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 Xa chegamos ao remate deste curso 2014-15, pasou voando, coma todos os anos. 
Este foi un curso diferente, no senso de que entramos a formar parte das escolas de 
Voz Natura co noso proxecto Pouquiño a pouco creamos o noso horto. Foi difícil 
empezar de cero, pero foi moi interesante e inmensamente motivador para o alumnado 
que aprende, coa experiencia directa, o que ás veces nos empeñamos en memorizar co 
libro de texto. Agora xa pensamos no que plantaremos e o que traballaremos o curso 
que vén na nosa horta e iso énchenos de ilusión. Chegado este momento, os nosos 
agradecementos a todos e todas os que nos axudaron dun modo ou outro coa súa 
creación. Grazas a Antonio, o pai de María de 6º, que nos labrou e fresou a terra e 
colocou a tubaxe para levar auga ao horto; a Mar e Amelia, as nais de Xiana (2º curso) 
e de Hugo (5 anos), que nos facilitaron sementeiros, entre outras cousas; os pais/nais 
que viñeron ás aulas a cociñar con nós ou a compartir os seus coñecementos; o ANPA 
que nos apoia e axuda con moitísimas actividades e, en resumo, a todos os que 
compartistes connosco o voso tempo e nos apoiades dun xeito ou outro. 
 O noso traballo veuse reflectido no premio Provincial que nos concedeu Voz 
Natura polo desenvolvemento do noso proxecto, empezamos, pois, con moi bo pé. Para 
seguir nesa dinámica, contamos coa vosa colaboración polo que volo agradecemos. 
 Unha aperta moi forte aos nenos/as de 6º de Primaria que xa nos deixan para 
formar parte do instituto, que rápido se fan maiores … Esperamos algunha visitiña e 
desexámosvos que todo vaia moi ben. 
 Bo verán e vémonos en setembro. Unha aperta do CEIP SERRA VINCIOS. 
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 Os ratiños de 3 anos levamos todo o curso traballando 
sen parar, pero antes de contarvos as nosas andainas … 
ímonos presentar. 

 
GABRIEL B. LOIS 

GABRIEL L. 

LUCÍA R. 

HELENA 

LUCÍA L. 

PEDRO 

ASIER HÉCTOR ALEJANDRO 

MATÍAS 

UNAI 

SARA 

IAN 

IXEM 

YERAY 

DANIELA V. 

DANIELA F. 

Experimentamos cos sentidos de múltiples 
formas. Pintamos e estampamos con témperas, 
modelamos con pasta e con jumping, traballamos 
a nosa grafomotricidade con distintos materiais e 
de variadas formas, saboreamos a textura de 
diferentes alimentos na cociña, ulimos, 
aprendemos a observar e estamos todos os días 
coa dura tarefa de aprender a escoitar.  
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Pasámolo xenial nas celebracións do 
cole, no patio, no horto, na cociña (xa 
somos uns expertos),  bailando e 
cantando en vivo e en directo e, o máis 
importante, tamén no aula; onde 
intentamos día a día que o mundo entre 
con todo o seu esplendor. Grazas as 
familias por axudarnos neste labor. 

Encántanos formar parte de Voz 
Natura e crear pouco a pouco o 
noso horto. É fantástico! 

Listos para actuar. Canción 
O  pe ix e  sa l mone te ,  
Golfiños 

Uns valentes!!!! Actuaron 
con moito saleiro diante dun 
público impresionante! 

4 



 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  
 4 ANOS 

SEPRONA 

A NOSA AULA 

Viaxamos polo  

espacio
 

NACERON UNS PITIÑOS 

NA CLASE DE 3 ANOS 
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AS
 CE

LEB
RAC

IÓNS 

O NOSO HORTO 
 
O NOSO PROXECTO 
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 Este ano os alumnos de 5 anos elaboramos ricas 
receitas con hortalizas e froitas da horta. 
 Poñémonos mans a masa e aquí un exemplo das 
actividades que realizamos o longo do curso. 
 
 
 

 

A carabela Pinta con  
hortalizas  
Procedentes de América 

Un moneco de neve 
moi  saudable 

Uvas con queixo  
Saben a beixos 

Fondue de  
froitas 

 Taller do racimo de uvas 
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A nosa r
edacció

n 

HABÍA   ANIMALES 

COMIMOS   HELADOS 
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Os nenos e nenas de 2º comezamos o curso plantando esforzo, ilusión e ledicia. Tras cambios 
constantes de clima, estacións e contratempos conseguimos un moi bo resultado na colleita de 
satisfacción, orgullo e confianza para seguir plantando o curso que vén. 
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 ÁS HERBAS DA MIÑA HORTA 

Eu tiña unha horta 
con produtos da terra, 
legumes variadas 
e aromáticas herbas. 
 

A choiva a regaba 
o sol a quentaba, 

e as miñas herbiñas 
fermosas medraban. 

As nenas e nenos de 3º  de Primaria 

O MILLO 
 

No abril foi sementado 
co sol e a auga medrou, 
no verán a espiga naceu 

a seguir a barbela asomou. 
 

Seguiu madurando o froito 
formáronse moitos grans, 
púxose dourada a espiga 

cos traballiños do verán. 
 

Poema adicado a eses picariños de 3 anos 
que son os nosos afillados lectores. 

A VENDIMA 
 

Esta colleita de uvas 
para facer un bo viño, 
recollémola no outono 
e bebémola a modiño. 

 
Uvas das viñas 

douradas ou moradiñas, 
deliciosas ao natural 
e o mosto nada mal. 

 
Con cariño para todos os  
que seguides  traballando 

as viñas. 

E coas herbas aromáticas fixemos xabóns ... 

