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  Conscientes da fin de ciclo que se pecha neste curso no referente ao EDLG afrontamos a tarefa de virar a 
ollada cara atrás e examinar as propostas realizadas ao longo destes dous cursos así como o valor das mesmas tendo en 
conta os obxectivos iniciais que as sustentaban. A este efecto sirvan as páxinas do presente documento como resumo da 
andaina realizada e que comezou aló polo mes de setembro do ano 2015 e remata agora. 
 
  En liñas xerais a valoración global é positiva xa que ao noso entender o traballo supuxo unha certa continui-
dade con algunhas das accións que tradicionalmente se viñan realizando no centro e que foron enriquecidas con novos 
enfoques ou coa aparición de novas propostas que as complementan e melloran. Aínda así os atrancos foron moitos e 
moi variados sendo os de orixe institucional os máis difíciles de solventar. 
 
  Así atopamos que o fallo definitivo nos proxectos que guían a laboura dos EDLGs (e por extensión tamén o 
traballo do noso no centro) se produce a 15 días do remate do curso. Isto provoca que a maioría das actividades presu-
postadas se teñan que realizar “a cegas” sen saber se estas se van a poder desenvolver (aínda que sexa de forma míni-
ma debido ao escaso presuposto co que se dota aos equipos), ou no mellor dos caso cun compromiso por parte das di-
reccións de que “o que non corra a cargo da SXPL o vai a asumir o centro”. A maiores atopamos o defectos de forma da 
convocatoria que neste caso vence co ano natural; isto provoca que a maioría das actividades que se realicen no 1º tri-
mestre non conten con ningún tipo de axuda xa que a facturación das mesmas non entraría en ningunha convocatoria (a 
xustificación da pasada rematou en xullo do 2016 e a actual comezou en xaneiro do 2017). Temos  tamén os problemas 
derivados das restricións no gasto do orzamento asignado xa que por orde expresa non debe abarcar ningún tipo de ma-
terial inventariable. Isto provoca situacións tan incoherentes como o feito de non poder mercar ningún recurso bibliográfico 
do autor homenaxeado ou outro tipo de material que poida perdurar para novos usos. En definitiva, somos da opinión que 
a convocatoria non premia aos mellores proxectos asignando un orzamento segundo este criterio, senón que na maioría 
dos casos a execución real do proxecto non queda suficientemente garantida ao non cubrir  a cantidade económica asig-
nada o total presupostado (ao qe non se achega “nin de lonxe”). É por iso polo que entendemos que a redación dos 
proxectos se convirte nun exercicio a xeito de entelequia sen apenas posibilidades de verificación dende o plano institu-
cional que prefire atender e puntuar como un dos seus criterios, que os proxectos traballen con códigos QR.  
 
  Aínda así dende o EDLG tratamos de respectar as reglas do xogo plantexando en todo momento un proxecto 
de execución “real”, e decir, que dependese de forma mínima do orzamento outorgado pola SXPL (Consellería). As activi-
dades máis novedosas se centran na execución dun maio, a realización de novos trípticos con recomendacións bibliográ-
ficas, a charla telemática sobre a rapa das bestas co alumnado do CEIP Pérez Viondi, a realización dunha saída aos Pe-
tróglifos de Campolameiro, o obradoiro de submarinos, o obradoiro de cestería ou o traballo realizado para o Día da Mu-
ller Traballadora. Unido a estas actividades atopamos outras que supoñen unha certa continuidade co realizado en anos 
anteriores e que son valoradas moi positivamente pola maioría da comunidade educativa: Magosto, Samaín, Paz, Letras 
Galegas, Correlingua? Hai tamén outras actividades de carácter técnico que seguiron a desenvolverse (na maioría dos 
casos por imperativos alleos ao propio proxecto): actualización do proxecto lingüístico, foros nos órganos colegiados, co-
laboración en PXA, Memorias? E finalmente as actividades realizadas de forma conxunta con outros centros e institu-
cións: Día de Rosalía, Festa da Poesía, Concurso de Microrrelatos e Micropoemas, blogue colaborativo, IV Festa das pa-
labras? 
 
