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EDITORIAL 

Outro curso que remata e, esta vez, dun xeito 

atípico.  

Comezamos en Setembro con moita alegría e 

moita música, ao ritmo do noso proxecto “Do, 

re, mi...bailamos porque si!” e, mentres durou 

a festa, pasamos grandes momentos xuntos. 

Moitos sons e danzas acompañáronnos ao 

longo deste curso:  

 Música terrorífica no Samain,

 Saídas ao teatro para ver obras e musicais,

 Un nadal cargadiño de panxoliñas,

 Exposicións de biblioteca espectaculares,

 Música e danzas de concordia no Día da

Paz,

 Un colorido Entroido cargado de sons

circenses en infantil, o Entroido dos animais

en 1º e 2º,  as canción e coreografías de

Grease en 4º e…. ata o musical do Rei León

en 5º e 6º!

Logo, os plans que tiñamos para este curso 

paráronse por culpa dese “virus con coroa” e 

tocounos ir coa música a outra parte: ás nosas 

casas.  

Encerrados tivemos que superar grandes retos, 

cambiar moito as cousas,  e sabemos que foi 

complicado, pero fixéstelo xenial!  

Dende logo, as familias fostes clave para que 

isto fose posible e agradecémosvos 

profundamente os vosos esforzos titánicos para 

seguir adiante.  

Seguimos facendo deporte xuntos/as, 

cantando, contando, resolvendo retos, 

experimentando… e aprendendo un montón!  

Pero non podiamos rematar o curso sen facer 

un resumo de todo o esforzo, dos traballos, dos 

logros e das creacións que fixemos, non 

credes? Pois aquí van, nas páxinas deste 

Xornaliño, que este ano será en edición dixital. 

Agardamos que disfrutedes moito deste máis 

que merecido verán!  Coidádevos moito e 

agardamos que poidamos vernos e seguir 

cantando e bailando xuntos, moi pronto!  

Felices vacacións!!!!!!!!! 
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arvalho Calero naceu en Ferrol o 30 de outubro de 1910. 

prendeu a ler nas páxinas dos xornais. 

ai realizar o bacharelato por libre. 

o rematar bacharelato, estudou Dereito na Universidade
de Santiago. 

ealizou os estudos primarios a carón da súa casa. 

ogo de chegar a Santiago entrou a formar parte do SEG. 

istoria da Literatura é unha obra na que Carvallho 
colabora. 

oordinou o Centro de Estudos Fingou, que publicou 
libros en galego. 

Xente da Barreira é a primeira novela en idioma 
galego publicada despois da Guerra Civil. 

ar é o nome da revista que publicou “As pitas baixo 
a choiva”. 

n “Catro Pezas” recóllense as súas obras teatrais 

icardo escribe “Gramática elemental del gallego 
común”. 

25 de marzo de 1990, falece en Santiago de 

ideólogo do reintegracionismo foi Carvalho Calero. 
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...UN CURSO CHEO DE EXPERIENCIAS ONDE  
APRENDEMOS A GOZAR E A COMPARTIR  

MOMENTOS COS NOSOS COMPIS DO COLE E  
TIVEMOS QUE ADAPTARNOS A NOVAS RUTINAS E 

RITMOS. 

XOGAMOS COAS CORES E 
EXPLORAMOS AS SÚAS  

CALIDADES... 

APRENDEMOS A TRABALLAR EN EQUIPO 
E A  

RESPECTARNOS 

NA AULA DE 3 ANOS DESCUBRIMOS... 
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COMPARTIMOS  
ESPAZO CON OUTROS  
COMPIS E GOZAMOS  

CON XOGOS NO PATIO…  

APRENDEMOS DOS  
NOSOS COMPIS DE CICLO E TAMÉN DOS 

NOSOS PADRIÑOS 

E  COAS  
CONMEMORACIÓNS E AS 

FESTAS DO COLE! 

DESEXANDO VOLVER A ESTAR NOVAMENTE 
XUNTOS PARA COMPARTIR MOITOS MÁIS 
MOMENTOS COMA ESTES!. 
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OS NENOS E NENAS DE 4 ANOS FIXEMOS 
UN PROXECTO SOBRE  O CIRCO E  

TRABALLAMOS EN EQUIPOS DE  
COOPERATIVO 

TROUXEMOS COUSAS DE CASA PARA EXPLICAR O QUE SABIAMOS SOBRE 
O CIRCO AOS NOSOS COMPIS E CON ELAS MONTAMOS UN RECANTO NA 

CLASE! 

