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EDITORIAL 
 Chegamos ao fin deste “emocionante” curso 

escolar, momento no que facemos balance de todos 

os momentos e experiencias vividos.  

 Como cada ano, o centro elixe un tema común 

arredor do que traballar as competencias que marca o 

currículo, neste caso “as emocións e os sentimentos”. 

Á principio de curso Robotín, un robot que se montou 

na Biblioteca Escolar, pediunos axuda para encher o 

seu pequeno corazonciño de metal de sentimentos e 

emocións. El posuía información de todo tipo pero … 

non podía sentir. A raíz deste intre, as emocións 

entraron nas nosas aulas e fóronse apoderando de 

todos os contidos, todo se embebeu de emocións. 

Consideramos que, en numerosas ocasións, 

esquecemos a parte emocional, cando, sen lugar a 

dúbidas, conforma o motor que fai xirar as engrenaxes 

da nosa vida.   

 Ademais, este ano comezamos tamén a 

empregar os Escornabots, de xeito que a robótica 

entrou nas aulas de distintas maneiras. Cos 

Escornabots empezamos a manexar nova información 

e a reforzar contidos xa traballados dun xeito máis 

lúdico. É fascinante o mundo da programación e da 

robótica! 

 Por outra banda, Ludantia estivo colaborando na 

escola para que o alumnado de Educación Infantil faga 

seu o patio, con pequenas achegas para que sexa 

máis divertido e atractivo.  Os padriños lectores 

axudáronlles un montón.  

 Para rematar, só queremos agradecervos a todos 

e todas a vosa colaboración nas actividades da escola. 

Bo verán e deica setembro!  

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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arlos Casares naceu en Ourense. 

súa infancia pasouna en Xinzo de Limia. 

esidiu e estudou en Santiago de Compostela. esidiu e estudou en Santiago de Compostela. 

ei de Normalización Lingüística aprobouse grazas ao seu traballo. 

btivo coa súa obra “A Galiña Azul”, o primeiro premio do concurso “O 
Facho”. 

ueca é a nacionalidade da súa dona, chamada 

ristina Berg. 

súa primeira obra “Vento ferido” publicouna na Editorial Galaxia, da que foi 
director. 

empre ía ao “Café Parque” aos faladoiros de Vicente Risco. 

ta chegou a ser membro do Parlamento Galego e da RAG.  

evista Grial, dirixida por el. 

scribiu moitas obras de literatura infantil e xuvenil. 

endo a derradeira “O sol de verán”. 

CARLOS CASARES EN 13 FRASES. 5º CURSO 



4 

AO LONGO DO CURSO          
INVESTIGAMOS SOBRE OS       

ROBOTS E PARA QUE        
SERVEN: PARA LIMPAR,     

COCIÑAR, FACER  MASAS… 
AQUÍ PODEREDES VER O    

NOSO  RECANTO DOS         
ROBOTS, NO QUE FOMOS        

RECOMPILANDO COUSIÑAS 
QUE TROUXEMOS DA NOSA 

CASA E OUTRAS QUE       
FIXEMOS NA AULA. 

CONSTRUÍMOS E DEBUXAMOS ROBOTS.     
ALGÚNS VOAN, OUTROS FAN RUIDO,…      

TEMOS MOITA IMAXINACIÓN E HAI              
VARIEDADE! 
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UTILIZAMOS OS ROBOTS PARA REALIZAR      
TRABALLO COOPERATIVO EN EQUIPO,       
APRENDENDO QUE ESCOITÁNDONOS E ENTRE 
TODOS, O QUE FACEMOS É MÁIS SINXELO E    
BONITO. 

AGARDAMOS QUE 
VOS GUSTE! 
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OS NEN@S DE 4 ANOS APRENDIMOS MOITO SOBRE  

ROBOTS ESTE CURSO TRABALLANDO POR EQUIPOS 

DUN XEITO COOPERATIVO...AQUÍ VOS VAI A MOSTRA! 

PRIMEI RO CONST RUI MOS 

ROBOTS CON DIVERSOS 

MATERIAIS...PLASTILINA, PEZAS 

DE CONSTRUCCIÓN, DEBUXOS... 
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DESPOIS FIXEMOS O NOSO ESBOZO 

EN PAPEL PARA TERMINAR 

CONSTRUINDO OS NOSOS ROBOTS 

DE EQUIPO CON CAIXAS…  

DEBATIR, PENSAR, CHEGAR A 

ACORDOS E COOPERAR NA SÚA 

E L A B O R A C I Ó N  F O I  T A R E F A 

COMPLICADA PERO AO FINAL 

CONSEGUÍMOLO!! 

NOS NOSOS EQUIPOS CADA UN TEMOS UNHA FUNCIÓN QUE DEBEMOS 

DE ROTAR NAS DISTINTAS ACTIVIDADES: UN COORDINA, OUTRO TRAE 

O MATERIAL, OUTRO ENCÁRGASE DE QUE NON HAXA MOITO ALBOROTO 

E DE MANTER A CALMA E OUTRO AXUDA A QUEN O PRECISA EN CADA 

MOMENTO. 