  O volume de actividades é amplo pero aínda así algunhas tiveron que desbotarse dos plans iniciais por cau-
sas moi diversas (problemas orzamentarios, escasa implicación dos axentes executores, problemas de tempo?); tales 
foron as actividades de creación de videoxogos con Scratch, Ximcana de códigos BIDI, II Carreira das Letras ou os obra-
doiros e campionatos de Xogos populares. Chama a atención que se trata dun bloque importante de actividades que tra-
ballan coas NNTT. Pensamos que estas deberán ser reformuladas en sucesivos proxectos, tratando de establecer pontes 
de unión entre o universo tradicional e os avances tecnolóxicos actuais de tal xeito que poidamos facer perdurar o coñe-
cemento dos usos e sabedorías populares tratando de enrolar nesta aventura aos nosos pequenos e pequenas... 
 

“...Porque a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir,  
non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna de Galiza, que vive no instinto popular e nas entrañas  

graníticas do noso chan. A tradición non é a historia. 
A tradición é a eternidade.” (A.D.R. Castelao) 

O Coordinador do EDLG 















































 O pasado 20 de xaneiro os nenos e nenas de 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Pri-

maria participamos nun obradoiro de cestería no que o señor Manuel, avó de Marta 

de 2º, nos ensinou a tecer con vimbio cocido para elaborar fermosos cestos.  









Con moito salero che-
garon tamén os/as de 
2º de Primaria. Viñan 
dende as cálidas te-

rras cubanas para dar-
lle “Assúcar” a este 

Entroido 

Das frías terras do 
norte chegaron os/as 
esquimós de Educa-
ción Infantil monta-
dos nos seus trineos 
para darlle un pouco 
de frescura á nosa 

festa. 

Despois viñan os/
as turistas de 1º 
que viaxaban den-
de o Reino Unido 
con ganas de in-

mortalizar o even-
to coas súas fer-
mosas cámaras. 



Dende o sur e ao rit-
mo de fadangos e se-

guidillas contamos coa 
participación dos ne-
nos e nenas de 5º po-
ñendo “unha cor espe-
cial” á nosa festa. 

Polo lonxano Oriente 
tamén pasou o noso 

Entroido en dende alí 
viñeron os/as de 3º 
cargados cunha sor-
presa “moi quente” 

Para que todo esti-
vese a punto, con-
tabamos coa axuda 
dos nenos e nenas 

de 4º. Grazas a es-
tes camareiros/as 
cuidemos desfrutar 
dunha gran festa 



Para finalizar puide-
mos degustar produtos 

típicos do Entroido 
que prepararon gusto-
samente as nosas fa-

milias. 
Moitas Grazas!! 

En derradeiro lugar 
contamos tamén coa 
participación dos ne-

nos e nenas de 6º 
que viñeron sobre 

unha gran onda dende 
as lonxanas terras 

de Hawai. 

Como non podía ser doutro 
xeito, tamén contamos coa 
participación dos afamados 

Xenerais da Ulla que atranca-
ron no medio da festa. 



Aquí está Jacobo 

No colexio do Souto 

Para derrotar ao meu opoñente 

Que teño aquí enfrente 

 
Preséntase Helena Castaño 

Primeiro ano de correo 

Pero coidadiño conmigo 

Que de xeneral vou conquistar o 

ceo 
 
Tranquila compañeira 

Véxote algo nerviosa 

Haber si te relaxas 

Nestas vacacións de Entroido 

 
Parezo una nena boíña 

Pero teño a lingua afiada 

O que se meta comigo 

Vai levar una labazada 

Bos días amiguiño 
Son o xeneral Pardal 
E como non apartes do meu camino 
Valo a pasar moi mal 
 
Alto aí xeneral 
Párese comigo a falar 
Que este ano no carnaval 
Temos moitos temas a tratar 
 
Moitos cambios na educación 
Primeiro LOMCE sí e agora que non 
E mentres tanto os rapaces 
Non saben máis que antes 
 
Nos tempos en que estamos 
As cousas pintan moi mal 
Hai moito que estudar 
Para aprendiz poder chegar 
 
Menos mal que nesto do carnaval 
Aos que nos leva idea 
Non o facemos nada mal 
Verdade, Meu xeneral 

Onde vas meu amigo 
Con tantos libros á escola 
Non che sirven para nada 
Se non usas a cachola 
 
Xa te vexo vir Adrián Gañete 
Na escola sempre queres ser o pri-
meiro 
Faslle ben a pelota aos profes 
Para amolar aos compañeiros 
 
Non fales tanto meu amigo 
Que a ti non che vai o de estudar 
Traes tola á profe María 
E máis deberes che vai mandar 
 
Non me fales dos deberes 
Que este ano imos ben servidos 
Creo que se están pasando con 
eles 
E imos quedar aburridos. 