A MAXIA FOI UN DOS NOSOS 
MAIORES INTERESES E COMO 
QUERÍAMOS SABER TANTAS 
COUSAS SOBRE ESTE  TEMA 

FIXEMOS MOITAS ACTVIDADES 
ARREDOR DEL… 

CONSTRUIMOS UN COELLIÑO 
DE MAGO PARA SACALO 

DUNHA CHISTERA FIXÉMOLO 
EN EQUIPOS...TRABALLAMOS 

ASÍ TAMÉN O ESQUEMA  
CORPORAL 
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O MAGO HOUDINI DEIXOUNOS UN COFRE PECHADO CON CADEAS E UN 
CANDADO CON CLAVE. TIVEMOS QUE RESOLVELO SUPERANDO EN 

 EQUIPO UNS RETOS 

 RESOLVER UN  
QUEBRACABEZASDE CABAZA

 

ELABORAR UNHA 

RECEITA DE COCIÑA 

MOUNSTRUOSA...FLAN 

DE OGRO! 

RESOLVER UN  QUEBRACABEZAS DE 
ESQUELETE PARA  

TRABALLAR O ESQUEMA CORPORAL 

ELABORAR UNHA RECEITA DE  BATIDO DE 
VAMPIROS CON ARAÑAS 
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6º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

AO LONGO DO CURSO, INVESTIGAMOS E APRENDIMOS MOITAS 
COUSAS INTERESANTES SOBRE O  
MARABILLOSO MUNDO DO CIRCO..  

PINTAMOS, DECORAMOS E 
 RECORTAMOS A NOSA CARPA DE CIRCO  

COÑECIMOS A PINTORES COMO BOTERO E A 
SÚA OBRA " O CIRCO"  
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CONVERTÍMONOS EN CHEF... E TACHÁN... A NOSA TARTA DE 
CARPA DE CIRCO  

E NO GRAN DESFILE AS"  XOANIÑAS DO CIRCO DO SOL" .. 
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NO CICLO DE INFANTIL CONTINUAMOS  
TRABALLANDO OS OBRADOIROS MIXTOS NOS QUE OS 

NENOS E AS NENAS TRABALLAN DE FORMA MESTURADA EN 
IDADE APRENDENDO A COLABORAR,  
COMPARTIR E RESPECTAR O TRABALLO CONXUNTO. CON  
ISTO CREAMOS SENTIMENTO DE GRUPO E UNHA UNIÓN ESPECIAL 
ENTRE GRANDES E  
PEQUENOS A TRAVÉS DA TITORIZACIÓN ENTRE IGUAIS. 

DINÁMICAS DE COHESIÓN GRUPAL: 
 
CON DINÁMICAS COMO A PELOTA  
COMEZAMOS TODOS OS OBRADOIROS 
XA QUE CAMBIAMOS DE GRUPOS CON  
FRECUENCIA E ISTO AXÚDANOS A  
COÑECER MELLOR AOS NOSOS 
 COMPAÑEIROS E  
COMPAÑEIRAS CREANDO LAZOS DE 
UNIÓN E AFINIDADE… ENCÁNTANOS 
ESTA DINÁMICA RECIBIDA EN FORMA 
DE XOGO! 

A VENDIMA: 

 
COMA TODOS OS CURSOS, COA 

VENDIMA DAMOS  

PISTOLETAZO DE SAÍDA AOS  

NOSOS OBRADOIROS...AOS MÁIS 

PEQUENOS ESTE É O  

OBRADOIRO QUE MÁIS LLES  

CUSTA XA QUE AÍNDA  

ESTANSE ADAPTANDO AO  

COLE 

XOGOS COMPARTIDOS: 
 
ESTE OBRADOIRO FOI LEVADO A 
CABO COMO NOVIDADE ESTE  
CURSO. TRÁTASE DE TER  
DIFERENTES XOGOS NAS AULAS 
PARA QUE OS MÁIS MAIORES  
VAIAN ENSINÁNDONOS A  
UTILIZALOS AOS MÁIS PEQUENOS. 
TODO UN ÉXITO...ENCANTOULLES 
ASÍ QUE VOLVEREMOS A  
REPETILO! 

CICLO
 DE E

DUCACIÓN 

INFANTIL 
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SAMAÍN: 
 
TRABALLÁMOLO SEMPRE A PARTIR 
DUN CONTO,. ESTE ANO TOCOU A 
LECTURA DE  “GUAPA”, UN CONTO  
PARA TRABALLAR A AUTOESTIMA E 
A DIVERSIDADE NO QUE  
APRENDIMOS A VALORAR O NOSO 
ASPECTO FÍSICO E A GUSTARNOS 
TAL E COMO SOMOS! 