ANIMÁDEVOS A PROBAR, TRABALLANDO EN 

EQUIPOS COOPERATIVOS IDES A GOZAR!!! 
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OS NENOS DE 5 ANOS FALAN: 
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COMPARTINDO SENTIMENTOS, EMOCIÓNS. 2º CURSO 

 

 
 

 

  

 

 

Cada un, único e especial. Xuntos: un equipo, ilusión, cooperación e aprendizaxe. Compartimos 
moitos momentos, opinións, ideas, experiencias … Pasándoo ben, xenial  e, tamén, con algún 
momento de pena e amargura, porque traballar en equipo é máis difícil.  
Desexámosvos a todos/as que vós creedes moi boas  lembranzas neste verán, nós así o fixemos 
durante o curso. Boas vacacións! 

 

 

 

 

  

  

 

 



VIVINDO MOMENTOS. 2º CURSO 
O día 2 de xuño celebramos 
anticipadamente o día Mundial do 
Medio Ambiente (5 de xuño). Para 
iso, o alumnado de 3 aniños 
apadriñou unha árbore, unha 
ameixeira, que plantaron ao carón 
do invernadoiro. Logo todos 
recollemos o lixo do patio e na 
nosa clase fixemos carteis a prol do 
respecto e coidado da nosa 
contorna. 

Agricultura  
ecolóxica 

Momentos tristes, antes de marchar de excursión a Vigozoo. Todos preferíamos quedar a facer mates! 

Alí observamos 
o hábitat en 
catividade de 
moitos animais. 
A monitora 
c o n t o u n o s 
historias moi 
tristes, coma a 
d o s  o s o s 
C a r m o  e 
Pelayo e a da 
panteira, Kabul. 
F i x é r o n n o s 
reflexionar , 
sobre a caza 
f u r t i v a  e 
a p r e n d e m o s 
moito sobre 

Aos nosos amigos, 
Aitana e Adrián, que 
para o curso que vén 
inician unha nova 
etapa, só desexarvos 
moita sorte e 
lembrarvos que aquí 
botarémosvos  moito 
en falta. Grazas por 
todo. Un biquiño enorme, con todo o noso corazón.   

13 
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UNHA VIAXE  CHEA DE EMOCIÓNS 
       3º P RIMARIA 
           CURSO 2016/17 

No mes de setembro come-
zamos unha andaina polo 
mundo das emocións. E,  
démoslle a benvida aos 
novos compañeiros. 

A aula facíasenos pequena e decidimos 
crear o noso Sistema Solar, o noso 
fermoso e organizado S. Solar. 

Globos, papeis, cola, cordeis, tesoi-
ras, ceras de cores, témpera fosfo-
rescente, etc. Unha gran tarefa. 

Sen esquecermos os labores da horta. 
Plantar cenorias, porros, leitugas, brócoli, 
tomates, pementos …   E, este ano, gra-
zas a invitación de Loli e Benito,  tive-
mos unha xornada de vendima extraordi-
naria. Elaboramos mosto, viño e augar-

dente. 

Samaín, cabazas, cestas de 

outono, contos de medo ... 
Nadal, panxoliñas, agasa-

llos ... 

“Xogando pola igualdade” 
Xornada de  Judo  no Pavillón de 

Gondomar 

Imaxinamos e inventamos 
historias nunha tablet. 

Creamos taboleiros para os 
escornabots. 

O que máis emoción nos produce é 
ser os padriños lectores dos peques 
de tres anos. Que responsabilidade! 

Taller de cociña: magdalenas, filloas, biscoito, rolos de primavera … 
Taller de manualidades: obxectos que relaxan ... 
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Emociónate coa poesía!  
Poemas, versos, estrofas, rimas …. 
Traballamos a poesía e creamos rimas e pareados.  
Fixemos diálogos con palabras que rimaban. 
“En cada un dos corazóns escribimos emocións”. 

Buscamos frases con sentimentos na web e atopamos que: 
“ O máis importante da vida son os momentos, as emo-
cións , as lembranzas ….” 
 
“Que traerá o ano que vén? 
365 oportunidades para te emocionares” ( porque o ano ten 
365 días, se non é bisesto). 

AGASÁLLAME CON EMOCIÓNS! 
3º P RIMARIA 

CURSO 2016/17 

“CONVERSAS NA EIRA” 
Espectacular actuación no Festival das Letras Galegas 

A Garda Civil As mozas da eira As vellas e os vellos 

    “Nunha aldea preto deste lugar 
aconteceu o que vos imos contar”. 
 
    “Unha parella moi namorada 
chega á eira moi alborotada”. 
 
    “Cala Honorato e 
  ata o cordón do zapato “.       

    “Ai! Ai! Non podo seguir 
non ves que me doen os cadrís”. 
 
    “ Pois vai sentar ao banquiño e 
 falas co tío Remixio un pouquiño”. 
 
    “ É xordo! Non pode oír! 
E faime sufrir! 

    “Non berres Honorato 
e ata o cordón do zapato”. 
 
    “Polo camiño dos Cotros 
vén a Casilda a correr, 
sempre trae novidades 
para os veciños entreter”. 
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TRABALLANDO POR PROXECTOS: A VENDIMA  
 Foron varios os proxectos que realizamos este curso, pero se houbo un que nos marcou 

especialmente, foi o da vendima .  

 Todo comezou coma unha actividade complementaria máis, que realizamos todos os alumnos do cole 

no mes de setembro, grazas á colaboración e axuda desinteresada de Loli e Benito , propietarios do eido 

que hai a carón do Centro. 