Unha visita moi especial! A señora Nieves, bisavoa de Aitor, deunos unha charla sobre xabóns. Sabe facer 
xabóns de aloe vera, de fresa … e de chocolate!  Regalounos xabonciños para todos.  Gracias Nieves! Un 
bico de chocolate! 
No cole aromatizamos xabóns coas herbas da horta, … menta, romeu, lavanda, aloe, tomiño ….  
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NO FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS AS NENAS E NENOS DE 3º DE PRIMARIA REPRESENTAMOS 
UNHA ADAPTACIÓN  DO CONTO: A CAMISA DUN HOME FELIZ  DE  LEON TOLSTOI. 

Ai! Ai! Ai! Que maliño estou! Chamen aos Doutores do Norte! 

Este corpo fíxoselle preguiceiro!  
       O rei ten o mal da paletilla caída! 

Imos rezar pola saúde real do rei! 

Eu teño camisa e non 
son feliz!  Eu son feliz 
pero  non teño camisa! 

 Como nos gusta 
o teatro! 

Un saúdo para todos! 

Non sabía que facer! 
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Este ano, os alumnos do CEIP Serra Vincios, 
máis os profesores, decidimos facer unha 
horta escolar.  
Para comezar,  medimos para ter a nosa horta 
ao noso gusto. Mide 121 m2 e está no antigo 
campo de terra. Logo viu o pai de María, 
Antonio, para remover a terra. A continuación, 
todos comezamos a limpar a terra de rochas, 
cristais e plásticos e, unha vez que rematamos, 
comezamos a sementar: brócoli, col, porro, 
coliflor... 
No segundo trimestre, decidimos traer un 
composteiro para facer abono. Nel botamos 
plantas que xa non van nacer. Logo trouxemos 
un invernadoiro un valo (para que os balóns 
non caian enriba das plantas) e unha 
mangueira (para regar máis facilmente). 
Unha das cousas que máis nos gustan é 
cociñar cos produtos da horta. 
 

Durante o curso, os nenos e nenas de 4º 
fixeron un calendario con motivos da horta, 
utilizando distintas técnicas plásticas para 
realizar produtos de tempada en cada mes. 
En setembro, fixeron pementos con 
plastilina de cores e colorearon o fondo con 
acuarela. En outubro, elaboraron unha 
cabaza con boliñas laranxas, verdes e negras 
de papel de seda. En novembro, deseñaron 
unha castaña con fieltro marrón. En 
decembro, crearon un repolo con papel de 
aluminio e celofán verde. En xaneiro, 
estamparon cenorias. En marzo, pintaron 
unha berenxena con témpera.  En abril. 
fixeron un rascado cun debuxo dunha cereixa. 
En maio, fixeron a planta dos chícharos con 
papel de seda. En xuño, deseñaron un collage 
de fresas con fieltro e cartolina.  

POUQUIÑO A POUCO... 

4º INFORMA! 

Alumnos e profe traballando na horta 

UNHA HORTALIZA CADA MES 

O porro e os pementos que ilustran 
o calendario 

Cremos que esta actividade é moi educativa ao 
mesmo tempo que saudable, porque 
aprendemos a facer unha horta pouquiño a 
pouco. 

ULTIMA HORA! 
O noso colexio gañou o premio provincial de 
Voz Natura. Que ilusión! 

Aldara, Diego, Eva e Paula E. 

En xuño e en agosto aínda non saben o que van 
facer, pero será moi divertido. 
Canta creatividade! Somos uns artistas! 

Anais, Nair, Noa e Paula A. 
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O ano pasado, nos apadriñamentos lectores 
da Biblioteca, tocáronnos uns afillados moi 
bos. Son os nenos e nenas de 4 anos. 
Queredes saber que é o que facemos como 
padriños e madriñas deles? Pois lémoslles 
contos, axudámoslles a escribir a súa carta 
aos Reis Magos e a poesía para meter nos 
globos, botámoslles unha man no horto 
(pois eles son pequenos e non teñen forza 
para facer os sucos) e, tamén, facémoslles 
algún que outro agasallo (este ano fixemos 
un castañeiro para que puideran meter as 
súas castañas no magosto e que non se 
queimasen). 
Eles dedicáronnos un baile moi gracioso e 
pedíronnos que bailásemos con eles. Son tan 
curriños! 

 
Iker, Judith, Tania e Telmo. 

OUTRO ANO COMO PADRIÑOS 

Fotos dos momentos compartidos 

Para o día das Letras Galegas a nosa clase 
preparou unha actuación chamada Palabras.           
Esforzámonos moito para conseguir unha 
posta en escena espectacular.  
Ao principio había pequenos fallos pero, cos 
ensaios e co noso esforzo saíu moi ben. 
Contamos coa colaboración de Elena para 
música e de Irene con un pouco de todo. A 
performance trataba dunha avoa que estaba 
coa súa neta. A avoa compartía con ela 
algunhas das palabras que máis lle gustaban 
(bolboreta, axóuxere, agarimo, primavera...).  
Nós, fomos representando as palabras con 
luces, sons, mímica, instrumentos musicais, 
luz negra, olores... pois cada palabra 
correspondíase cun sentido (dende o teito 
caian os carteis dos sentidos). 
A nosa actuación encantoulles a todos. 
Ademais, con ela, todo o público aprendeu 
que a nosa lingua esta chea de beleza. 
 

Ana, Gabriel, Martín e Yeneba. 

UNHA LINGUA CHEA DE BELEZA 

Grandes momentos da actuación 
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AS SAÍDAS DO 2º CICLO 
Cando saímos de excursión non só nos divertimos moito, 
tamén aprendemos unha chea de cousas: a prestar atención, 
a facerlle caso aos profesores e aos monitores das 
actividades, a respectar as normas de circulación como 
peóns, a axudar aos compañeiros…  
Dende o momento en que recibimos a autorización, 
poñémonos nerviosos e comezamos a falar do ben que o 
imos pasar… e nunca nos equivocamos! 
Ir de excursión encántanos e, como temos unha profes que 
molan mogollón, pois tivemos a sorte de ir moitas veces! 

