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XOGANDO COA ARQUITECTURA 
NA CIDADE DA CULTURA

Os  alumnos  de  C.E.I.P.  de  Sigüeiro  visitaron  a
Cidade da Cultura.

Trátase dun espazo para construír a través do xogo
utilizando a arquitectura. 

A clase de quinto A e quinto B que visitaron o
certame  puideron  experimentar  cos  diferentes
xogos que expoñían. Un deles con aros e bridas
onde se pode facer unha gran torre e outro cuns
paus de diferentes cores que había que unir a unha
mangueira  para  facer  formas  xeométricas  que
poden alcanzar unha gran altura.

Un dos xogos consistía en facer unha gran torre
con pezas feitas de esponxa.

A finalidade de esta exposición era que os máis
cativos  aprendesen   a  construír  formas
xeométricas con materiais reciclables.

O certame estará aberto ata o día 10 de Novembro,
de martes a domingo.

                                                   

   O CEIP PLURILINGÜE DE 
SIGÜEIRO CELEBRA O SEU 
TRADICIONAL MAGOSTO

O pasado 28 de outubro celebrouse o magosto no
CEIP plurilingüe de Sigüeiro.

Para esta  celebración desenvolvéronse divertidas
actividades,  a  primeira  delas foi  o  concurso dos
contos  relacionados  co  Samaín,  que  as  nenas  e
nenos foron lendo polas diferentes clases.

O alumnado realizou talleres  para  a  elaboración
dos  envases  para  as  castañas:  en  infantil
utilizáronse  cartóns  de  leite  reciclados  e  en
primaria fixéronse conos con papel de periódico
reciclado .

As nais e os pais da ANPA encargáronse de asar as
castañas e repartilas ao alumnado.

Finalmente tiveron lugar os xogos tradicionais do
Magosto,que  debido  a  choiva  realizáronse  no
pavillón do colexio, os rapaces gozaron sobre todo
coas  carreiras  de  sacos,  o  come  castañas  e  o
verme.



Tamén  se  realizou  a  tradicional  exposición  de
cabazas, este ano no exterior do centro. 

E así foi o día do magosto no CEIP Plurilingüe de 
Sigüeiro  pasárono fenomenal!

      

                    

A CETRERÍA

O día 15 de novembro  no  C.E.I.P de Sigüeiro
viñeron  os  membros  da  Asociación  Galega  de
Caza  para  falarnos  da  cetrería.  Trouxeron  4
paxaros  e  fixeron  unha  exhibición  de  voo.
Explicáronos  que  águia  real  voa  moi  rápido,
deixáronos tocar os animais, os aparellos que se
empregan na cetrería, como ser cetreiro, o traballo
que  leva  a  cabo,  características  sobre  as  aves
rapaces,  como  localizar  aos  paxaros,  como
coidalos, etc...

 VISITA A XUNTA E AO
PARLAMENTO DE GALICIA

    O 27 de Novembro de 2019 os  cursos 5ºA e
5ºB foron de excursión  ao Parlamento de Galicia,
onde aprenderon  como se fan e organizan as leis
da  Comunidade  Autónoma  e  como  se  elixe  ao
presidente  da  Xunta,  etc...  No  percorrido  polas
instalacións  foron  vendo  obras  pictóricas  de
grandes autores galegos como: Laxeiro, Colmeiro,
Maside, Isaac Díaz Pardo

Despois  da  visita  ao  Parlamento  de  Galicia,  os
alumnos  de  5º  trasladáronse  para  facer  unha  nova
visita  a Xunta de Galicia,  visitaron as instalacións e
viron un vídeo dunha youtuber que lles explicou moi
ben o que era a Xunta de Galicia e como funcionaba.
Pasárono moi ben e gustoulles moito a visita.

 

  A VIOLENCIA DE XÉNERO

O 28 de novembro os rapaces e rapazas de 5º 
asistiron a unha charla no salón de actos. Falaron 
sobre as mulleres que sufrían  todos os días  os 
ataques de depredadores sexuais. Grazas a Garda 
Civil e a Policía Local xa cada vez hai menos 
ataques. Segundo a Garda Civil hai un ciclo que 
todo o tempo se está repetindo. Primeiro empezan 
insultando a muller, logo seguen cos empuxóns e 
seguen con pegarlle a esa parella ou ex parella e de
aí volven a empezar ese ciclo de violencia 
machista. 

 É un problema que pasa a diario cas mulleres e
nalgúns casos cos seus fillos. 



 

AS ÁRBORES  E INFANTIL

Os nenos e nenas de 4 anos B están facendo un
traballo trimestral sobre as árbores, trátase de que
cada  neno  presenta  unha  árbore  aos  seus
compañeiros.
Principalmente  utilizan  árbores  galegas
clasificadas  en  perenne  e  caduca.  aínda  faltan
algunhas, xa que só presentan unha por semana.
As presentacións constan de tres fotos mostrando
a árbore e os seus froitos  por exemplo :
Olaia trouxo a xesta.
Isaias o bidueiro.
Álvaro o salgueiro.
Alma o plátano de sombra máis  coñecido como
plataneiro.
Hugo a pereira .
Marco o carballo.
Estas son algunhas das árbores que trouxeron pero
non só fixeron iso tamén teñen botes con landras
para esperar a que agromen e poder plantalas. Esta
idea ocorréuselles despois de ler o conto “Xaime e
as landras” ,este traballo comenzaron a facelo o
20 de novembro. 
Ademais  teñen  no  pasillo  unha  esposición  de
árbores e follas

 

A DIABETE
O día 14  de novembro no salón de actos,  Raquel
explicounos que era a diabete a través dunha obra
teatral .
Primeiro  contounos  cales  eran  os  síntomas  da
diabete e a alimentación que debería de levar un
diabético ou diabética. Tamén nos contou cal era
o órgano máis  importante  para  un diabético  ou
diabética, o páncreas,  que xenera a insulina, unha
hormona  producida  polo  páncreas  que  axuda  a
que a glucosa que proven dos alimentos entre nas
células e así o noso corpo pode obter a enerxía
que necesita . 