 Fomos vendimar distintos tipos de uva: treixadura, albariño, fresa branca, palomino, náparo, fresa tinta, 

godello, barrantes, mencía, barcelonés … e xurdiron dúbidas e inquedanzas sobre o proceso da vendima 

que non podían quedar sen resposta. Decidimos comezar un proxecto. 

 O que non imaxinabamos é que ía dar para tanto: busca e procura de información en distintas fontes 

(entrevistas, libros, páxinas Web), traballo en grupo para elaborar a presentación, exposición oral da mesma, 

creación dunha obra de teatro, elaboración dun mural pintando con uva, traballo de medidas de capacidade 

e masa en matemáticas, creación de anuncios publicitarios … 

 Aquí tedes algúns textos dos alumnos en relación ao seu traballo. 

TEATRO PARA OS AFILLADOS 
 

No cole escribimos nós mesmos unha obra de 
teatro para os afillados sobre a vendima. A obra ía 
de que Nico, que era unha uva branca, quería ser 
vermella e Anxo, unha uva vermella, dáballe 
consellos bos para que se aceptase tal come era. 
Despois aparecían uns vendimadores que non 
querían traballar. O que aprenderon foi que non 
importaba que foran diferentes, porque todos 
somos importantes. 

Carla, Nico e Nayara 
 

 
Os alumnos de 4º estiveron traballando sobre a 
vendima. Fixeron anuncios, teatro, traballos, 
embotellaron o viño e fixeron a etiqueta. 
O teatro fixérono para os nenos e nenas de 4 
anos. Inventaron eles mesmos a historia, 
preparárono e puxéronlle enerxía e empeño. 
Trataba sobre unha uva branca e unha tinta, e 
aprenderon que todos somos diferentes pero todos 
importantes. Esforzámonos moito todos. 
 

Nadia, Hugo e Brais N. 
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CONCURSO DE ETIQUETAS 
 

Os nenos e as nenas de 4º estiveron facendo viño. 
Tiveron que traballar durante 4 meses e, ao acabar 
o viño, tiveron que facer unha etiqueta. 
Pero … que tipo de etiqueta? 
Os nenos colleron lapis e goma e comezaron a 
debuxar! Habíaas moi bonitiñas. 
Ao final fixeron un concurso de puntos: o que levara 
máis ganaba. Ganou a etiqueta de Ruth. 
Gustounos moito facer esta actividade, porque 
había que debuxar. 
 

Ruth, Xiana e Daniela 
 
Fixemos unhas etiquetas para as botellas, porque 
sempre teñen etiqueta. Se non, non se sabería o 
seu nome. Imos explicar isto... 
O primeiro que fixemos foi levar a casa un pequeno 
folio para facer a etiqueta. Cada un na súa casa tivo 
que facer un debuxo sobre o viño, pintalo, decoralo 
… e poñerlle un nome! 
Ao día seguinte, cada un votou a etiqueta que máis 
lle gustaba. Gañou a de Ruth. Quedou chulísima! 
Gustounos moooooooiiiiitoooo. 

Iria, Brais A. e Sarai 

UN MURAL QUE RESUME O TRABALLO 
 

Este ano os alumnos de 4º estivemos traballando 4 meses sobre a vendima. Fixemos un mural da 
vendima, pintando o fondo con restos de bagazo. Puxemos fotos de cando fixemos a vendima e 
debaixo das fotos escribimos os pasos que seguimos, un por un. 
Gustounos moito porque traballamos en equipo. 

Aaron, Anxo e Diego 



18 

SAÍDAS EMOCIONANTES  

O 15 de novembro, como cada ano, fomos celebrar todos xuntos o magosto no monte Galiñeiro. 

Pasámolo en grande facendo cabanas, comendo castañas e xogando cos compañeiros. 

O 5 de abril fomos visitar a planta embotelladora de auga de Agua sana, en Belesar. Jose Luis, o 

xerente, e o resto de traballadores foron moi amables con todos nós.  

Puidemos ver todo o proceso, dende a fabricación das botellas ata o empaquetado final, pasando 

pola esterilización das mesma, o enchido e o  etiquetado. Foi un día estupendo! 
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O 25 de maio, como broche final para as excursións deste curso,  fomos a Pontevedra para participar 

nas actividades e na exposición Imaxinar a educación. 50 anos con Frato. 

Tivemos a oportunidade de aprender experimentando … aínda que iso o facemos tamén no cole! 

Encántanos rematar as nosas saídas na praia! Pero non pensedes que é só para xogar, tamén 

recollemos lixo, pois é cousa de todos coidar o medio ambiente. 

Gústanos facer castelos de area, mollar os pés, facer piruetas, xogar á pita, buscar cunchas …  

A verdade que temos moita sorte de vivir preto de lugares tan fermosos! 



EN ABRIL E MAIO 5ºEP e 6ºEP NA PISCINA DA RAMALLOSA 

Body Combat  

Outro ano máis asistimos ao Ximnasio e á Piscina da Ramallosa e comprobamos 

que realizar actividade física é beneficioso para a nosa saúde: pilates, tonificación, 

natación, xogos acuáticos, body combat, spinning,... Tamén aprendemos a utilizar as 

instalacións relacionándonos con outros usuarios e tendo un comportamento excelente. 