Por hoxe ímolo ir deixando 

Aínda que o fagamos ben 

Porque os de segundo 

Temos que estudar tamén. 

Preséntase o xeneral Pedro 

Cun bo caldeiro de auga 

Para mollar ao meu opoñente 

Que está aquí presente 

 
Eu son Brais Tato 

Un xeneral deste colexio 

E como non apartes de aí 

Voute comer en calquera momento 

 
O profe Quique machácanos moito 

Coas Ciencias e a Xeografía 

E na corda frouxa imos estar 

Se non nos poñemos a estudar 

 
A profe María di 

Que a táboa de multiplicar 

Témola que ter na cabeza 

E nunca a podemos olvidar 



Vos os da aldea 
Non vos enterades de nada 
Danvos de cormer tortilla 
E pensades que é empanada 
 
Vos os do pueblo 
Si que sodes empanadas 
Porque xogando ao fútbol 
Solo sabedes dar patadas 
 
Ti xa sabes que os da aldea 
Non sabedes xogar 
E sempre vos queixades 
Cando non estades a gañar 
 
Pero ti xa sabes 
Que perdamos ou gañemos 
Ti e máis eu 
Sempre amigos seremos 
 
Bueno meu amigo 
Imos dar esta charla por rematada 
Porque a nosa profe Fina 
Xa nos está mirando con mala cara 

Aquí esta Dani Míguez 
Un repoludo xeneral 
Veño a ver a xenerala 
Que a vou namorar 
 
Ponte tranquiliño amigo 
Non te queiras propasar 
Que esta xenerala 
Vaite marear 
 
Eu estou ben tranquiliño 
Non me vou a propasar 
Solo quero amosarche 
Como tes que rimar 
 
A quen queres namorar 
Se non sabes nin sumar 
Ponte no teu sitio 
Que non teña que berrar 

Ola a todos 
Eu son o xeneral Daniel 
E vou dar estes encontros 
Para que o pasedes moi ben 
 
Ola a todos, 
Eu son o xeneral Xoel 
E vou dar estes encontros 
Contra o xeneral Daniel 
 
Escoita xeneral Xoel, 
ti non tes nada que facer 
porque ti xa sabes 
que este encontro vas perder 
 
Non esteas tan seguro 
Meu amigo 
Que en pouco tempo 
Vou acabar contigo 
 
Vos que estades no pueblo 
Sodes moi chulitos 
Pero a nos os da aldea 
Impórtanos un pito 

Non berres miña nena 
Non te quero cabrear 
Solo bromeaba un pouco 
Para facerte sonroxar 
 
Que son bonita xa o sei 
Demasiado para un calquera 
Pero se lle botas mollera 
Amansaría a esta fiera 
 
Isto ponse interesante 
Imos chegar a trato 
Que non son un maleante 
E non rompo ningún prato 
 
Vamos logo meu xeneral 
Darnos una voltiña 
Por esta festiña 
Que non está nada mal 



Alto aí meu xeneral 
Son Uxía Paramá 
Veño de preguntín 
E quero saber porqué me buscas a 
min 
 
A onde vas miña xeneral 
A onde vas con tanta presa 
Fuches onde Noelia 
E non convenciches nin a ela 
 
Xa que estamos aquí 
Imos aproveitar 
Para dicirlle aos profesores 
Que nos poden axudar 
 
O outro día veu Fina 
A botarnos un sermón 
Nos ahora temos a Rosina 
Que sabe ben a lección 

A onde vas meu xeneral 
Hoxe veño algo mareada 
Porque teño que marchar 
Para ir onda Bárbara 
 

Poise u tamén estou ocupada 
Teño que traballar moito 
Porque mañá imos á Estrada 
A botar o discurso 
 

Pois ata aquí o deixamos 
Para o ano nos veremos 
Se é que queres vir 
Sen dúbida has de rir 
 

Pois adiós miña amiguiña 
Aínda tes moito que facer 
Fáltache outro xeneral 
Ao que tes que convencer 

Iso mesmo digo eu 
Non é preciso estudar tanto 
Empleámonos na xunta e 
Lemos os papeis en branco 
 