25 N, DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE 
XÉNERO: 

 
PARA CONMEMORAR ESTE DÍA  
ELEXIMOS UNHA CANCIÓN, XA QUE  
ESTABAMOS NO PROXECTO  
RELACIONADO COA MÚSICA…”DÉJALA 
QUE BAILE” DEUNOS PE A GOZAR COA 
MÚSICA E O ARTE MESTURADOS! 

OBRADOIROS POLA PAZ: 
 
E PARA CONMEMORAR ESTE DÍA 
QUÉ MELLOR IDEA QUE COMPARTIR 
ESPAZOS CON TODOS OS COMPIS 
DO COLE...ENCANTOUNOS XOGAR 
COS MAIORES QUE CON TANTO  
AGARIMO E COIDADO NOS TRATAN! 
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DENDE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN QUIXEMOS 
APORTAR UN POUQUIÑO AO PROXECTO DESTE ANO 
APRENDENDO E CANTANDO CANCIÓNS CON APOIO VISUAL. 
Podedes clicar ou abrir o código QR que acompaña a cada 
canción.  

“OTOÑO LLEGÓ” 

 “DECEMBRO: NADAL”    

“INVIERNO, INVIERNO”  

https://youtu.be/VQXy1Rf-Zjg
https://youtu.be/VQXy1Rf-Zjg
https://youtu.be/Svrlz36l1uo
https://youtu.be/Svrlz36l1uo
https://youtu.be/Op-bMhtHLog
https://youtu.be/Op-bMhtHLog


Colour the xylophone 
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1. Grey 
2. Orange 
3. Red 
4. Blue 
5. Pink 
6. White 
7. Purple 
8. Green 
9. Black 
10. Yellow 
11. Brown 

Riddles 

B) This thing is not an egg 
     It is something that you can beat 
     You hit its skin with sticks 
     And for a bass you use your feet 

     What Am I? 

Answers: A)                 B) 

A) This is not a giraffe 
     But it has a neck, it is long 
     It’s something with six strings 
     And  it is used to play a song 

     What Am I? 

 guitar drum 
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https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM&feature=emb_rel_end
https://youtu.be/C00pfNKEL5g
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      Antes de que o coronavirus chegase á nosa  realidade,  o curso avanzaba coas 
rutinas do día a día e as celebracións das datas sinaladas  : inaguramos a apertura da 
bliblioteca, celebramos o Samaín, fomos ao teatro, cantamos a nosa panxoliña “ Bo 
Nadal no reino animal”... 
     O 2020  parecía simpático cando chegou e comenzou andar o 2º trimestre lem-

brando a reciclaxe , montando un composteiro ,prepararando os nosos disfraces do 

entroido sobre o” Carnaval dos animais “, Día da muller, semana da prensa ... 

Eramos un bo equipo ata que chegou o 13 de marzo e tivemos que deixar to-

do atrás ,de súpeto ,sen imaxinar que non volveriamos a estar xuntos o que 

quedaba de curso. 



17 

   
             

 

      Empezamos a vivir situacións  que non imaxinabamos. Rúas absolutamente baleiras 
en cidades paralizadas. Aulas desertas en pleno curso. Hospitais improvisados. Colas na 
beirarrúa para entrar no súper. Grupos especiais desinfectando paradas de autobús. Moi-
tos superados pola realidade.  
      Como lembraremos todo isto? Para moitos, como unha película de ficción  na que nos 
despedimos antes de tempo . Para os rapaces, como aquel curso raro no que tiveron que 
apañarse desde as casas sen poder xogar cos seus compañeiros.  
      Mentres ,as familias envorcáronse en encher un tempo con propostas que lles achega-
mos e … xurdiron  unha morea de tarefas ben feitiñas. 
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A NENA E O GRILO, MÁIS ALÓ 

SAFARI 

FOMOS A VIGO 
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Este curso fixemos varios obradoiros en contexos compartidos, no Samain, e no Nadal. 

Tiñamos preparado outro para Pascua, pero a suspensión das clases non o permitiu. 

No Nadal fixemos paquetiños 

con rolos de papel hixiénico 

para adornar o noso abeto de 

Nadal, e  árbores de Nadal con 

papiroflexia.  

E chegamos ao final, un final atípico, e a falta de fotos actuais, facémolo coas fotos de principio de 
curso, seguro que estades moito máis maiores. Bo verán a todos e todas! 