O día 4 de decembro fomos ao teatro. A 
obra que vimos titulábase Antía, 
Wamba e o regato pequeno.  
Os protagonistas eran dous nenos. Antía 
e Wamba coñecéronse no parque e 
fixéronse amigos. Wamba contáballe un 
conto á nena e esta, a cambio, dáballe 
un anaco do seu bocadillo. 



 

 

18 

O día 8 de xaneiro 
fomos de excursión ao 
Museo do mar. 
N e s t e  m u s e o 
a p r e n d e m o s  u n 
montón de curiosidades 
sobre o mar e sobre os 
tesouros arqueolóxicos. 
Despois, as profes 
leváronnos á praia a 
merendar… Foi xenial! 

O día 16 de abril fomos a 
Naturnova. Alí había tres 
salas: O Universo, O 
planeta Terra e O home e 
o seu medio. Tamén había 
un simulador submarino 
pola Ría de Vigo, que foi 
o que máis nos gustou. 
Foi unha experiencia moi 
educativa ademais de 
divertida. 

Encántanos compartir momentos 
xuntos… e nos dá pena  despedirnos 
deste grupo. 

Boas vacacións para todos! 



 

 

PARTES COMESTIBLES DAS PLANTAS 
 5º  

 
 
 Este ano, os nenos e as nenas de 5º, na horta do cole plantamos 
grelos. A verdade é que non nos deron moito traballo porque botamos 
a semente e só tivemos que agardar a que naceran, non tivemos que 
transplantalos nin nada. Cando xa estaban grandes collémolos e 
comémolos con chourizo na cociña do colexio. Á maioría gustamos 
deles pero algún non. 
 O que nos deu traballo foi o traballo que expuxemos na biblioteca 
sobre as partes comestibles das plantas. Durante varios días 
buscamos material en internet e nalgúns libros. Atopamos moita 
información pero non a utilizamos toda. Ordenámola e a profe 
escribiuna e deunos a cada un o anaco que nos correspondía para que 
o prepararamos e empezamos a ensaiar. Ao principio liamos todo pero 
pouco a pouco aprendemos de memoria o que iamos dicir. Tamén 
fixemos un mural que puxemos na clase. Aquí imos contar algo do que 
aprendemos  facendo este traballo.  
 Seguro que todos e todas sabedes que as plantas que collemos na 
horta son hortalizas e son moi sans porque teñen vitaminas minerais e 
fibra. Cando comemos plantas non sempre comemos follas, como os 
grelos ou as leitugas, ou froitos, como os pementos ou os tomates, 
que parecería o máis normal. Ás veces comemos  raíces como no caso  
das cenorias ou os nabos. Tamén podemos comer talos como no caso 
dos espárragos, ou cebolas e allos que teñen uns talos que se chaman 
bulbos, e incluso comemos flores como a coliflor  e o brócoli ou 
sementes  como por exemplo as lentellas  e os garavanzos ou as 
ervillas.  
 Pareceunos moi curioso o feito de que algún cultivos  están mellor 
a carón dunhas plantas  e outros non. As cenorias están ben a carón 
de leitugas ou ervillas porque teñen follas  que lle dan sombra e 
axúdanlle a ter as raíces frescas. Os espárragos poden compartir 
espazo  con albahaca, pirixel e tomate pero nunca con cebolas allos e 
porros. Os grelos  pódense asociar con cebolas e ervillas pero nunca 
con patacas. As coliflores poden acompañarse de leitugas, espinacas, 
patacas e ervillas   pero nunca con amorodos nin xudías. Os tomates  
admiten a compaña de allos, albahaca, apio, cebolas, espárragos, 
cenorias, leitugas, pirixel, pero non gustan de xudías nin patacas. As 
ervillas admiten a case todas as hortalizas pero non lles van ben  
allos, cebolas nen patacas. 
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O alumnado de 5º despois de colleitar os grelos, camiño da cociña para  preparalos 

Na cociña preparando os grelos para cociñalos e comelos. 
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Ano 1, Nº 2 WWW. AVOZDESEXTO.VIN Xoves 18 de xuño de 2015 

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

PELOCHO TIME 
Este ano, no colexio C.E.I.P. Serra 
Vincios, os nenos/as de 6º fixemos unha 
actividade moi interesante. 
Este ano, os nenos de 6º do C.E.I.P. Serra 
Vincios fixemos unha actividade moi 
interesante, coidar dun moneco que tiña 
sementes na cabeza ao que lle crece pelo, e a 
ese moneco chamámoslle “Pelocho”. 
Para coidar de este fantástico moneco, o único 
que tiñamos que facer era regalo con auga para 
que non se lle secara o seu pelazo. Tamén 
tiñamos que facer un “stop motion” cunhas 
fotos que fomos facendo de Pelocho dúas 
veces cada día, (unha pola maña, e outra ao 
acabar a clase). 
Nós, cremos que esta actividade foi moi 
divertida e recomendamos que todos os cursos 
a fagan. 

Mauro, Rubén e Anxo 

MUSEO DA CIENCIA 
Trouxeron ao colexio o museo de ciencia. 
O día 28 de abril do 2015 viñeron ao colexio 
dúas persoas cunha exposición sobre “O 
MUSEO DE CIENCIA”. 
Fixemos dous grupos, e con cada grupo quedou 
un monitor. 
Explicáronnos o uso de cada experimento e 
pouco a pouco fomos probándoos, todos 
probamos dous ou tres, xa que en cada mesa 
había sete ou oito experimentos. 
Había cousas moi interesantes, gustounos moito 
a todos, foi moi divertido e entretido. 
Esperamos que volvan o ano que ven para que o 
restos dos alumnos poidan gozar de novos 
experimentos. 

Claudia, Marta e María 

DOBRAXE NO COLEXIO 
O día 20 de Abril fomos actores de 
dobraxe por unhas horas. 
O pasado 20 de abril,  viñeron dous actores de 
dobraxe chamados Suso e Manuel, a ensinarnos 
un pouco de como dobrar unha película, serie… 
Primeiro fixéronnos un pequeno teatriño sobre 
unha raqueta e unhas pelotas, e máis tarde 
puxémonos mans á obra.  