Así nos vai na nación 
Non paran de roubar 
Xuntando todos nun palleiro 
Parecen cans a ladrar 
 
Xa que estamos aquí 
Imos a felicitar 
aos profesores e profesoras 
que nos veñen a axudar 

Quen teño aquí diante 

Tratándome de asustar 

Eu son una rapariga moi lista 

E mala de conquistar 

 

Chámome Rubén 

Do lugar de Sieiro 

Tratándose de raparigas 

Eu son o primeiro 

 

Bos días meu amigo 

Vexo que vas moi lanzado 

Se fas así no colexio 

Nunca será alcanzado 

 

Nas cousas do colexio 

Sonche moi espabilado 

Senón pregúntalle aos rapaces 

Que teño ao meu lado 

 

Vas tendo moita sorte 

Que o profe está calado 

Senón todos saberían 

As veces que quedas castigado 

 

O tema de estudar 

A min séntame mal 

non me fales desas cousas 

que estamos no Carnaval 

Non imos discutir 

Nin nos vamos alterar 

Por estas coplas que che diga 

Non nos imos enfadar 

 

Vamolo deixar así 

Que temos que estudar 

Ata o ano meus amigos 

Que nos volvamos a encontrar 



Non te poñas así 
Con cara de preocupación 
Isto xa empeza a mostrar 
Signos de preocupación 
 
Veña a poner impostos 
So vos importan os cartos 
Enchédelo bandullo 
E nunca vos vedes fartos 
 
Vexo que contigo 
É imposible tratar 
Por máis que o intento 
Ti non queres cooperar 
 
As túas ideas 
Non me entran polo aro 
Chama ao teu xeneral 
Que eu non vou encollelo rabo 
 
A esta frontera 
Preséntese meu xeneral 
Que xa me estou cabreando 
E vai haber un funeral 

Chocaremos as espadas 
Como así é a tradición 

Dando un viva aos carnavales 
E a todos en reunión 

 
Vivan os país e nais que hoxe están 
acompañando aos seus fillos e fillas 

 
Viva! 

 
Vivan os profesores e profesoras do 

CEIP Manuel Villar Paramá 
 

Viva! 
 

Vivan os alumnos e alumnas do CEIP 
Manuel Villar Paramá 

 
Viva! 

 
Viva nuestra unión 

 
Viva! 

Quen é este xinete 
Que se acerca a esta terra 
E ten a valentía 
de declaranola guerra 
 
Son a xeneral Alicia 
E veño disposta a parlamentar 
Gustaríame saber 
Porque non nos deixades pasar 
 
A xente deste pobo 
Estámolo a pasar moi mal 
Xa non teñen que levar á boca 
E iso non me parece normal 
 
Non tedes que comer 
Porque non queredes traballar 
Nunca vin que se dera o millo 
Sen telo que sachar 
 
Ti falas moi ben 
Pero eu non te vexo traballar 
Deixa de contar mentiras 
Non me fagas enfadar 



Co gallo da celebración do Día Internacional da Muller Traballadora, as alumnas e alumnos 
de Educación Primaria, tiveron a oportunidade de investigar sobre algunhas das mulleres 
máis salientables da historia do noso país. Finalmente agrupamos os traballos realizados 
nun mural colectivo baixo o lema “Mulleres Sobranceiras Galegas”. A continuación ofrece-
mos algunhas mostras do traballo realizado. 

Emilia Pardo Bazán 
(novelista, periodista) 

Pilar Castillo Sánchez 
(pianista) 

Rosalía de Castro 
(escritora) 

Sofía Casanova 
(periodista) 

Francisca Herrera 
(escritora) 

María Casares Pérez 
(actriz) 

Maruja Mallo 
(pintora) 

Celia Rivas Casais 
(pioneira na codución) 

Concepción Arenal 
(escritora, política) 

Chus Lago Rey 
(montañeira) 

Rosa López Comunión 
(concertista e mestra) 

N a seguinte 
páxina están 

as fotos reais destas 
ilustres mulleres pero 
noutra orde. Adiviñas 
quen é cada quen? 





 Para esta conmemoración organizouse dende o Equipo de Biblioteca unha actividade 
en colaboración co Departamento de Orientación. 
 Dita actividade xirou en torno á temática da Diversidade, co obxectivo de aceptar me-
llor ás persoas e ás culturas diferentes. 
 
