día mellor, e se non é mellor, que o menos sexa igual … 

Autora.    Aldara Romero  Salgueiro (6º curso) 
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Premios 
3º  ciclo 

SOLUCIÓNS DOS PASATEMPOS: 
INFANTIL: 1º CICLO:   2º CICLO:   3º CICLO: 

 

 

Si, o lagarto é o ca-
bal, porque, se un ten 
que ser cabal e outro 
tolo, o que di o verme 
é falso. 

O cabalo máis vello é o 
de Susana. 
O cabalo máis lento é o 
de Fran. 
O cabalo máis claro é o 
de Silvia. 
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Voz Natura 

Xa temos invernadoiro!  
E o composteiro xa está a pleno 

rendemento. 

O s  n e n o s 
t r a b a l l a n 
arreo, sachan 
e prepara a 
terra, plantan, 
r e g a n  e 
agariman os 
cultivos. E así 
dan o seu 
froito. 



biblioteca. Os proxectos 
deron cabida a inventores 
como Da Vinci, ao 
método científico, á 
historia da iluminación, á 
evolución dos medios de 
comunicación… 

A valoración conxunta 
deste eixe vertebrador foi 
máis que positiva! 

Este curso, como xa 
sabedes todos, traballamos 
en torno á temática 
Inventos e experimentos. 

Os primeiros días apareceu 
un novo recuncho na 
entrada para dar  cabida a 
t o d o s  o s  f o n d o s 
relacionados con ela e así 
facilitar o traballo das aulas. 

Os cursos implicáronse 
dende  o pr ime i ro 
momento,  e as familias 
tamén: ovos saltaríns, 
patacas que producen 
enerxía, mesturas de 
cores, globos que inflan 
sós, volcáns… 

Cada grupo presentou o 
traballo realizado na 

Sen eles, estaríamos perdidos. Dende 
o Equipo de Biblioteca queremos 
agradecer a colaboración voluntaria 
dos Axudantes de 5º e 6º ao longo 
do curso. 

Acoden durante os recreos para facer 
os empréstitos, ordenar os fondos, 
preparar a sala para as múltiples 
actividades, botar unha man aos máis 
pequenos, etiquetar libros… E sempre 
cun sorriso na cara! 

Grazas a eles o traballo que facemos é 
máis levadeiro. Son imprescindibles! 

Inventos e experimentos, cada día 

Unha axuda inestimable 

A  B I B L I O  

E N  N Ú M E R O S  

O boletín de Librincios 
E Q U I P O  D E  B I B L I O T E C A  C U R S O  2 0 1 5  — 2 0 1 6  

* 6414 FONDOS  

* 2463 EMPRÉSTITOS 

* 27 AXUDANTES 

* 21 MEMBROS DO 
CLUB DE LECTURA   

* 16 PREMIADOS 

Recuncho de Inventos e experimentos 

Axudantes cambiando os libros por 
Bibliotrocos na actividade organizada polo 

Día das Bibliotecas escolares. 
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Alumnas de 5º co paracaídas de Da Vinci 

Actividades levadas a 
cabo para traballar a 

formación de usuarios 



Gañadores do Concurso 
En febreiro, namórate da 

ciencia 

Un club selecto e larpeiro 

Científicos que namoran 
Un dos concursos 
c o n v o c a d o s  p o l a 
Biblioteca este ano foi En 
febreiro, namórate da 
c i e n c i a .  C o n  e l 
pretendimos fomentar o 
traballo da expresión oral 
e  o  g u s to  po l a 
e x p e r i m e n t a c i ó n 
científica. Que éxito! 

Coa axuda das súas 
familias, un total de 31 
alumnos presentaron un 
vídeo no que explicaban 

paso a paso a realización 
dun experimento.   

Como para nós era unha 
tarefa moi ardua elixir un 
gañador en cada categoría, 
foi o público asistente á 
proxección dos vídeos 
quen (a través do seu 
voto) seleccionou aos 
premiados. 

O vindeiro curso estarán 
todos nun DVD á vosa 
disposición. Disfrutádeos! 

opinar sobre os libros, intercambiar 
impresións, resolver dúbidas… e 
merendar. Canto nos gusta merendar 
xuntos! Biscoitos, filloas, tortilla, 
mada lenas ,  p izza ,  empanada… 
Devorámolo todo tan ben coma os 
libros! 

Se queredes coñecer máis sobre este 
grupo de lectores tan marabilloso, 
podedes entrar no seu blog 
oscompartelectura.blospot.com. 

Agardamos que o vindeiro curso o 
interese siga en aumento! 

GRACIAS  POR FACELO POSIBLE  :) 

Como cada ano dende hai xa catro, os 
alumnos de 5º e 6º tiveron ocasión de 
participar voluntariamente no Club de 
lectura Os Compartelecturas. 

Como foron moitos os interesados, 
tivemos que facer dous grupos… Nós 
encantados! 