* 
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OS NENOS E NENAS DE 3º DE PRIMARIA CONVERTÍMONOS EN….. 

 
CIENTÍFICOS! 

Creamos 

nubes 

Comprobamos o 

movemento en 

diferentes texturas 

Forza: catapulta 

Newton: 

Torre
 de 

inercia 
Experimentamos ca 

forza cun lanzador de 

malvaviscos 

Catapulta 
 

Recreamos 

o ciclo da 

auga 

A forza da auga: 
muíño 

Demostramos a fotosíntese... 

Coloreando flores 

Construímos un foguete 

para demostrar a forza 

mesturando substancias 



* 
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E TAMÉN EN ARTISTAS! 

 

As nosas follas non son perennes xa que 

perdurarán nas nosas composicións 

Traballamos o relevo costeiro e 

de interior construíndo unhas 

maquetas fabulosas. 
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Benvidos ao novo curso 19-20 
Estes son os protagonistas dunha nova an-
daina que comeza dando a Benvida a Hugo 
Alonso e a Iván Yurievich. 

Exposición de minerais 
Investigamos máis alá da superficie e descu-
brimos placas tectónicas, magma, volcáns  e 
interesantes rochas e minerais orixinados no 
interior da Terra. Con estes materiais, decidi-
mos facer unha exposición para amosalos a 
todos os nenos e nenas do cole. 

As lupas máxicas 
Os descubrimentos que fixemos quixé-
molos compartir cos nosos afillados, os 
nenos e as nenas de 4 anos. Así foi como 
deseñamos unhas lupas para poder ato-
par fósiles nas rochas. Que orgullosos 
estamos dos nosos afillados! 

Stop Motion 
Un dos nosos proxectos era a creación dunha curta de animación a partir de imaxes en mo-
vemento. Realizamos un taller de cor e outro de ilusión óptica e comezamos a xerar  ideas. 
Adaptamos o conto de OQO “Quen pode vencer o vento?” e creamos os personaxes, neste 
caso, substituímos os animais da selva polos bechos do composteiro. O nosos protagonistas 
eran o cempés, a araña, o caracol, o escaravello, o becho bola, as moscas … e unhas 
xoaniñas da horta. 
 
… E, de súpeto e sen invitación, aparece un personaxe non 
desexable e fainos estar confinados na casa. Pero como di o 
refrán: “ Nunca choveu que non escampase”. 

Alba 

PROXECTOS  CHEOS DE ILUSIÓN 
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TALLER DE DANZA E MÚSICA RUPESTRE 

Proxecto: A Prehistoria 
Investigamos sobre a vida no Paleolítico e a loita pola supervivencia. Traballamos O Neolí-
tico, os inventos e os descubrimentos daqueles momentos. Aprendemos as características da 
Idade dos Metáis. E, xa que este ano a temática do centro está relacionada coa música e o 
baile, indagamos sobre as representacións de música e danza que  xurdiron sobre as rochas e 
no interior das covas. 

Estes gravados parece que representan unha 
danza da fertilidade. Nos clans era moi impor-
tante a descendencia  e suponse que realizaban 
rituais. 

DANZA E MÚSICA RUPESTRE 

Este gravado amosa unha representación 
de persoas tocando diversos instrumen-
tos. “Cova dos Músicos” México. 

Na Prehistoria a caza era unha ac-
tividade de supervivencia e consti-
tuía todo un ritual. “Danza dos ca-
zadores”, Cova Remigia en  Caste-
llón, España. 

Esta representación de persoas nadando en pleno deserto indi-
ca que naquela época alí había auga e aprenderan a nadar. “ 
Cova dos Nadadores”,  Exipto. 

Este proxecto quixémolo com-
partir con todo o alumnado do 
centro e fixemos unha  Exposi-
ción para tod@s na Biblioteca. 
Amosamos os traballos e dan-
zamos ao ritmo da música do 
filme “ El paciente inglés”. 
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“COMPARTINDO PROXECTOS E VIVINDO …  

Contextos compartidos: 
Taller de cociña, Experimentos na 
aula e Formación de usuarios na 
Biblioteca. 
Que interesante! 