No blogue de educación física, http://educacionfisicavincios.blogspot.com.es/, podemos 

ver os vídeos da actividade. Damos as grazas un ano máis á Comunidade de Montes de 

Vincios por seguir apostando por esta actividade. 

Spinning  

Tonificación  

Tonificación 

Pilates  

Trepas  

Habilidades  

5º EP 

6º EP 

5º EP 

Equilibrio  

20 
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EMOCIONÁMONOS NA COCIÑA. 5º DE E. PRIMARIA 
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Ano 3, Nº 4 WWW. ofarodevincios.es mércores 21 de xuño de 2017

Precio: 1,10€ Directora: Ana Mª Iglesias Iglesias 

OS ALUMNOS DE  6º TRABALLAMOS  
 MOITAS COUSAS EMOCIONANTES ESTE CURSO  

“1,2,3 EMOCIÓNATE OUTRA VEZ”  
O día 20 de decembro, os alumnos de 6º 
expuxemos na biblioteca o noso traballo 
sobre as emocións.   
Baseándonos nun antigo concurso de televisión 
chamado “1,2,3 responda otra vez”.  
Como este ano o tema do cole eran as 
emocións e estabamos no Nadal, xuntamos as 
dúas temáticas.  
O noso concurso chamábase “1,2,3, emociónate 
outra vez no Nadal”. 
Tratábase de tres parellas de concursantes que 
respondían ás preguntas de Paula Gomez Kemp 
e por cada resposta acertada, gañaban 10 
corazóns. Cando fallaban, as “tacañonas” os 
paraban. Os premios eran: unha viaxe arredor 
do mundo, o xogo de mesa do programa e a 
famosa Ruperta.  
Ao final, quedaron coa Ruperta, ooooh!!  
pero...  
como era un programa especial, tamén levaron 
a viaxe superemocionante!! 

 Noa, Eva, Judith, Martín e Diego 

ENTROIDO: MIMOS EMOCIONANTES 
O día 24 de febreiro celebramos o 
Entroido no colexio.  
 
 Este curso, para o Entroido, fixemos, 
xunto co alumnado de 5º, unha 
emocionante e divertida actuación. Iamos 
de mimos emocionais. Levabamos: 
camiseta branca, pantalóns negros, gorros, 
e tirantes, e maquillaxe e accesorios da cor 
correspondente a cada emoción.  
Pasamos moito traballo para facer esta 
actuación, pero ao final quedou todo moi 
ben. A pesar de que tivemos moi pouco 
tempo para ensaiar, démolo todo para que 
vos emocionarades  e entendésedes que 
se as emocións traballan xuntas, crean 

 ARMONÍA  
Ana, Marcos, Antía, Paula E., e Anaís 

Podedes ver as nosas actuacións na páxina 
web do colexio, e no Blogue de Librincios.  

Así nos maquillamos 
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EMOCIÓNATE NUN 127 
O 18 de Maio, celebramos o día das 
Letras Galegas.  
  
Os nenos e nenas de 6º, fixemos unha 
actuación baseada nas emocións que vai 
vivindo Arximiro, o dono do 127, dentro ou 
fóra do coche, titulada: “Emociónate nun 
127”.  
Pero iso non é todo, pois tamén fixemos un 
libro coas historias que lle pasan a  
Arximiro no 127 de , desde o punto de vista 
dun cadelo moi especial. 

Paula A., Yeneba, Iker e Gabriel 

Ano 3, Nº 4 WWW. ofarodevincios.es mércores 21 de xuño de 2017

Precio: 1,10€ Directora: Ana Mª Iglesias Iglesias 

E SEGUINDO COAS EMOCIÓNS... 
OBRADOIRO DE CONVIVENCIA 

 
Este curso ocorreron algúns que outros 
conflitos entre nós, polo tanto decidimos 
facer un obradoiro de convivencia.  
No obradoiro falabamos dos problemas que 
había, e faciamos actividades e xogos para 
decatarnos dos problemas que había e intentar 
arranxalos.  
Unha das actividades consistiu no seguinte:  
Cada un tiña un gomet dunha cor  pegado na 
fronte, pero non sabía cal. Despois tiñamos que 
encontrar coa axuda dos compañeiros pero sen 
falar, aos que tiñan a mesma cor e xuntarnos 
nun grupo.  
Ao rematar, nos demos conta de que 3 persoas 
non pertencían a ningún grupo.  
Debido a iso, estivemos analizando os 
sentimentos de cada un respecto a esa 
situación. 
Esta actividade tiña como obxectivo, que nos 
decataramos  do que é o rechazo e de saber 
un pouquiño como se senten as persoas que 
son illadas nun grupo.  

E XA SABEDES..., NUNCA O FAGADES! 
É MOITO MELLOR QUE NOS LEVEMOS 

TODOS BEN.  
AGORA ESTAMOS MÁIS CONTENTOS.  

E ata aquí chegamos, 
Cos recordos de todo o ano. 

Pasamos alegrías e discusións, 
Pero nos queremos un montón. 

  
Escoitade o noso consello, 

E sede sinceros. 
Porque o mellor do colexio  

É ser bos compañeiros.  
 

Do colexio marchamos, 
E bos recordos levamos, 

O verán vai empezar, 
Non vos imos “olvidar”.  