  

 OS NENOS E NENAS DE 1º FORON 
AO TEATRO

Os nenos e nenas de 1ºA foron o día oves 28 de 
novembro foron ao teatro a ver unha obra 
chamada “A nena e o grilo”,en Santiago a 
ABANCA. parono moi ben,tamén tiñan planeado 
ir a merendar ao parque,pero coa choiva non 
poideron ir,xa foron correndo ao autobús.O que 
mais lles gustou foi cando pisaron a araña.             

UN DÍA BO PARA IR AO CINE                

O venres 5 de decembro todo infantil foi ver 
Frozen 2.
O que máis lles gustou da película foi Olaf, Elsa, 
Ana,...
A maioría gustoulle todo e a outros como montou 
Elsa no cabalo.
Ao rematar a película  merendaron.

A REPRESENTACIÓN DAS 
ÁRBORES

Os nenos e nenas de 5 anos cada día presentan 
unha árbore.
Cada neno elixe unha árbore e busca información 
sobre ela  na súa casa .
Primeiro expoñen a información recollida na clase
e despois poñen a foto coa información  no 
corredor para compartilas cos seus  compañeiros .



ACTIVIDADES DE NADAL

Este ano, para Nadal, imos ter moitas actividades, 
obras de teatro, cancións, danzas,...organizadas 
polos nenos e nenas do cole.

-  1º van a facer a danza “A Nana da avoa”

- 5º teatro  “Os reis vagos

- 5º van  cantarlle ao Apalpador

 -O grupo de Let’s sing a song  cantarán  
“Christmas dance” 

- Un grupo de nenos e nenas dirixidos pola profe 
Begoña  interpretaran unha panxoliña.

-  Para despedirnos o rapaces de 6º cantaran “Vive
le vent ou Jingle bels” en francés, inglés, galego 
e castelán.

A BEFANA 

Como se achega o Nadal os nenos e nenas de 3ºB 
puxémonos a investigar sobre personaxes 
relacionados con estas datas e 
investigando,investigando...chegamos ata Italia.

Alí descubrimos á Befana. É unha bruxa boa que, 
na noite do 5 de xaneiro visita as casas, dos nenos 
e nenas italianos para encher  os calcetíns que 
deixaron colgados. Se foron bos ao longo do ano , 
déixalles caramelos e chocolates pero, se se 
portaron mal , énchelle os calcetíns de carbón, 
allos e cebolas . 

Coma tódalas bruxas, a Befana tamén voa nunha 
vasoira, leva un gorro e un saco coas cousas que 
vai repartir entre os nenos.

A RECICLAXE CON  SOGAMA

O pasado día 28 de novembro tivemos unha charla
de Sogama sobre o importante que é a reciclaxe e 
o que podiamos facer para salvar  á Terra e 
contáronos moitos trucos, como por exemplo: 

 Usar unha bolsa de tea e non  de plástico ou usar 
unha botella de metal utilizable...  Despois vimos 
un vídeo sobre as consecuencias de tirar lixo ao 
chan e aprendemos moitas cousas. Ao final 
déronos un agasallo que era un bolígrafo e un 
pequeno libro sobre a reciclaxe.

A CARREIRA CAMPO A TRAVÉS

Os nenos e nenas do CEIP  Plurilingüe de Sigüeiro
foron a  Madalena , para facer unha carreira

campo a  través. Foi unha actividade moi
divertida.

Ao terminar de correr merendamos a froita que
levaron dende o cole, por último fixemos unhas

cantas fotos e voltamos para o Centro.
Na nosa clase quedaron gañadoras o equipo das

nenas.
O día 18 de xaneiro terán que volver. Moita

sorte!



PRESENTACIÓN DO LIBRO: OS NOSOS
BOSQUES

Cada día imos coñecendo máis os nosos bosques, 
sobre todo os que temos máis preto. Grazas a este 
libro podemos identificar as árbores e animais que
habitan nas nosas fragas, na devesa, na carballeira 
e no souto.

Todo se aprende mellor cunha exposición 
divertida e amena. Ademais aprendemos algo moi 
importante:

"Non se pode defender o que non se ama

e non se pode amar o que non se coñece"

 ENGLISH   WEEK

O noso centro foi elexido para facer unha 
actividade chamada English Week . 

Os de sexto foron os que tiveron a oportunidade 
de ir .

Acompañounos a profe de inglés Tamara .
Estiveron unha semana.

O sitio estaba nos Peares entre Ourense e Lugo.
Esperamos que o pasaran moi ben.

                                  

OS NOSOS RECREOS NO HORTO

O  tempo  non  nos  deixa  ir  ao  horto  pero  non
deixamos  de  facer  cousas  na  nosa  aula  horto:
plantamos améndoas, abelás,  cactos, recollemos o
millo e cabazas para adornar no Samaín...

UN AGASALLO!

VERBAS PARA O TEMPO  DO
NADAL

Agora é o tempo do Nadal. 
Agora é o tempo de poñer 
en pé o noso amor 
e procurar a Estrela 
que nos alume sempre o corazón. 
Agora é o tempo do Nadal. 
O tempo da neve 
e máis o da canción. 
Agora é o tempo 
de acender para sempre o noso amor!

          Manuel María
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