 Cada grupo-aula escolleu un libro entre un listado proposto polo Departamento de 
Orientación: “O cazo de Lorenzo”, “A galiña azul”, “Palabras de caramelo”, “Orellas de bol-
boreta?. Os nenos e nenas de Educación infantil traballaron acerca dos Contos populares 
do mundo. 
 
 Sobre os textos seleccionados, as diferentes titorías fixeron un traballo en torno á te-
mática da obra que logo foi exposta nos corredores da escola durante a semana da cele-
bración da efeméride. 
 
 Aquí figura unha mostra de ditos traballos: 













na 















 O pasado martes 16 de maio os nenos e nenas de Infantil e Primaria participamos, xunto con 
outros coles de A Estrada, no Correlingua 2017. Aquí tedes unhas fotos e debuxos que fixemos so-
bre a festa xunto cos carteis que realizamos nas aulas. 





Ao longo de todo o curso, nas diversas aulas,  traballamos a figura do autor homenajeado nas Letras Ga-
legas 2017. 

















O pasado venres 26 de marzo 2 gardas forestais visitaron a nosa escola para falarnos 
dos perigos das especies exóticas invasoras e como evitar que se propaguen na nosa 
terra. 

Algúns exemplos son: 

nespra VELUTINA 



VISon americano 

cortadeira 

Polilla guatemalteca 



Mosquito tigre 

Mexillon cebra 

Cangrexo vermello 



eucalipto 

Galapago de florida 

Unlla de gato 



MAPACHE 

MIMOSA 

PORCO VIETNAMITA 



 Un ano máis o EDLG embarcouse na aventura de xestionar, de forma conxunta con outros centros 
educativos do concello, o IV Concurso de Microrrelatos e Micropoemas Dinamizaestrada e, como remate 
final, a IV edición da Festa das palabras e a publicación dun volume que agrupara os textos gañadores. 
 
 A valoración da actividade é moi positiva xa que na nosa opinión  supón un xeito creativo de dilvulgar a 
figura do autor homenaxeado nas Letras Galegas 2017 promovendo entre o alumnado actividades que fo-
menten a expresión e creatividade asociadas á comunicación lingüística en galego. Ademáis diso pensamos 
que reforza a dinamización dos EDLG xa que supón un xérmolo de actividades conxuntas que tratan de fa-
vorecer a interacción entre o alumnado de todos os centros educativos de A Estrada. 
 
 Para levar a cabo a actividade, logo dunha serie de reunións previas dos/as cordinadores/as dos diver-
sos equipos propúxose unha elección das palabras “base” que habían de aparecer nos textos poéticos e 
narrativos e que tiñan que escollerse de entre todas as palabras dos títulos da obra de Carlos Casares Mou-
riño, autor homenaxeado nas letras galegas 2017. No noso caso esta elección fíxose por medio dunha vota-
ción conxunta e para favorecer a elección por parte dos nenos e nenas, colocamos estas palabras nun 
grande panel á entrada da escola de tal xeito que fose visible a toda comunidade educativa. No noso caso 
as palabras gañadoras foron: Sol (micropoemas) e Verán (micorrelatos), aínda así os resultados non eran 
definitivos xa que había que poñelos en común cos outros centros. 

 Logo de poñer en común os resultados cos membros dos EDLGs dos diversos centros, escónllense 
como palabras base vento (micropoemas) e verán (microrrelatos). Publícanse as bases do concurso e ela-
bórase unha pequena nota de prensa para os medios. Difúndese o concurso nas diversas comunidades 
educativas e ínstase á participación nas diversas categorías antes do 3 de marzo. 



 Rematado o prazo recóllense os traballos nos diversos centros e realízase a elección dos textos pre-
miados nunha reunión celebrada no mes de marzo da que se levanta acta para publicar no blogue colabora-
tivo. Tamén se redacta unha nota de prensa para os medios 

 No caso do noso centro as/os premiadas/os foron as/os 
seguintes nenas/os: 

MICROPOEMAS 

 
• Manuela Rey Serrano de 2º de Educación Primaria polo 

poema “O vento” 
• Daniel Míguez García de 4º de Ed. Primaria polo poema 

“Marchou co vento” 
• Ilary Riveiro Velasco de 5º de Ed. Primaria 
 

MICRORRELATOS 

 
• Saúl Otero Calvelo de 1º Ed. Primaria polo relato “A pincha 

divertida” 
• Uxía Seoane Duro de 4º de Ed. Primaria polo relato “A illa 

da fantasía” 
• Noelia Miranda Souto de 5º de Ed. Primaria polo relato “O 

val da alegría” 