Comezamos a gravar por grupos un cachiño 
da serie de Bob Esponxa, ao principio 
dábanos un pouco de vergoña, pero logo 
pasámolo moi ben, pero o malo é que non 
puideron gravar todos, porque eramos 
moitos. 
Esta experiencia gustounos moito e 
gustaríanos  volver a repetir porque foi moi 
divertida e interesante. 

                  Alex, Sergio e Desi 
 

Suso Pando e Manuel Pombal presentándose. 

Motor Stirling lento 

Algúns nenos gravando. 
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Ano 1, Nº 3 WWW. AVOZDESEXTO.VIN Venres 19 de xuño de 2015 

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

UNS PROFES MOI NOVOS 
Os alumnos de 6º temos a oportunidade 
de ser mestres por un día. 
No colexio CEIP Serra Vincios, nas horas de 
coñecemento e cidadanía, a mestra Ana, titora 
de 6º curso, deunos a oportunidade de ser 
mestres por un día, porque quere que 
aprendamos a expresarnos diante da xente.  
Este traballo conleva esforzo e, por suposto, 
NOTA! 
Non todos os días damos todos a clase! senón 
que cada día, un alumn@ é o mestre: 

• Nas horas de coñecemento dabamos 
historia. 
• Nas horas de cidadanía falabamos das 
películas que víamos e do sentido que lles 
encontrabamos. 

Gustounos moito a experiencia, pero custounos 
manter a clase en silencio, o que dependía da 
forma de expoñer.  

Vicky , Nara , Mar de 6º 
 

FROITA NO COLE 
Dannos froita gratis no colexio! 
O día 13 de Abril empezouse a semana da 
froita no Serra Vincios. Os profes decidiron 
traer caixas de froitas subvencionadas pola 
Consellería do medio rural, FOGGA, e as 
deixaban na entrada do colexio.  
Consistía en que cada día puñan un tipo de 
froita e o seguinte día collíase a froita que 
sobraba do día anterior e a nova do día 
seguinte. O obxectivo era que os nenos 
comeran máis froita na casa. Isto fíxose 
durante catro semanas. 

Encantounos e probamos froitas novas. 
David, Assier e Alba              

      LETRAS GALEGAS 2015  
Dous días de diversión nas letras galegas no 
colexio de Vincios. 
 un ano máis os nenos do CEIP Serra Vincios 
celebramos as letras galegas os días xoves 14 e 
venres 15 de Maio. Este ano dedicóuselle a Xosé 
Fernando Filgueira Valverde. 
Os nenos de 6º curso fixemos “ Isto é a voz”  onde 
había 3 couches: Nara Paussini, Dalú e David 
Sanz. Houbo moitos personaxes famosos, como o 
grupo de Europe, Azucre Moreno, Abba.. pero 
sobre todo houbo moitas risas. 
Unha actuación tamén moi bonita, foi a actuación 
de 5 anos: “O baile dos pingüíns”. Que monos 
estaban! 
Tamén nos encantou a actuación de 4º curso que 
se chamaba “Palabras”. Houbo de todo, desde 
peixes de cores que bailaban na escuridade ata 
cheiros de primavera. Unha actuación estupenda! 
Este ano, as letras galegas foron moi divertidas á 
vez que entretidas. 

Alejandra, Rubén F. e Xoel  
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Seguimos apostando por realizar actividades distintas ás habituais nun entorno tamén 
diferente. Nos meses de abril e maio fomos nas horas de E.F. ás instalacións da Piscina da 
Ramallosa cos alumnos/as de 5º e 6º: SPINNING, TONIFICACIÓN, PILATES, NATACIÓN 
E XOGOS E HABILIDADES MOTRICES DENTRO DA AUGA. 
A motivación foi moi alta, aprenderon a utilizar e a compartir unha instalación deportiva pública 
cos demais usuarios e o seu comportamento, exemplar. ESPERAMOS VOLVER o vindeiro curso e 
damos de novo as grazas á Comunidade de Montes de Vincios e á ANPA!!! No blogue de E.F. 
podemos ver o vídeo e tamén outras actividades do curso:  
http://educacionfisicavincios.blogspot.com.es/ 

En Vincios 
gústanos facer 

deporte! 

EDUCACIÓN FÍSICA - PISCINA DA RAMALLOSA 
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Mellora da Convivencia: Ó longo do curso desenvolvemos programas de habilidades so-
ciais, resolución pacífica de conflitos, prevención do acoso escolar, cohesión de grupos e 
traballo cooperativo, fomento da autoestima, respecto e coidado polo medioambiente… 

Charla de SEPRONA sobre o coidado do contorno Gircuíto Solidario de Habilidades no Día da Paz 

Orientación ás familias: Asesoramos ás familias e mantemos canles de comunicación con 
elas. Este ano creamos o Recuncho de Pais con material e folletos de orientación. Tamén 
informamos á comunidade educativa a través da páxina Web. 

Recuncho de Pais Páxina Web—Departamento de Orientación 

Orientación e apoio ó alumnado: Atendemos a diversidade adaptando o proceso de ensino-
aprendizaxe ás necesidades dos/as nenos/as. Ademais, no centro contamos con mestras espe-
cialistas en PT, AL e coidadora e coordinámonos cos gabinetes psicopedagóxicos ós que 
asisten os/as alumnos/as. 

Programa de Estimulación da Linguaxe  
Oral  na clase de 3 anos 

O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Visita da clase de 6º ó IES Terra de Turonio 
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Coa chegada do Nadal, os alumnos e alumnas de 6º fixemos unha receita típica inglesa, as 

famosas gingerbread cookies. Esta receita é apta para celíacos. A xulgar polo que sobrou, foi 

todo un éxito, non quedou nin unha!   