As lecturas que compartimos e 
comentamos foron cinco (todas elas 
moi recomendables para estas idades): 
Matapitos.com, Mil cousas poden pasar, 
Bala Perdida, O carteiro de Bagdad e La 
máquina pensante. 

Reunímonos un mércores ao mes para 

O científico Ivo exlicando 
o seu expermento. 

“Educar a mente sen educar 
o corazón, non é educar en 
absoluto”. 

Aristóteles 
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Os dous grupos do Club, encantados coas lecturas e coa actividade. 
Ler é un pracer; ler con vós é aínda un pracer maior! 



sorprendernos realizando 
experimentos xuntos… 

Os maiores aprenden a ser 
responsables, melloran a 
competencia lectora e 
cultivan a paciencia; os 
pequenos aprenden a 
escoitar, crean lazos fortes 
de cariño e achéganse dun 
xeito lúdico á lectura; e os 
profes aprendemos a 
deixalos facer e gozamos de 
escenas coma esta.  Se pode 
pedir algo máis? 

Compartindo grandes momentos  
Esta é unha das actividades 
máis va loradas polo 
profesorado do Centro e 
das que máis gustan tamén a 
todos alumnos. 

Os  Apadr iñamentos 
l e c t o r e s  p e r m i t e n 
compar t i r  momentos 
i ne squec ib l e s  xun tos 
arredor dos libros, pero 
tamén rir escribindo a carta 
aos Reis Magos, suar no 
horto poñendo as xudías ou 
os tomates, aprender e 

máxico á súa historia: disfraces, 
sorpresas, cancións, monicreques 
…  

Pasámolo en grande con todas e 
cada unha das aventuras. 
GRACIAS. 

G u s t a r í a n o s  m e n c i o n a r 
especialmente a participación do 
CSIC de Vigo e de Susa Herrera 
nesta actividade, pois fixeron un 
oco para nós dentro da súa 
axustada axenda. 

Cada curso hai máis familias que 
se animan a preparar un conto 
para que os alumnos pasen un 
rato divertido durante a Hora de 
ler. 

Este Ciclo de Contacontos, no 
que houbo 10 sesións, contou 
coa participación de varias nais, 
tías, madriñas, profesoras … O 
xénero masculino debe ser un 
pouco máis vergoñento! 

Cada contista aportou un toque 

Contistas que poñen o nivel polas nubes 

  E para o vindeiro curso... 

Os máis pequenos gozan das historias e da 
compañía dos seus padriños lectores que, 

ademais, bótanlles unha man noutras 
actividades. 

Familiares dunha alumna contando  
O Coelliño Branco dentro do Ciclo de 

Contacontos deste curso. 

Gozando das TICs 

As novas tecnoloxías forman parte do noso día a día e, por este motivo, non podemos 
esquecelas no proceso de ensino- aprendizaxe. 
Os lectores electrónicos estiveron á disposición dos usuarios a partir de 4º; fixemos 
obradoiros para aprender a utilizar nas tablets algunhas Apps interesantes a nivel 
educativo; montamos unha estación meteorolóxica nun dos xardíns interiores; 
traballamos cos blogs como recurso na aula … Pero aí 
non remata o noso empeño! 
Acabamos de ser un dos Centros seleccionados para 
participar no programa Escornabots na Biblioteca 
escolar, así que o vindeiro curso teremos a 
oportunidade de traballar e aprender con estes 
pequenos robots. Xa vos iremos contando. 
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O fío. GRACIA IGLESIAS. Kalandraka. 

Nosotros cinco. QUNTIN BLAKE. Corimbo. 

Los bichos al dedillo. HÉLÈNE CONVERT. Combel. 

Experimentos divertidos para niños. CARLA NIETO MARTÍNEZ. Libsa. 

El dragón rojo. MAX  VELTHUIJS. Zorro rojo. 

A cousa que máis doe do mundo. PACO LIVÁN. OQO Editora 

O misterio da casa do Pombal.  FINA CASALDERREY.  Barco de vapor. 

365 experimentos para pequeños científicos. Usborne. 

Marcopola.  A Illa Remeira. JACOBO FERNÁDEZ SERRANO. Xerais. 

Cuando el mundo era joven todavía. JÜRG SCHUBIGER. Anaya. 

Cuentos a patadas. JOSÉ URRIOLA. Ekaré. 

Locos por la ciencia. DANIEL TATARSKY.  Grijalbo. 

A volta á Galia de Astérix. RENÉ GOSCINNY. Xerais. 

Los protectores. ROBERTO SANTIAGO. Barco de vapor. 

El viaje. FRANCESCA SANNA.  La pequeña impedimenta. 

Inventario. PEPE MAESTRO.  Ala Delta. 

Excentric cinema. BEATRIZ CORON. Xerais. 

Balea. FERNÁNDEZ Y GONZLAEZ. Kalandraka.  

100% experimentos.  MARC BAYNIE.  San Pablo. 

INFANTIL 

1º CICLO 

2º CICLO 

3º CICLO 

FAMILIA  
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