8 DE MARZO 
DÍA INTERNACIONAL DA MULLER 

Baixo o lema: Canta, baila … ri, Muller! As nenas e 
os nenos de 3º e de 4º de primaria deseñamos un car-
tel para conmemorar o Día Internacional da Muller. 
Buscamos información sobre a muller e a música, 
mulleres que foron quen de destacar e saír adiante no 
campo musical, dificultades que atoparon no seu ca-
miño e a constancia e o empeño que puxeron por saír 
adiante,  
Está claro que na vida hai que marcar obxectivos! 
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Un entroido de  película!  Desfilamos ao 
ritmo do musical Grease e bailamos tal cal 
Olivia Newton-John e John Travolta! 
Estudios cinematográficos: Serra-Vincios. 
Todo un éxito! 

… NOVAS EXPERIENCIAS”  3º E 4º Primaria. 

“Nana para un soldado” 
“A guerra non é un lugar. A guerra 
non chega e se vai, está ahí … 
habita nos corazóns atrincheirados 
e nas mentes con metralla” 
Esta é a historia dun momento 
onde se amosa o máis duro da 
guerra  e tamén o máis fermoso das        
persoas.  
Representado polo grupo: Teatro 
dos Ghazafelhos. 
E, para completar a saída, 
merendamos e xogamos no parque 
de Castrelos. Que ben o pasamos! 

“Repoboando con frondosas na 
Serra do Galiñeiro” 
Recibimos unha invitación da 
Comunidade de Montes de Vincios 
para  axudar na reforestación do  
Monte Galiñeiro. E, non só nos 
pareceu interesante a actividade, 
senón moi necesaria. A 
repoboación con especies 
autóctonas, que axuden a manter 
limpos e protexidos os espazos 
naturais, fará que o Galiñeiro volva 
a ser un lugar de lecer. 
Grazas por ternos en conta! 
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COOPEVINCIOS 
O alumnado de 5º e 6º 
de Educación Primaria 
do CEIP Serra Vincios 
crea unha cooperativa 
escolar, froito do 
programa da 
deputación de 
Pontevedra, 
Depoemprende na 
escola.Así naceu 
Coopevincios, nome 
que escolleron os 
alumnos/as do noso 
centro para a súa 
empresa, unha 
empresa que nace da  
achega de cada un 
dos seus socios. 

Realizamos unha primeira asemblea para constituír a cooperativa e a partir de aí empezou toda 
a nosa andaina. Realizamos votacións para escoller á directiva da empresa e o noso logo. 
Despois creamos distintos departamentos especializados. 

LOGO 

DIRECTIVA 
 

Martín. Presidente 

Paula. Vicepresidenta 

Uxía. Voceira 

Roi. Interventor 

Andrea. Secretaria 

E fomos á Deputación ao acto de recollida do noso NIF. Tiña-
des que ver que ben fixeron a exposición da súa cooperativa, 
como todos uns profesionais. 

Tiveron que preparar unha 
presentación de diapositivas e 
expoñela no salón de actos da 
Deputación, que emoción! E que 
nervios! 
Este programa ten como actividade 
de culminación a realización dun 
mercado solidario  a través do cal se 
fai un donativo a unha ONG ou 
asociación sen ánimo de lucro.  

Reconto de papeletas 
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Coopevincios decidiu 
realizar esta doazón á 
iniciativa 700 camisetas 
contra a leucemia de 
FranGil. De feito, David 
Gil estivo no noso 
centro explicándonos 
en que consiste 700 
camisetas. 

A directiva e os xefes/as de departamento foron a unha entidade bancaria 
para pescudar sobre os créditos existentes para empresas. Na entidade 
foron moi amables e explicáronlles unha morea de cousas. 

Os produtos baséanse na utilización 
de materiais reciclados e pinturas 
ecolóxicas, avogando polo cultivo de 
plantas na nosa horta. 

No mercado 
Aviornis, no 
pavillón 
Bernabé Costas 
en Gondomar. 

En radio Cope, a voceira de 
Coopevincios dando a coñecer a 
cooperativa. 

A directiva, en representación da 
empresa, tamén foi ao concello 
de Gondomar para presentar a 
cooperativa ante o alcalde Paco 
Ferreira. Foi fantástico! Incluso 
lles ofertou participar nun 
mercado. E alá foi toda a 
cooperativa por quendas a 
vender os seus produtos. 
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EDUCACIÓN FÍSICA: “A MOVERSE NA CASA” 

O TRABALLO FÍSICO  R
EALIZADO DURANTE 

O CONFINAMENTO, FOI EXCELENTE,  

GRAZAS POR TRABALLAR EN FAMILIA!!! 

http://educacionfisicavincios.blogspot.com/ 

http://educacionfisicavincios.blogspot.com/
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XXV CERTAME LITERARIO “ A XOANIÑA” 2020 

Un ano máis celebramos o concurso literario “A Xoaniña”. A seguir amosamos os traballos 
premiados e os seus autores . Noraboa a tod@s e moitas grazas  aos que participastes,! 