Se queredes probar na casa, aquí deixámosvos a receita: 

Ingredientes: 

- 1 ovo 

- 250 gr. de manteiga 

- 125 gr. de azucre moreno 

- 650 gr. de fariña de millo 

- 200 gr. mel 

- 1 cullerada de xenxibre 

- 1 culleriña de bicarbonato 

- 1 culleriña de canela 

- 1 culleriña de noz moscada 

- 1 culleriña de sal 

Preparación: 

Nunha cunca, mesturamos a fariña, o xenxibre, o bicarbonato, a canela, a noz moscada e o 

sal. 

Noutra cunca, engadimos a manteiga e o azucre. Batémolo moi ben usando un batedor. 

Engadimos o ovo e seguimos batendo. 
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A continuación, engadimos o mel pouco a pouco, batendo para que se vaia 

incorporando á mestura. 

Cando obtivemos unha masa cremosa, engadimos a fariña mesturada coas especias 

e o sal e seguimos mesturando ata que obtivemos unha masa uniforme. 

Tapamos a cunca e deixamos refrixerar polo menos dúas horas. 

Unha vez repousada a masa, con axuda dun rolo estirámola ata conseguir unha lámina de 0'5 

cm. 

Cortamos as galletas cos moldes de formas e enfornamos durante polo menos 10 minutos. 

Cos restos de recortes, amasamos e volvemos facer láminas 

Nós decoramos as galletas con azucre moído e os máis lambóns engadímoslle xarope de 

amorodo e chocolate que nos mandou a mamá de Nara para ese día. 

Paseino moi ben e espero que vós tamén. Foi un pracer ser a vosa mestra de inglés todos 
estes anos. Grazas. Deséxovos o mellor para a seguinte etapa! Botareivos de menos! 

With love, teacher. 
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  XX CERTAME LITERARIO  
“ A XOANIÑA” 

As fadas e as sereas 
 

H abía  unha  vez:  seis  fadas  que  ían  de  vacacións  ao océano, unha chamábase Clía, e dicía:   que bonitas 

as illas! 

  Un  día  notou  algo  raro  no  océano  e  utilizou  os  seus 

novos poderes de  fada que era comunicarse cos animais e 

respirar baixo o auga.  

  Entón, sumerxiuse e, de súpeto, polo norte apareceron 

unhas  bonitas  sereas  que  contaron  que  perdéranse  unhas 

orcas no mar. 

  O final as fadas e as sereas xuntáronse para buscar ás 

orcas e atopáronas e todos foron felices outra vez.  

Uxía Gil García  1º curso de E.P.  

1º PREMIO 

1º 
CURSO 

Como cada curso, 
c e l e b r a m o s  u n 
concurso literario no 
que pode participar 
todo o alumnado de 
xeito voluntario. O 
certame naceu como 
un concurso de 
narración pero, cos 
anos e coa incipiente 
c r e a t i v i d a d e  d o 
alumnado no eido da 
poesía, incluíuse un 
premio especial de 
poesía.  

O lagarto e o raposo 

H abía unha vez un  lagarto pequeno verde que vivía feliz no Galiñeiro, saía 
sempre a tomar o sol antes de comer. 

  Un día viu unha raposa e tentou pisalo para comelo de almorz0. 

  Entón o  lagarto  falou  coa  raposa e pediulle que non o  comera e que el a 

cambio buscaríalle algo para xantar. 

  Ó final o lagarto e a raposa fixéronse amigos e sentaron xuntos a comer. 

              Roi Álvarez Domínguez   1º curso de E. P.    

2º PREMIO 
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   Os trasnos do xardín 

 N un  xardín  de  Vincios  vivían  uns  trasniños  moi  xoguetóns.  Un  día 

saíron  a  pasear  polo  seu  xardín  e …,  de  súpeto,  atopáronse  cunha montaña  que 

antes  non  estaba  alí.  O  primeiro  trasniño  aventurouse  a  subir  e, mentres  subía, 

aquela  montaña  comezou  a  estremecerse  e  o  trasniño  desapareceu  como  se  a 

montaña o tragase. O trasniño caía máis e máis abaixo por uns túneles subterráneos 

ata que  foi parar  contra unha gran bola de pelo negro. Asustado berrou e a bola 

moveuse cara el e falou: 

− Tranquilo, non te vou papar. Son a toupa Ortensia. Queres ser meu amigo? 

  O trasno díxolle que si e a toupa acompañou ó trasno onde estaban os demais. 

Dende entón a toupa Ortensia e os trasniños son moi amigos e disfrutan xuntos do 

xardín. 

Anxo Montoto Freiría                  2º curso de E. P.  

2º 
CURSO 

1º PREMIO 

Hai 5 categorías no concurso: Educación Infantil, 1º 
curso, 2º curso, 2º ciclo e 3º ciclo. A diferenciación 
entre 1º e 2º débese a desvantaxe que tiñan os recén 
chegados a Primaria que aínda estaban co proceso da 
lectoescritura.  

              Violetta 

H abía unha xoaniña nun verde prado. A xoaniña Violetta sentíase moi sola, xa 

que non tiña amigas con quen xogar. 

  Un día escoitou  a un granxeiro que  tiña  as  súas plantas  con moitos pulgóns. 

Violetta  xa  se  decatara  dixo,  xa que  ela os  espantaba  todos os días. O granxeiro 

decidiu traer máis xoaniñas xa que observou que Violetta axudáballe cos pulgóns. 

Trouxo centos de xoaniñas e Violetta púxose moi contenta. 

  Ela xa tiña amigas e o granxeiro eliminou todos os pulgóns das súas plantas. 

Sarai Pereira Figueroa    2º curso de E.  P. 

2º PREMIO 
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Teño unha rosa 
moi ben formada 
sempre que a miro 
ponse encarnada. 
 
Teño un camelio 
cheo de flor 
que cando chove 
ten moita dor. 
 
Teño unha orquídea 
moi floreada 
pois é a envexa 
de moitas miradas.  

Carla Pereira     2º curso de E. P. 