 Seleccionados os textos das gañadoras e gañadores, procédese á elaboración do volume que habería 
de agrupalos. Para iso contouse nun primeiro lugar coa colaboración do Concello de A Estrada quen, do 
mesmo xeito que en edicións anteriores, subvencionou a meirande parte da proposta. Tamén se agradeceu 
a colaboración dos nenos e nenas de Ed. Infantil dos diversos centros que elaboraron unha serie de ilustra-
cións alusivas para decorar o volume. No noso caso foron seleccionados dous debuxos de 2 nenas da aula 
de 4/5 anos: Celia Castaño Pazos e Inés Rey Gómez. 



 Para o deseño dos materiais impresos volvemos a contar coa colaboración da deseñadora gráfica Ro-
sa de Cabanas á que lle agradecemos o extraordinario traballo realizado.  
 Rematada a elaboración do volume colectivo, procédese á súa presentación nunha rolda de prensa 
colectiva co concello na que tamén se presenta a festa final da proposta (IV Festa das palabras) que tivo 
lugar o pasado 6 de xuño no Teatro Principal de A Estrada e para a que se contou coa colaboración co afa-
mado escritor Antonio García Teijeiro, que actuará como “padriño” do evento.  











Xúpiter pode meter á Terra 
moitas veces dentro del, do 

grande que é 

Os planetas van circulando 
pero non desordenados, 
senón poderían chocar 

A Terra ten un 
satélite que é a 

Lúa 

Saturno ten un 
Aro 

Marte é un plane-
ta frío aínda que 

todos pensan 
que é quente po-

la súa cor 

Plutón é moi peque-
no, por iso lle cha-
mamos o planeta 

“enanito” 

 Este curso adicámonos a investigar O UNIVERSO. A nosa curiosidade espertou a finais do 
curso pasado cando fixemos un obradoiro sobre foguetes. Construímolos, lanzámolos polo aire 
e algún incluso perdeuse fóra do noso recinto escolar porque a forza coa que saíu disparado foi 
enorme!! 

QUE APRENDIMOS DESPOIS DE INVESTIGAR DURANTE TODO O CURSO? 

Os planetas xiran 
arredor do Sol 



(referíndose a Plu-
tón) Non existe co-

mo planeta? só 
hai 8 planetas 

Mercurio, Venus, Júpiter e Marte, 
Saturno, Urano, Neptuno? OITO 

SON (Roi Cantando) 

Falta a Terra na canción 

En Marte pode 
haber Extrate-

rrestres 

Eu creo que pode 
habelos porque MAR-

TE rima con MAR-
CIANOS, ja, ja, ja!! 

En Marte puido 
caer algún me-

teorito 

Pero non podemos 
ensuciar á Terra que 

é o noso planeta 

A Terra é verde e 
azul. O azul é o 
mar e o verde é  
a herba, as plan-
tas e as árbores 

Eu fixen coa mi-
ña mamá a Te-
rra para a expo-

sición 

Cando atopas algo no 
chan hai que botalo na 
basura porque senón 

contamina 



Eu fixen a Osa, é de cor 
branca e ten estrelas pero 
non me acordo de que cor! 

O día da Paz recitamos 
unha poesía “A Terra 
ten febre, necesita 

menciñas que lle curen 
a peniña que ten. 

Se arde o noso pla-
neta, morreremos 

todos!! 

No espazo tamén hai cons-
telacións. Hai unha que é 

Leo que ten  forma de león 
e fíxena eu para a exposi-

ción do cole. 

(Gael) yo hice la 
de Piscis con 

estrellas y peces 

Tamén hai asteroides que 
voan polo espazo 

Papá e mamá fixeron 
un observatorio grande 
e mamá fíxolle o nome 
e eu peguei as letras 

(Eu fixen coa miña mamá o telescopio xigante que sae 
de dentro do observatorio igualito que o de Santiago! 

A miña constelación é 
a de “Géminis” e ten 

dous “gemelos” 

A miña é a de Tau-
ro e ten estrelas 
azuis e brillantes 



Son vermellas 

Ah... E douradas! 