Os alumnos de 5º e 6º coas nosas profes, fomos de 

viaxe de fin de curso ao campamento 
multiaventura de Xesteira, nas Carballeiras do 
Río Verduxo, onde fixemos un montón de 
actividades e moitos obradoiros.  
Para iso, estivemos recadando fondos cos 
chiringuitos no cole e coa venta de rifas. Aquí 
podedes ver todo o que fixemos! 

Grazas a todos por colaborar!  
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QUE BEN O PASAMOS! 
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The 4th , 5th  and 6th grade students learned how to make an Origami 
Butterfly . Origami is the traditional Japanese art of folding paper into a 
variety of decorative forms, as of animals or flowers. We found instructions 
on how to do it through the Internet and also though a YouTube video 
tutorial. We had so much fun just folding and bending paper!! Instructions 
below to try it again another time! 

https://www.youtube.com/watch?
v=watchwv=nWjEYlMZnhE 

https://www.grupoetor.org/remarkable-origami-butterfly  
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6th grade class with their 
butterflies 

Our final Wall Art!!! 

5th grade class 

Some students wrote how do they feel 
about next academic year to come 

4th grade class 
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Este ano, desde o Dto. de Orientación, traballamos, ademais 
das dificultades de aprendizaxe e linguaxe, coas especialistas de 
PT e AL, o tema do ACOSO ESCOLAR e o CIBERBULLYING, para 
o cal se fixeron obradoiros de convivencia, traballos e charlas de 
NAVEGA CON RUMBO, para familias e alumnado. 

 
Hoxe en día, os nenos e nenas teñen un fácil acceso ás redes 

sociais e é moi complicado que as familias controlen este acceso, 
co cal, é importante que os nenos e nenas coñezan unas pautas 
para previr e evitar o CIBERACOSO. 

 
Un de cada 6 nenos/as (16,7%) sufre ciberbullying ou acoso a través de Internet entre 

iguais. Segundo os expertos, a falta de prevención é un dos factores, co cal é importante con-
cienciar aos máis novos dos problemas derivados dun uso irresponsable, sendo esta a mellor 
forma de evitalos. 

 
 
 
 
 
 

 
1. Pide axuda. Se es menor recorre ao teu pai ou a túa nai ou, na súa 
falta, a unha persoa adulta de confianza.  
2. Nunca respondas as provocacións.  
3. Non fagas presuncións . Pode que nin as circunstancias nin as per-
soas que parecen implicadas sexan como aparentan. Mantén unha mar-
xe para a dúbida razoable. 
4. Trata de evitar aqueles lugares nos que es asediado na medida do 
posible ata que a situación se vaia clarificando. 
5. Non facilites información privada . Canto máis se saiba de ti, máis 
vulnerable es e máis variado e intenso é o dano que poden causarche.  
6. Garda as probas do acoso durante todo o tempo, sexa cal for a for-
ma en que este se manifeste, porque poden serche de gran axuda. Trata 

tamén de coñecer ou asegurar a identidade dos autores pero, en todo caso, sen 
lesionar os dereitos de ningunha persoa. 

7. Comunica a quen che acosa que o que están a 
facer moléstache e pídelles, sen agresividade nin 
ameazas, que deixen de facelo. 

8. Trata de facerlles saber que o que están a facer é 
perseguible pola Lei no caso de que o acoso 
persista. 

9. Deixa constancia de que estás en disposición de 
presentar unha denuncia , se a pesar do paso 
anterior continúa a espreita 

10. Toma medidas legais se a situación de acoso 
non cesou. 
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Marmelada de palabras en 2º 

Pensando nos cartiños en 3º 

 



Este ano dende o equipo de  biblioteca, en   colaboración co equipo  TIC, 

púxose en marcha o Proxecto escornabot . Con 

el, démoslle  a oportunidade a todos os rapaces 

do Centro de coñecer unha nova linguaxe e 

empregar un recurso tecnolóxico para afianzar 

contidos dunha maneira lúdica e colaborativa. 

 

 Ao longo do ano leváronse a cabo moitas 

actividades. Algunhas delas foron: 

TEMPO DE LECER  

DIVERTIDO 

MONTAXE DO ESCORNABOT ARTE CO ESCORNABOT 

TRABALLAR AS CONMEMORACIÓNS COA 

ROBÓTICA 
30 



31 

MI PRIMER PUZZLE 
 DINO TREN DE LAS  

MATEMÁTICAS DE LOLA 

TREN DE LAS MA-
TEMÁTICAS DE LOLA 

QUÉ SABES DE 
ORTOGRAFÍA? 

94 SEGUNDOS 
10 MONKEY ARMA Palabra 

KODABLE 

BLUEBOT 
DAISY THE DINO 

SCRATCH JR 
HOPSCOTCH 

BEEBOT 
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XXII CERTAME LITERARIO “ A XOANIÑA” 17 

 Un ano máis celebramos o 

concurso literario “A Xoaniña”. A 

continuación, aparecen os 

traballos premiados. Noraboa a 

t o d o s / a s  e  t a m é n  a o s 

participantes. 