2º 
CURSO 

O verme Vicente 
 

Vicente é un verme 
paveiro e moi novo. 
Anda nas verzas  
e vive de conto. 

 
Levántase tarde, 
almorza na herba 

vai de paseo 
e dorme unha sesta. 

 
Soña que voa 

abordo do vento 
Espera asustado 

Que viaxe! Que medo! 
 

Aitor Troncoso Bargiela 
3º  curso de E. P 

2º 
CICLO 

POESÍA 

As flores do meu xardín 

 
Agardaba a xoaniña 
na súa nova cociña 
e chegou a formiga, 
a súa mellor amiga. 
 
Chegaron á horta 
despois de moito camiñar, 
pero miraron algo 
antes de poñerse a zampar. 
 
Era o seu amigo, 
o pequeno saltón, 
vestía con abrigo 
para escapar do camaleón. 
 
Foron a casa contentos, 
aínda que un pouco famentos, 
pero unha comida fixo a formiga 
que alegrou as tres barrigas.  

 
Noa Costas Couto  4º  curso de E. P. 

Os tres bichiños 

Os traballos teñen que 
p r e s e n t a r s e  c u n 
alcume. A súa lectura 
realizase por un mestre 
que non pertence ao 
seu ciclo. 
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Naquel meu cuarto 
  Sempre  lembro  aquel momento  no  que  as  cousas  cambiaron.  Foi  o  día  da 

miña comuñón, cando recibín aquel regalo. Non era unha tablet, nin unha cámara, 

nin un  teléfono móbil. Era … un  libro  ! O chamado LIBRO ELECTRÓNICO! GUAU! 

Aquel día quedei encantada … Pero agora aquí sentada na miña cama e ollando as 

estanterías cheíñas de contos … Boto de menos aqueles agasallos que de vez en 

cando recibín, con aquela emoción, con aquela alegría … 

Nun libro de verdade hai páxinas de verdade, o libro de verdade pesa e o levas e o 

traes...  

 

Querido osiño peludo: 
Para ti que me acompañaches nesas noites de medo, que me 

escoitaches cando o precisaba, que te tiraba polo airo cando me 
enfadaba. A ti que che puxen broches, colares, laciños e fulares. 
A  ti que  te  rompín e cosín. A  ti a quen  lle escribo  isto, querido 
osiño  peludo,  porque  te metín  na  lavadora  e  estas  branquiño 
agora. Sei que  agora estás  triste, porque  che metín na  cestiña 
onde me  coñeciches. Branquiño, peiteado e moi ben  colocado. 
Nunca penses que te olvidarei, e máis, sempre te recordarei. Non 
te  sintas  abandonado,  en  canto  poida  buscarei un novo  amigo 
que estea ao teu  lado. Que sexa boíño e que non durma se non 
estás ao seu ladiño … 

Esta é a miña carta de despedida … 
Aínda  que  en  realidade  é  motivo  de  alegría,  douche  as 

grazas pola túa compañía.  
Querido osiño peludo:  
Por fin xa son MAIOR! 

Carta para 
o meu osiño peludo 

Aldara Romero Salgueiro 
4º curso de E. P. 

1º PREMIO 

2º PREMIO 
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   Como  vou  ir  agora  toda  unha  tarde  de  paseo  para  que me 

merquen un  libro se xa  teño miles nesta cousa negra, na que non 

podo  pintar nin  tachar, nin  facer borranchadas …  Sabedes o que 

vou facer? SSSSSSHHHHHH… VOU ESCONDELO! 

Yeneba  Romero Salgueiro      4º curso de E. P. 

       O amor todo o pode 
 

  Pepe o avó de María,  tamén coñecido co alcume “O Boinas”, pola súa grande 
afección  de  coleccionar  boinas,  é  moi  bromista,  dende  sempre  lle  gustou  facer 
bromas  e  facer  rir  a  xente.  El  quérelle moito  ao  seu  xenro  Ramón,  pero  tamén 
encántalle meterse con el. 
  Dende o dous mil trece a Pepe diagnosticáronlle un cancro de pulmón, pouco a 
pouco o  seu humor  foille marchando, ata que unha noite de  inverno,  chamou por 
Ramón e díxolle: 

−  Querido xenro Ramón, quédame pouco, quero que coides moito do que máis quero 
neste mundo,  a María  e  a  Sonia,  e  tamén  a miña  boina  favorita,  cando  de  o  último 
respiro quero que vaias ao xardín e que busques unha caixiña dourada, alí atoparás a 
boina e quero que cando a poñas te lembres de min. 
  Despois destas palabras, Pepe cerrou os ollos para sempre. Despois do enterro, 
Ramón e María puxéronse a buscar a boina, buscaron por todo o xardín, polas flores, 
polas árbores … 
  Xa era noite, pero Ramón púxose a cavar, cavou todo o día, ata que pola tarde 
meteu  unha palada e notou algo duro, que non semellaba unha pedra. Entón seguiu 
cavando con máis forzas que nunca pensando que era a caixa. E así foi, ao fin atopou 
a caixa. 
  Moi emocionado quería abrila, pero pensou que ese momento  tamén era moi 
especial  para  María  e  a  súa  muller  Sonia.  Entón  moi  ilusionado  foi  a  chamalas. 
Viñeron ao xardín e abrírona, de repente Ramón comezou a correr e a chorar, porque 
dentro da caixiña estaba a boina pero,  tamén, contiña quilos e quilos de pos pica‐
pica. María e Sonia tamén comezaron a chorar pero non porque lles picaran os ollos, 
se non de risa. 
  Logo pola noite Ramón, contemplando a boina, pensou que esa  fora a última 
broma  do  seu  querido  Pepe,  nisto  caeulle  unha  lágrima,  caeulle  pola meixela  e, 
finalmente, caeu na boina. Na seguinte semana Ramón foi a herba para os animais, 
unha cousa que  lle gustaba  facer moito ao seu querido Pepe, entón  levou a boina. 
Cando estaba a apañar a herba empezou a lembrarse das bromas que lle facía Pepe, 
das súas últimas palabras … e tamén nunha frase que sempre el dicía, o amor todo o 
pode.           
Desirée Otero Vila  6º curso de E. P.  