Eu fixen a Libra con estre-
las amarelas e ten forma 

de balanza 

Eu fixen a constelación 
de Sagitario e tiña un ar-
co cunha frecha e patas 

de cabalo e corpo de 
humano 

 

Nós fixemos a de Acua-
rio. Tiña unha persoa que 
botaba auga cunha xerra 

e estrelas douradas 
cunha cinta de purpurina 

Eu fixen a conste-
lación do cangrexo 

Chámase 
Cáncer 

 

Nós fixemos unha cun 
corno moi grande e outro 
pequeño. E tiña moitas 

estrelas cun cordel. 

Esa é capri-
cornio 

E falta a que tiña 
cola de peixe 

Pois eu fixen un foguete 
cunha lanzadeira 



 

A miña estación es-
pacial fíxena con pa-

peis de purpurina 

O meu papá tamén 
axudou ao tío a fa-

cer un foguete! 

O foguete era 
moi grande e por 

dentro sei que 
teñen camas pa-

ra durmir... E cando se encen-
den botan lume 

E teñen símbolos E teñen unha sala 
para descansar 

E mesa para comer! 

E levan depósi-
tos con combus-

tible 

Pero os depósitos 
tíranse cando es-
tán vacíos para 
que o foguete 

vaia máis rápido 

Na estación hai 
ordenadores pa-
ra comunicarse 

coa Terra 

Nós fixemos o 
Sol cun globo 

xigante e mamá 
pintouno cun 

spray 

O Sol é unha 
estrela 



(sobre o Sol) É 
a nosa estrela O sol ten pinchos 

“por arredor”. 

Son os raios 

Danos calor. 

E luz 

E fai que as 
flores medren 

Eu fixen un astro-
nauta con casco 

para a exposición. 

Eu fixen outro 
cunha boneca 

O meu tiña dentro un 
“osito” e levaba bombo-

nas de osíxeno 

Eu fixen a Venus 

E eu a Mercurio 

Yo aún no esta-
ba pero a mi me 
gustan mucho 

los cohetes y to-
da la exposición 

que hay en el 
cole!!. 























O NOSO PASO POR INFANTIL E PRIMARIA 

 

Agora que estamos a finais de curso acabando primaria, 

botamos a mirada atrás e lembramos tantos momentos 
que pasamos todos xuntos cos profesores; momentos di-

vertidos ( excursións, actuacións, proxectos,...) e non tan 

divertidos como facer exames ou os deberes. 

Cando comezamos en Infantil lembramos os nervios do 

primeiro día, aínda que uns máis que outros... 

A nosa profe foi Victoria, con ella pasámolo moi ben, 

xogabamos e leiamos contos todos os días e tamén 
aprendimos a pintar, as cores, as formas e algunhas le-

tras e números.. 



En 4º tamén tocounos Manuel e ademáis de aprender 

moito, pasámolo moi ben e ata tivemos un acuario con 

peixes!!. 

En 1º e 2º tocounos Fina de profesora, foi ella quen nos 

aprendeu a sumar, restar e multiplicar. Esto xa non era 

tan divertido porque xa non podiamos xogar e incluso le-

vábamos deberes; tamén fixemos os primeiros exames!! 

Xa en 3º estivemos co profe Manuel que tiña unha 

forma diferente de enseñar. Con el fixemos un 

montón de cousas como proxectos, un horto, gu-

sanos de seda, etc... 



Chegamos a 5º e o noso profe xubilouse e tivemos 

unha nova profesora, Tania. Este curso xa era 

moito máis difícil, tíñamos que ler moi ben e tra-

ballar duro, aínda que con ella fixemos cadros moi 
chulos e aprendimos moito de arte. 

Agora en 6º estamos coa profe Conchi, este curso 

aínda é máis difícil e tamén traballamos moito; estu-

damos cousas novas, temos moitos exames... pero non 

queda máis remedio se queres pasar para a ESO. 



Tamén recordamos aos profesores de sempre, Tere-

sa (inglés), Jose (educación física), Quique (música), 

Marisa (relixión) e a outros profes que pasaron polo 

colexio e xa non están pero que non os esqueceremos 
como Sabela, Lourdes, Miguel e Judith. 

Esperamos que o noso paso por secundaria sexa, como mínimo, tan bo e agradable como o que leva-

mos ata agora no CEIP Villar Paramá 
