 
AS NUBES DE CORES 
 
  

 Había unha vez dous nenos Alicia e Martín. Eran moi 
amigos e gustáballe xogar coa area, facían castelos de 
area e tamén saltar a comba.  
 Un día apareceron nubes de cores vermellas, 
amarelas, verde e rosas. O ceo estaba cheo de cores e 
Alicia e Martín estaban sorprendidos e contentos. Despois 
empezaron a escoitar ruídos, era unha tormenta, os nenos 
tiñan moito medo. Martín case chora, menos mal que Alicia 
lle deu unha aperta. Ao final levaron unha sorpresa, das 
nubes saía zume de moitos sabores, todos colleron vasos e 
empezaron a beber, que rico está o zume! 

 

Autora: Alba  Alborés Fernández (1º Curso) 

Premios 
1º ciclo 

AS EMOCIÓNS 
 

 Ola, son Tomás, teño 7 anos. Hoxe escoitei no cole a 
palabra emoción. Ao chegar a casa pregunteille a mamá 
que eran as emocións. Que son as emocións?, 
pregunteille a mamá. É un sentimento. Te vou a contar 
algún. Alegría, é como cando estás xogando cos amigos. 
Tristeza, como cando te fas dano. Medo, como cando 
estás nun sitio escuro. Asco, como cando non te gusta 
algo. Amor, como cando te gusta alguén. Xa sabes que 
son as emocións? Si, é algo que temos desde que 
nacemos. 
 

Autora: Paula Piñeiro González(2º curso) 

 O SOL 
 

 
O Sol é brillante moito, moito 

brilla, ilumina o día 

e a noite vaise. 

Pasámolo ben con el. 

O Sol alegre está.  

 

Á noite a lúa 

ven 

e durmimos moi 

ben.  

 

Ao día seguinte 

volve a 

amencer 

e todos alegres 

outra vez.  

 
Autora. Iago Costas Couto 

(2º curso) 
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A EMOCIÓN DE XOGAR 
 

Salto ao campo a xogar, 
ansioso por gañar. 
 
Os gritos do adestrador fanme dubidar, 
a tensión debo superar.  
 
Un compañeiro pásame o balón, 
de euforia éncheseme o corazón. 
 
Tiro, e marco o gol, 
alegre, contento, agradecido, 
o celebro cos meus amigos. 
 
O árbitro pita fóra de xogo, 
decepcionado sigo, 
soñando que noutro partido 
o adestrador conte comigo. 
 

Autor. Roi  Álvarez  Domínguez 
 (3º curso) 

A CAIXA DE EMOCIÓNS 
 

Yoel é meu irmán. É pequeno, só ten 3 anos, é moreno e 
moi guapo. 
El provócame moitas emocións: tristeza, ledicia, rabia, 
enfado e moitas máis. 
Cando se manca ou está enfermo eu póñome moi triste. 
Cando xogamos, dáme bicos e abrazos, póñome moi 
contenta. 
É moi traste. Cólleme as miñas cousas e rómpemas todas. 
Entón eu enfádome e éntrame moita rabia. 
Ás veces quéixome, outras coro e outras enfádome e rífolle 
un pouco, pero pásame rápido e ríome.  
Cando coñecín ao meu irmán foi o día máis feliz da miña 
vida.  
Sentín que tiña moita sorte de telo ao meu carón. 
Non imaxino que faría sen el. 
El foi a miña luz e o que conseguía abría a miña caixa de 
emocións, esa que todos levamos dentro do noso corazón. 
 

Autora: Nayara Soage Silva (4º Curso) 

 E s t e  c u r s o  o s  t r a b a l l o s 
presentados tiñan que ter algunha 
emoción ou sentimento de fondo. 

Premios 
2º ciclo 

UN CONTO MOI ESPECIAL 
 
 Ola, chámome Lucía e fai un tempo non me gustaba nada ler, pero agora pásome horas e ho-
ras lendo e así comecei … 
 Un día na escola mandáronme ler un libro, eu non quería pero tíñao que ler obrigatoriamente. 
Empecei a lelo, estaba cansada e aburrida, ata que me pasou algo incrible!  Metinme como dentro do 
libro  de cabeza aos pés!   Comecei a ver preciosas paisaxes que nunca antes vira, montei nun antes 
vira, montei nun globo cruzando os ceos, que ben o pasara!  Todo ía de marabilla pero, de repente, a 
cousa cambiou, o ceo cubriuse de nubes e choiva, e tiven que baixar do globo.  Non tiña a ninguén,   
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MÚSICA 

A música 
é única, 
ti que sentes ao tocar? 
Eu sinto unha emoción singular 
esa é a euforia, 
que me da memoria 
para aprender partituras  
con moita soltura. 
 
 
Eu son aprendiz a pianista,  
pero no mundo hai moitos instrumentistas,  
como as violinistas,  
os guitarristas,  
as fagotistas  
e ata o infinito e máis alá.  
Pero ser músico é moito máis difícil do que 
podes imaxinar  
porque non só é tocar e tocar. 
 
 

 

Polo camiño da música  

é complicado camiñar  

pero sobre todo, tes que “disfrutar “ 

tanto estudando 

como actuando.  

Non te poñas nervioso  

para saír orgulloso. 

 

A música ten estilos  

todos fiados coma fíos,  

pode ser jazz,  

tamén pop,  

igual rap ou rock  

tal vez bachata ou reguetón  

o estilo que sexa.  

Será agre coma o limón,  

pero doce coma o melón. 