1º PREMIO 

3º 
CICLO 
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A amizade máxica 
  Ela  soamente é unha nena muda de  12 anos, nin moi alta nin moi baixa. 

Non é afortunada pero se conforma co que ten. Seus pais nunca se preocupan 

por ela, porque como din eles: 

‐ Non serves para nada, se nin falas, pareces un bebé. 

 A única persoa que se preocupa por ela é súa tía. Acórdase do seu aniversario, faille a cea … un 

millón de cousas que seus pais nunca  farían, por nada do mundo desgraciadamente. Os seus días 

pasan e pasan lentamente. 

− Branca!!!  (que  así  se  chama  a  nosa  protagonista).  Ven  a  fregar  os  pratos,  facer  a  colada  e 

prepararnos as “palomitas” para ver o partido! 

 Como sempre o fai. A súa mudez non se atrevía a contestarlle. 

O  día  seguinte  ía  facer  a  actuación  das  letras  galegas.  Só  ía  a  vela  súa  tía  (como  non). 

Espertouse ás 7:56 h, mais ou menos coma sempre. Vestiuse, almorzou, lavouse os dentes e colleu a 

mochila. Non se esperaba o que ía pasar, foi moi rápido. Pasouse o camiño do colexio e, de repente, 

xa estaba na casa dun amigo da tía, era paralítico. Faltou ao colexio e o pasou como nunca o pasara 

con ese neno que dicía que se chamaba Adrián. Fixéronse os mellores amigos, ata que un día Adrián 

dille a Branca:  

− Nunca nos separaremos, vale? Quérote … como amiga claro. 

 E de repente … 

− Quérote … como amigo, tamén, claro … 

Efectivamente a que  falaba era Branca. Esas  foron as súas primeiras palabras. E con  isto vos 

aviso de que ás veces só falta a amizade verdadeira para que un problema de nacemento se poida 

solucionar. 

Nara Rial  Prieto    6º curso de E. P. 

 
 

A BOLBORETA 
 
Son pequeniña, 
coma unha folliña 
son da familia, 
da xoaniña. 

Teño ás de cores  
e podo voar  
nun xardín colorido  
onde poida soñar. 
 
Se non sabes quen son,  
agora cho vou dicir. 
Son unha bolboreta, 
sen medo a vivir. 

2º PREMIO 

POESÍA 

Mar Novoa Romero  
6º curso de E. P. 
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Aulas de  Educación Infantil     Xoaniña 2015 

33 



 

 

Concerto didáctico 
da Escola de Música 
de Vincios Moreas de  

contacontos na 
Biblioteca 

Visita Club 
tenis de 
Gondomar 

Gimkana solidaria para recaudar ali-
mentos para o banco de alimentos de 
Gondomar, no Día da  Paz 

Día da Muller  
 Traballadora 

Visita Celta de Vigo feminino 

Vichelocrego Teatro 
Actuación e, posterior, entrevista 

Planetario 

Día da poesía 

E mil e unha… experiencias máis 

Todo o cole no cine Imperial 
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      JUNGLE ANIMAL WORDSEARCH 

             
          PARROT                          SNAKE              ELEPHANT                     CROCODILE 
 
                           GIRAFFE              LION                  RHINO                     SPIDER 
 
           ZEBRA                          TIGER                           MONKEY                       FROG 
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COLOUR THE BUTTERFLY 

 
 
 
PURPLE: 1 
 
BLUE: 2 
 
ORANGE: 3 
 
PINK: 4 
 
BLACK: 5 
 
GREEN:6 
 
GREY:7 
 
YELLOW: 8 
 
BROWN: 9 
 
WHITE: 10 

1 
1 

1 1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 5 
5 5 

6 6 

7 

8 8 

8 8 

9 

10 

RIDDLES 

Answer: the clock 

Answer: the towel 

 
I have got two hands  

and a round face,  

I always run,  

but I stay in place. 

What I am? 

                 ________________ 

 
The wetter I get 

 the drier you are. 

What I am? 

                 ________________ 
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vexetal, O millo, Plantas 
mediciñais, Que comemos 
das plantas?, Canto sabes 
sobre o horto?... 

A valoración de todos é 
moi positiva e, por se non 
o sabedes aínda, déronnos 
o premio provincial 
Voz Natura. Temos 
moito que celebrar! 

Moito traballamos este 
curso… Sachar, plantar, 
regar, cociñar… temos o 
lombo quebrado! 

Como ven sabedes todos, 
o horto escolar foi o 
tema anual e todas as au-
las botaron unha man pa-
ra converter o antigo 
campo de terra nun espa-

zo para cultivar. A verda-
de é que o esforzo pa-
gou a pena: mirade que 
cambio! 

As exposicións trimestrais 
foron moi variadas. Alum-
nos e profes investigaron  
a conciencia para elaborar 
os seus prxectos: Xabóns 
aromáticos, Creatividade 

O ciclo de contacoNtos deste ano tivo 
unha estreita relación coa temática 
anual e coa nosa participación no 
programa Voz Natura. 

A través dos contos tentamos crear 
conciencia ambiental  no alumnado. 
T o c á r o n s e  t e m a s  c o m o  a 
deforestación, o maltrato animal, o 
ciclo da vida, os cambios estacionais, a 
simbiosis… 

Foron varios os alumnos que se 
animaron a contar historias na 
Biblioteca. Gracias por colaborar! 