Evan, o exterminador do COVID 

Fóra, nas rúas, había un coronavirus moi 
malo que contaxiaba a todos os que non 
ficaban na súa casa pechados. Moitos 
morrían, era moi perigoso.  
Evan era moi traveso. Un día decidiu 
saír da casa cunha máscara, unhas luvas, 
un spray desinfectante e unhas lentes 
microscópicas. Estas eran as súas armas 
para matar ao COVID. 
E, así equipado, saíu da casa e fumigaba 
co seu spray todo o que vía. De súpeto, 
aparece un garda, colleuno por unha 
orella e díxolle: Evan, ti non sabes que 
non se pode saír da casa? A mellor 
forma de combater este virus é ficando 
na casa porque así non te pilla e morre. 
Se saes fóra acabarás contaxiado e o 
virus farase máis forte. 
Evan comprendeu, aínda que se aburrise 
moito, tiña que ficar na 
casa. Evan desexou que 
isto rematase pronto. 
 
Nicolás Alborés Iglesias,  
1º Primaria 

Estivemos case cincuenta días sen saír da casa. 
O primeiro día, pola mañá, déronme un pantalón de chándal para poñer. E así seguiu a cousa 
o segundo, o terceiro, … o sétimo …   
Boto de menos os meus pantalóns vaqueiros e de pana gris, pero hoxe xa é un reto. Cantos 
días lograrei? 
Mentres, na súa casa, ao meu avó estragóuselle a máquina de barbear. E, despois de máis de 
cincuenta días, así nos vemos polas tardes no monitor, cada un co seu 
reto, eu en chándal e el, xa case, como Papá Noel.  
Fará cóxegas a barba do avó? 
 
Iago Soto Galván,  2º Primaria 
 

Estou na casa 

Isto que pasa 
non é habitual. 
Quedar na casa 
sen poder saír xogar. 
 
Parece unha eternidade 
pero haino que facer 
por solidariedade 
teño que entender. 
 
Na casa non me aburro 
fago maquetas de papel, 
brinco, xogo e cociño, 
toco música  
e pinto con pincel. 
 
Cando volva ao cole 
un abrazo quero dar 
aos amigos da clase 
e moitas cousas contar! 
 
Lois Martínez Otero,  
3º Primaria 
 
 
 
 Cincuenta e dous días en chándal 

 



Que ocorre aquí? 

Había unha vez un cervo e os seus amigos: un xabaril, xoaniñas, formigas, bechos bóla e escaravellos, que 
notaban que o mundo estaba diferente. 
Un día o cervo dixo: 
-O mundo está a cambiar, non credes? 
-Si, non miramos ningunha  persoa! Dixeron as xoaniñas. 
-Eu vexo menos lixo polas rúas! Comenta o xabaril. 
-E nós, atopamos menos comida! Comentan as formigas. 
-Temos que investigar! Dixeron o bechos bóla. 
-Si. É verdade! Dixo o escaravello. 
E, un día saíron do bosque cara a aldea. Xa alí, investigaron e  
Investigaron ata que … deron co que estaba a ocorrer. 
-Amigos, mirade, xa sei o que ocorre! Dixo o cervo. 
-Que pasa, que pasa? Exclamaron todos ao mesmo tempo. 
-Sabedes, hai un virus por todo o mundo que contaxia aos humanos, entón non 
poden saír da súa casa para non poñer a súa vida e a dos demais en perigo, 
comenta o cervo. 
Volveron todos os animais ao bosque moi pero que moi preocupados polos humanos. 
E dixeron as xoaniñas: teremos que axudalos dalgunha forma, non? 
-Si. Claro! Exclamaron todos. 
-Pero como? Preguntaron as formigas. 
-Teño unha idea, por que non coidamos o bosque mentres están nas súas casas  
para que logo poidan gozar del? Propuxo o xabaril. 
-Por suposto! Que boa idea xabaril! Dixeron todos. 
E así foi como os animais axudaron aos humanos neses momentos tan difíciles. 
 