 

*disfrutar (cast.).– gozar (gal) 

Premios 
3º  ciclo 

estaba soa, tiña medo e ao fin quedei durmida nun verde outeiro soñando que mañá volvería a casa, 
pero o soño non se cumpriu, seguía alí. De repente un neno encontroume, preguntoume se quería 
ser súa amiga porque  el tamén estaba solo.  
 Vivimos grandes aventuras. Viaxamos en barco, subimos montañas, mergullamos polos 
arrecifes de corais, fomos en tren, polas tardes íamos á beira da praia e nos relaxabamos. Pero 
despois chegou a hora de durmir, botaba de menos aos meus pais, a miña casa pero tamén quería 
quedarme aquí para sempre e vivir outra vez estas aventuras. E espertei, xa non estaba nese 
marabilloso lugar, estaba no meu cuarto outra vez, pero dábame igual porque vivira unha gran 
aventura e eu penso que en calquera libro podería volver a vivir. 
 

Autora: Ana Arias  Gómez (5º curso) 

Autora. Paula Estévez Corbacho (6º curso) 



Ademais, as actividades 
p r o g r a m a d a s  p a r a 
c o nm e m o r a r  d a t a s 
sinaladas no calendario 
escolar tamén xiraron en 
torno a este tema: Día da 
Paz, Entroido, Día do 
libro … Non deixamos de 
emocionarnos nin un so 
día! E Robotín tampouco! 

Dende que comezou o 
curso estamos a voltas 
coas emocións. Robotín, un  
robot que montamos entre 
todos na inauguración da 
biblioteca, pediunos un 
favor: quería aprender a 
sentir, pois el so sabía 
pensar.  

Puxémonos mans á obra 

para facerlle comprender 
que é o medo, a ledicia, a 
sorpresa, a tristura, o 
noxo, a ira … 

T o d a s  a s  a u l a s 
colaboraron nesta misión 
e expuxeron os seus 
traballos na biblioteca. 
Grazas a todos polo 
esforzo. 

Os Apadriñamentos lectores, que 
levamos facendo xa cinco anos, son a 
actividade máis valorada polo 
alumnado nas enquisas (46,5%). 

Eles gustan de ler xuntos, pero tamén 
de compartir outros momentos no 
horto, nas aulas, na cociña, no patio … 

Grandes e pequenos aprenderon 
“codo con codo” a importancia de  
compartir, respectar e axudar aos 
demais. Padriños e afillados gozaron de 
vivencias que seguro non esquecerán 
en moito tempo. Da gusto velos! 

Emocionámonos cada día 

Un ano máis compartindo momentos 

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 6  — 2 0 1 7  

* Fondos: 6658 

* Empréstitos:  

* Axudantes: 16 

* Lectores electrónicos: 5 

* Mochilas viaxeiras. 9 

* Contacontos: 10 

* Escornabots: 7 

Montaxe de Robotín na inauguración da biblioteca. O pobre robot contounos que 
el non sabía de emocións … Coa nosa axuda xa sabe un pouquiño máis! 

Alumnos de 3º plantando xeranios cos 
seus afillados de 3 anos nas xardineiras da 

entrada. Canto lles gusta! 

Algunhas imaxes dos 

Apadriñamentos 

lectores, unha das 

actividades máis 

valoradas polos 

alumnos. 



Profes, alumnos e familias 

animáronse a convertirse 

en contista por un día! 

Pequenos pero grandes críticos literarios 

Contacontos para todos 
Este curso foron dez os 
Contacontos que tiveron 
lugar na nosa biblioteca. 

Os alumnos de 5º e 6º 
reclaman ser invitados a 
máis sesións, pois case 
todas van dirixidas aos 
cursos inferiores, pero 
eles deron o mellor de si 
mesmos á hora da posta 
en escena de varios 
títulos. Grazas a todos 
polo esforzo, pola ilusión 
e polas ganas! 

Tamén pasaron polo 

e s c e n a r i o  a l g unh a s 
familias, que cada ano 
poñen o listón máis alto. 
Animádevos a ser unha 
delas o vindeiro curso! 
Seguro que vos gusta! 

Esta actividade é moi 
positiva, tanto para os que 
contan como para os que 
escoitan, pois créase un 
ambiente máxico arredor 
dos libros; un encontro 
inesquecible entre libros e 
lectores que agardamos 
dure toda a vida. 

Tivemos a sorte de recibir a visita de 
Alicia Borrás, á que puidemos preguntar 
sobre o proceso creador, a inspiración, a 
creación de personaxes … A verdade 
que foi unha experiencia moi 
enriquecedora para todos nós. 

Outras actividades das que gozamos 
xuntos foron un videoforum, para 
comparar unha obra e a súa adaptación 
cinematográfica, e as lecturas 
compartidas cos maiores no Centro de 

Día d’Alba, onde tamén fixemos o 
contacontos do libro Un avó especial. 

Esta actividade encántanos! 

Este curso foron catro as lecturas que 
compart imos :  Usha ,  de Mar ía 
Reimóndez; Nata y Chocolate, de Alicia 
Borrás; Charlie e a fábrica de chocolate, 
de Roald Dahl; e Aventuras de “La mano 

negra”, de Hans Jürgen Press. 