Pouquiño a pouco… 

Contos con conciencia 

O S  M Á I S  

L E C T O R E S  

D E S T E  C U R S O  

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 4  — 2 0 1 5  

1º: AROA ALBORÉS 

2º: XIANA VILARIÑO 

3º: SILVIA ARAÚJO 

4º: PAULA ÁLVAREZ 

5º: ANTÍA DE MIRANDA 

6º: DESIRÉE OTERO 

O horto escolar: antes e depois 

María, de 6º, contando Wangari y los 
árboles de la Paz para todo o Centro 
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Gañadores do I Concurso 
de Cartas aos Reis Magos 

Unha chea de poesía 

Cartas aos Reis Magos 
Cada ano propoñemos 
un concurso de escri-
tura para o alumnado. 
Esta vez, no primeiro 
trimestre, pedimos a 
todos aqueles que 
quixeran que redactaran 
a súa misiva ás súas 
maxestades Os Reis 
Magos de Oriente. 

Foron moitos os que 
participaron, case un 
40%, con traballos de 

gran calidade nos que, 
sobre todo, se pediu 
paz, saúde e amor para 
todos.  Que lindos! 

achegáronse para ler poemas e 
adiviñas de autores de renome ou 
inventadas por eles mesmos. 

Como remate, a profe Irene recitou El 
abuelo Opoto dentro do Ciclo de 
contacontos deste curso. Como ben 
dicía o paxariño que lle cantaba ao oído: 
 

“Cuando tengas un problema 

y pienses que no hay solución… 

Encontrarás la manera 

si usas la imaginación” 

Marzo, para nós, é o mes da poesía.  

Foron varias as actividades que se 
realizaron: a busca do tesouro poético, 
a choiva de globos, un contacontos 
rimado… Pero a que máis éxito tivo 
entre o alumnado foi o recital 
poético, levado a cabo na Hora de ler 
no Recuncho de país. 

Foron tantos os que voluntariamente 
participaron que, na terceira semana, 
tivemos que ampliar o horario. 

Nenos e nenas de todos os cursos 

Todas as cartas recibidas durante o mes de decembro. 

Houbo tres premiados, 
que recibiron un lote de 
libros como agasallo: 
Asier, Alba e Lois. 

Ler e sementar…  
bo froito vanche dar. 
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mundo, pois son moitos os 
que queren compartir as 
súas lecturas. 

Nós liberamos un total de 
20 libros en galego e 
castellan, dos que estamos 
a agardar noticias na rede. 

Deixámolos na farmacia, na 
parade de bus, na capela, na 
escola de música, na 
perruquería… Gustaríanos 
que a viaxe que comezaron 
preto de nós, chegase moi 
lonxe! 

Bookcrossing no Día do Libro 
O 23 de abril, para celebrar 
o Día do Libro, fixemos 
unha actividade moi bonita  
que gustou a grandes e 
pequenos. 

Saímos pola parroquia a 
liberar libros para que 
outros nenos e nenas do 
mundo poidan gozar deles 
tanto coma o fixemos nós. 

Este movemento coñécese 
como Bookcrossing e está 
extendido por todo o 

A verdade é que fan un 
traballo imprescindible para 
nós, polo que dende aquí 
queremos agradecerlles o 
seu tempo e a súa 
dedicación nos recreos. 

Cada curso asumen máis 
tarefas e amosan que son 
capaces de sacalas adiante 
sen problema, colaborando 
entre eles. 

GRAZAS POR ESTAR :) 

Como cada curso, para que 
a nosa Biblioteca funcione á 
perfección, é preciso a 
axuda dos alumnos e 
alumnas de 5º e 6º que, 
voluntariamente, colaboran 
nas tarefas asignadas: 
empréstitos e devolucións, 
colocación de fondos, 
p r e s e n t a c i ó n  d e 
actividades… 

Axuda eficaz e imprescindible 

Máis aventuras para os Compartelecturas  

Cada curso deixou os libros nun lugar diferente da 
parroquia. Aquí, dous nenos de infantil colocando 

un dos títulos na farmacia. 

Os voluntarios de 5º e 6º son os encargados 
de facer o préstamo durante os recreos 

Antes de comezar a sesión de cine 

Trece foron os membros deste selecto Club de lectura 
ao  longo destes meses.  
Gozamos de catro títulos elixidos con moito agarimo: 
Nata y Chocolate, Vero  y el fantasma de Canterville, Hoyos e 
Escarlatina, a cociñeira defunta. Coma sempre, cada un 
deles rematou cunha actividade relacionada coa historia 
lida: cociña, cine, merenda… 
O 28 de maio remataremos a nosa andanza deste curso 
visitando o Centro de Día D’Alba, en Valadares, onde 
compartiremos lecturas cos maiores.  
Grazas a todos, pois a actividade paga a pena! 



 

 

Os ratos da casa. OLI. Kalandraka. 

A viaxe das bolboretas. PAULA CARBONELL. OQO Editora. 

El monstruo de colores. ANA LLENAS. Flamboyant. 

Rabietas. SUSANA GÓMEZ REDONDO. Takatuka. 

Pasen e miren. DANI PADRÓN. Bululú. 

Cor animal. MAYA HANISCH. Kalandraka. 

La caja de las palabras. MAR BEMEGAS. Lóguez Ediciones. 

¡Feliz Feroz!.EL HEMATROCRÍTICO. Anaya. 

Rabicundo. MARÍA CANOSA. Xerais. 

O segredo da Illa Negra. AGUSTÍN FERNÁNDEZ PAZ. Xerais. 

La vida secreta de Rebecca Paradise.  PEDRO MAÑAS. SM. 

Un cesto lleno de palabras. JUAN FARIAS. Anaya. 

Xenaro e o misterio da mochila verde. MAR GUERRA. Xerais. 

Cos ollos do avó. CONCHA BLANCO. Ed. Embora. 

La increíble historia de… Mi tía  Terrible. DAVID WALLIAMS.  Montena. 

Las aventuras del joven Jules Verne.  La isla perdida. CAPITÁN NEMO.  Planeta. 

15.724. XESÚS COSNTELA. Xerais. 

El abuelo que saltó por la ventana y se largó.  

JONAS JONASSON. Salamandra  

INFANTIL 

1º CICLO 

2º CICLO 

3º CICLO 

ADULTOS  