Lía Alonso Salgueiro, 4º Primaria 

Esta historia ocorre fai moitos anos, cando aínda había vaqueiros e os 
típicos duelos coa famosa musiquiña. Daquela tamén estaban confinados, só que alí non era 
obrigatorio quedarse na casa, pero pasemos á historia; Este é Xoaquín, o máis temido polos 

campesiños,  pois naquel tempo, con todo o mundo na casa, era unha oportunidade para roubar algún 
que outro banco ou raptar algunha persoa e logo pedir  rescate, pero o que máis lle gustaba a Xoaquín 
era que a xente inventara un nome moi terrorífico para chamalo, a xente chamábao “Corona-virus”, 

porque era o reidos virus. 
Xoaquín gardaba na súa memoria a cara das súas futuras presas e ao cabo de quince días, as buscaba 
na casa e as mataba. 
Todo lle ía moi ben ata que, como en todas as historias, apareceron os problemas. O problema era 
que xa dende un par de semanas tiña avistado un individuo cunha estrela prateada no peito, era o 
famoso “sheriff” O Vacina, montado no seu cabalo marrón e coa escopeta ao lombo daba bastante 
medo. O Vacina xa lle fastidiara varios crimes e Corona-virus xa estaba seguro dunha cousa: ou 
mataba ao sheriff ou o sheriff  matábao a el. Entón Corona-virus foi en busca de O Vacina, ía matalo 
ou morrer no intento, pero cando xa estaba chegando á oficina do sheriff, o cabalo fixo unha cousa 
rara e caeu cara atrás, entón O Vacina deuse conta do que estaba a acontecer fóra e saíu a toda 
velocidade con dúas pistolas, Xoaquín levantouse rápido do chan, alí estaban os dous, cara a cara. 
Preparáronse, ían facer un duelo, ninguén sabía o que podía ou ía pasar, e de pronto, comezou a soar 
unha música un tanto familiar, soaba así: turururu gua-gua-gua, os dous homes puxéronse en 
posición, en canto a música rematou, os dous colleron as súas pistolas e premeron os gatillos á vez, e 
un segundo despois Xoaquín caeu ao chan pois coas presas esquecérase de cargar as pistolas. 
Despois o poboado enteiro celebrou unha gran festa. 
 
 Ivo Cea González, 5º Primaria 

“Xoaquín” 
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Lembranzas da miña escola 

Estes meses de marzo e abril estamos confinados, sen poder saír ás rúas, viaxar, ir ao cole e 
moitas cousas máis; pero o que está confinado é o noso corpo, a  imaxinación  pode voar e 
facer todo o que agora non podemos. A miña, todos os días ao saír a tocar e aplaudir, vai ao 
cole, de vacacións e todo o que agora non podemos facer. 
Eu imaxinaba que eran as nove e despois de xogar no patio cuberto subíamos á clase onde 
estábamos todos xuntos, cando nos riamos nos grupos ou alguén dicía ou facía algo e toda a 
clase comezaba a rir. 
Tamén os recreos onde xogamos coa pelota, a polis e a cacos … as excursións, nas que 
levamos lambetadas,  “chetos”, flocos de millo, faciamos cabanas, iamos aos museos ou  á 
espectáculos. 
A parte hai que lembrar o traballo tan divertido que faciamos para Coopevincios. Decorar 
botes, pintalos, facer “decoupage”,  as reunións, e, o “mercadillo” que aínda que só puido ser 
un, foi moi divertido. Ou os recordos do comedor no que compañeiros de todos os cursos 
rían e falaban. 
E, por último, inda que non pasara, imaxineime en Madrid vendo o Rei León e voando cos 
meus compañeiros. 
E todo isto e moito máis é o que recordo e imaxino. 
E cando todo estaba en silencio, de súpeto, soou un golpe, coñecido, era Tere co cucharón 
batendo na mesa e dicindo que pronto  volveremos estar xuntos. 
 
Martín Ares Novas,  
6º Primaria 
 

Todos os anos, dende mediados de abril  a  maio, celebramos un Certame literario no que o 
alumnado participa coas súas creacións de narrativa ou poesía en galego. O premio do 
Certame consiste en libros, contos ... en galego. Os premios entréganse no Festival. Hai un 
premio especial para as aulas de EI que participan cun traballo colectivo. Levamos 
realizando este Certame XXV anos consecutivos.  
O obxectivo do Certame é potenciar a creación literaria en galego. 
Este curso foi especial, a participación do alumnado foi dende a súa casa e os premios 
leváronse aos domicilios respectivos xa que no se puido realizar o Festival da Letras de xeito 
presencial. As aulas de E. Infantil participaron elaborando xoaniñas con diversos materiais 
pero o confinamento impediu a creación do conto colectivo que se viña realizando dende hai 
moitos anos. Unha mágoa! Grazas pola vosa participación! Noraboa! 
 