Estes pequenos estanse a converter en 
grandes críticos literarios, apreciando 
non só a a calidade do texto senón o 
valor do contido, pois as lecturas 
seleccionadas pretendían espertar 
conciencias. Falamos de diversidade 
cultural e respecto, de acoso escolar, 
de pobreza, de amizade, de traballo en 
grupo, da familia … 

Paula, sempre disposta a 
axudar, encarnou a 

Frederick no contacontos co 
que arrancaron as 

actividades de poesía. 

Membros do club de lectura durante as distintas reunións e valoracións 
finais escritas por eles coas que nos emocionamos moitísimo. 



axuda dos seus profes. 
Houbo quen se animou a 
crear os seus propios versos 
ou a poñerlle música a 
coñecidos poemas. 

O 6 de abril, como broche 
final, choveron globos 
cargadiños de poesía. 

Non nos sorprende a boa 
acollida desta actividade, pois 
a poesía é parte do mundo 
infantil dende ben pequenos: 
ad i v iña s ,  t r aba l i nguas , 
cancións de berce... 

A poesía inunda o cole e cae en forma de choiva de globos  
O mes de marzo, como xa 
ven sendo trad ic ión , 
dedicámolo á poesía. As 
actividades arrincaron o 21, 
Día da Poesía, co contacontos 
de Frederick o poeta e a 
entrega de maletas poetas ás 
aulas (que conteñen unha 
selección de recursos e 
actividades axeitados a cada 
idade). 

Nenos e nenas traballaron a 
rima, o ritmo, as figuras 
retóricas... nas aulas, coa 

Pero esta non foi a única 
actividade que se realizou. 
Gozamos do contacontos A sopa 

queima, a cargo dos alumnos de 
actividades extraescolares, 
Bolboreta e Voltereta; fixemos 
obradoiros para tablets e 
gravamos booktrailers para 
recomendar libros; ; xogamos 
cos escornabots en taboleiros 
sobre Miguel de Cervantes e o 
Quitoxe … Porque os libros 
teñen un lugar moi importante 
nos nosos corazóns. 

O Día do Libro, como por arte 
de encantamento, apareceron 
libros colgados por todo o cole! 

Si, si, como volo contamos: 
entramos pola mañá e todos os 
corredores estaban cheos de 
lecturas para todas as idades: 
contos, álbumes ilustrados, 
poesía, banda deseñada … 

Tivemos un par de semanas para 
gozar deles durante a Hora de 

ler. Que emocionante saír da 
aula para compartir aventuras! 

Unha chea de actividades polo Día do Libro 

 Axudanuncios de todos para todos 

Alumnas de 1º lendo os poemas que contiñan 
os globos. Houbo para todos! 

Grandes e pequenos gozamos durante uns 
días das lecturas colgantes. 

Anuncios por palabras creados polos alumnos 
para axudar aos compañeiros en aquelas 

tarefas que se lles dan ben.  

A actividade proposta pola Semana da prensa, á que chamamos 
Axudanuncios, foi moi sinxela: cada un tiña que escribir un anuncio por 
palabras ofertando axuda nalgunha tarefa que se lle dera ben. O que 
non imaxinabamos foi a acollida que tivo entre os alumnos. Durante 
c a s e  u n  m e s  o s  r e c r e o s 
transformáronse en clases particulares 
de baile nas pistas deportivas, cursos de 
debuxo á sombra das árbores, masaxes 
no porche, voluntarios atendendo as 
lesiones de pequenas caídas …  
Estamos rodeados de persoas pequenas 
con grandes intencións!  

Unha actividade demandada polos alumnos  

As estatísticas amosan un aumento de 
empréstitos entre os alumnos 



Don Romualdo. MARGARITA DEL MAZO. Tres Tigres Tristes. 

Superlucas. MARÍA HERNÁNDEZ.  Apila Ediciones. 

Un conto cheo de lobos. ROBERTO ALIAGA. OQO Editora. 

Polo camiño. MARIANA RUÍZ. Kalandraka.  

Lobishome . JACOBO PAZ LIMIA. Bolanda.  

Rufus. O morcego que adoraba as cores. TOMI UNGERER. Kalandraka.  

Animalicias. KATY PARRA. RaspaBooks.  

Las aventuras de Lester. OLE KÖNNECKE. La casita roja.  

Cinco horas con Mauro. PERE TOBARUELA. Edicións Embora.  

Bicos. XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR. Edicións Fervenza.  

Agni y la lluvia. DORA SALES. Kalandraka.  

Grot. El goblin enamorado. LUCA BLENGINO. Bang ediciones.  

Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta. LEDICIA COSTAS. Xerais.  

Wonder. La historia de Julian. R.J. PALACIO. Nube de tinta.  

Versos da tarde laranxa. ANA MARÍA FERNÁNDEZ. Galaxia.  

Paula Crusoe (1. Náufraga 2. La distancia 3. Jungla urbana). 

MATHILDE DOMEQC. Dibbuks.  

¿A que altura está o ceo? JORGE MIRA.  Alvarellos Editora. 

Inventario de flores. VIRGINIE ALADJIDI. Factoría K de libros. 

Frida. SÉBASTIEN PÉREZ. Edelvives. 

El curioso árbol prodigioso. Mundo natutal.  AMANDA WOOD y MIKE 

JOLLEY. Flamboyant. 

INFANTIL 

1º CICLO 

2º CICLO 

3º CICLO 

CONSULTA  