A Xoaniña 



 
Novamente, este curso, tivemos 

momentos emocionantes compartindo 

sorrisos, padriños e afillados, mentres 

faciamos tarefas do máis divertido. 

 “DO, RE, MI, BAILAMOS PORQUE SI” 

UN ANO MÁIS COMPARTINDO MOMENTOS 

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 9 - 2 0  

Este curso quixemos 
cantar e bailar todos 
xuntos, así que a apertura 
da Biblioteca comezou, 
como non, coa magnífica 
sintonía “Abre as portas” . 
Librincios achegounos 
unha carta  a cada aula 
cun código QR, (é curioso 
que onde só hai un 
cadradiño de puntiños, 

cando lle pasas o móbil ou 
a tablet por riba, de súpeto 
ábrese un vídeo...parece 
cousa de maxia!)  
Pero así conseguimos 
atopar  unhas cancións de 
película! O traballo en 
equipo axudounos a dar 
con todas elas. 
O bo rato que pasamos 
todos xuntos rematou 

cunha nova versión de 
“Abre as portas” das nenas 
e nenos de 2º...con batería 
e todo! 

“Abre as portas”  
a nosa sintonía... 

https://www.youtube.com/watch?v=Xc5T7zXgjLo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xc5T7zXgjLo&feature=youtu.be


“DO, RE, MI ...UN NOVO LUGAR POR DESCUBRIR” 

Este ano 
descubrimos un novo 
rincón do colexio...a 
BIBLIOTECA 
CREATIVA! 
Librincios volveunos 
mandar outra carta 
do máis enignática! 
Outra vez cun código 
QR, esta vez non nos 
pillou de novas!, 
quería que 
escoitaramos unha 
canción de cando as 
nosas mestras eran 
noviñas...algunhas  
aínda non naceran!. 

Resultou ser unha 
canción moi chula, 
titulada “Chiquitita”, 
pero ahí non quedaba 
a cousa, tamén nos 
pedía que 
averiguáramos como 
se chamaba o grupo, 
que resulta que ten 
nome de legume 
“Abba” (que soa igual, 
vamos) Tivemos que 
ir á cociña para 
atopar máis pistas. Alí 
había tres paquetes 
de  

legumes. Debaixo do 
das fabas (habas) había 
outra carta chea de 
letras de cores pero sen 
sentido...había que 
facer unhas gafas cun 
papel de celofan 
vermello para poder 
lela, foi sorprendente! 
Esta nova carta dicía 
que co ano da canción 
podiamos abrir unha 
caixa que había na 
Biblioteca...e era certo! 
Co 1979 abrimos unha 
caixa que tiña unha  

chave. Logo tivemos 
que percorrer o 
colexio en busca da 
porta na que 
encaixase esa chave! 
E cando a 
atopamos... 



CONTACONTOS CON RITMO 

Este curso tivemos unha chea de contacontos, as profes estiveron máis animadas que 
outras veces contándonos contos cheos de sorpresas. Tamén viñeron mamás e papás 
a contarnos unhas historias divertidas e emocionantes.  As veces tamén as 

acompañaron de música e animadas cancións! 

...E CHEGOU A COVID-19 

Este curso seguro que 
non se nos vai a 
esquecer con 
facilidade.Cando todo 
marchaba  como 
estaba previsto: 
Os de 4º fixeron a súa 
magnífica exposición  
“Danza e música nas 
pinturas rupestres” 
Que ben o pasamos 
con aqueles bailes! 
Leo (2ºEP) gañou o 
concurso de escritura “O 
artista que quero ser”. 
Noraboa! 
Celebramos o día da 
Paz, o Entroido, o día 
da Muller (“Mulleres da 
música e a danza”), 
convocouse o segundo 
concurso , “Con saias e 
ao tolo”... 

...E de súpeto todo 
cambiou… unha 
enfermidade nova, 
descoñecida para todos e 
que xa estaba amolando a 
moitos países, chegou ata 
nós. Mandáronnos para 
casa, porque como era moi 
contaxiosa decidiron que era 
a mellor forma de parala.  
Entón, Librincios quedou 
só e púxose a pensar en 
como podería sentirse máis 
preto de todos vós...Desde 
aquela está a traballar no 
seu blog: 
librincios.blogspot.com, 
subindo todos os días un 
libriño para que poidamos 
seguir lendo, celebrando o 

día do Libro co albume de 
palabras, as Letras Galegas, 
seguir cos contaconstos das 
profes, o álbum dos 
sacapenas...non para! 
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