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Por entre os piñeiros de Isorna,
por entre as rosas de Asados,
por entre os regos de Leiro
e as carballeiras de Araño.

Pradeiras, verdes pradeiras,
de Taragoña a Rianxo!

Xosé María Brea Segade
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SAÍDA AO RÍO TÉ.

Os nenos e nenas de 3º e 4º de primaria fomos ao río Té o día 20 de novembro de 2020. O río
Té está situado no concello de Rianxo. O tempo estaba soleado e observamos unha parte
correspondente ao curso medio. Aprendemos moitas cousas!
A auga fluía rápido e a frecuencia era moderada. A súa vexetación está formada principalmente
por musgos e algas. Vimos o substrato que ten: bloques, pedras, gravas e areas. Tamén ten
sombras con claros e nas árbores había pouca fol laxe.
Os refuxios da fauna son as pólas das albores, as raíces visibles e as presas naturais do río.
O río mide 6 metros de ancho e a súa profundidade é de 72 centímetros. A velocidade da auga
é de 9 m/s e a súa cor transparente e non ten cheiro. A temperatura da auga é de 1 3,5 grados,
non ten nitratos e o PH é de 5,4.
Só atopamos no bosque de ribeira plantacións de kiwis pero moitas árbores coma carballos,
freixos, loureiros, e ameneiros. Tamén diferentes animais: mamíferos coma a toupa, anfibios
coma a ra e aves coma o ferreiriño.



Q
U

IN
T
O

Q
U
I
N
T
O



CHARAMUSCAS 2020-2021

Q
U

IN
T
O

APRENDEMOS A QUERERNOS CON NATALIA

O mércores 29 de abri l a profesional e psicóloga Natal ia Guedella Sebastián ofreceunos un

obradoiro chamado “Quererse ben”. Este día descubrimos moitas cousas novas, por exemplo:

aprendemos a diferencia entre o xénero e o sexo (que aínda que pensedes que é o mesmo. . .

non o é!), a entender que non hai roupa ou obxectos de nenos e nenas, xa que todo serve para

todos e todas e, agora, sabemos asociar cores ás sensacións positivas e negativas que nos

transmite algo. O tema que máis nos interesou foi o relacionado co parto e a reprodución,

fixemos un montón de preguntas (como nacen os/as bebés? como se leva a cabo a

reprodución?, diferenzas entre o parto vaxinal e por cesárea. . . ) Ademais, Natal ia pediunos que

fixeramos un debuxo de nós mesmo/as sen roupa o cal resulta máis complicado do que parece!

Algúns e algunhas non fomos capaces de debuxarnos como somos, con peitos, cos órganos

sexuais. . .

Queremos agradecer a Natal ia que fose tan amable de responder a tódalas nosas preguntas e

que nos deixase a súa colección de libros na aula durante unhas semanas. Xa temos uns

cantos títulos na nosa lista de favoritos!
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GIANNI RODARI

No 2020 celebrouse o centenario do nacemento do escritor e pedagogo ital iano Gianni Rodari.
El foi autor de obras fundamentais da l iteratura infanti l como Contos ao teléfono, Contos para
xogar, Confundindo historias, Que fai falta? ou Érase dúas veces o barón Lamberto. Na aula de
Sexto traballamos sobre a súa obra e usamos un dos seus recursos para a escrita creativa, o
binomio fantástico, para inventar historias. Trátase de inventar unha historia con dúas palabras
que aparentemente non teñan nada en común, pero que por medio da imaxinación acaben
formando parte dun mesmo conto. Ao longo do curso foron moitas as historias que escribimos
co “binomio fantástico”, compartimos algunhas delas. Seredes capaces de descubrir as
palabras agochadas nestes contos?

O CYBORG

Por Breogán Vilasoa

Había unha vez un neno que vivía nun ático dun edificio de dez pisos. Un día quíxose asomar
polo balcón, pero ao ser tan baixiño tívose que subir a unha cadeira. Como o venti lador estaba
acendido e o rapaz pesaba pouco caeu abaixo polo soprido do venti lador. Quedou inconsciente
e soñou que era un cyborg, pero non só iso, seu pai era unha torradora e a súa nai unha
cafeteira. Despois pensou un modo de como espertar. Pensou que se morría podía volver a
normalidade, así que intentou suicidarse de varias formas pero non o conseguiu, porque ao ser
un cyborg non morría así por así. Preguntoul le a un vagabundo como se podía suicidar.
– Tes que ser asasinado por un mago, – díxol le o vagabundo.
– Pero onde podo encontrar un mago, – contestoul le el. O vagabundo díxol le que tería que
explorar. Fixo a maleta e foise a explorar. Buscou en cada casa de cada aldea, de cada
parroquia, de cada concello, de cada cidade, de cada país, de cada continente pero non
encontrou mago ningún. Xa desesperado caeu na conta en que aínda non timbrara na casa do
veciño. Cansado de viaxar foi arrastrándose para ver quen vivía alí. Timbrou e quen lle abriu foi
un mago! Pero non un mago calquera, foi Harry Potter. Como o cyborg tiña cara de estar canso,
Harry invitouno a pasar. Unha vez xa dentro contoul lo todo. Harry díxol le que había un mellor
conxuro para volver, era para “anular a sesta”. O cyborg díxol le que por probar non pasaba
nada. Harry pronunciou o feitizo e o cyborg empezou a levitar e unhas chispas vermellas e
douradas empezaron a saír do seu corpo. E xusto antes de bater coa cabeza no teito
desapareceu. Cando espertou estaba no hospital cunha tremenda dor de cabeza. Ao seu lado
estaban seus pais que, nada máis espertar, l le dixeron que se ían mudar a unha casa dun só
piso para que non volvera a pasar esta odisea.

FIN
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RITAA MAGA

Por Noa Seage

Había unha vez unha maga chamada Rita. O seu pai era antigamente o mago do lume, pero
como tivo unha fi l la tívol le que pasar os seus poderes. O problema era que non lle podía dicir
nada a ninguén. Cada persoa que tiña un poder tiña que ter unha tatuaxe que representara á
súa famil ia. Neste caso o de Rita era un sacho que tiña no pulso, porque a súa famil ia era unha
famil ia labrega. Un día Rita ergueuse e foi a almorzar. Rita sospeitaba que algo ía mal porque o
seu pai sempre lle espertaba polas mañas. Na mesa había unha nota que poñía: ”O mundo
conxelouse a única que se pode mover es ti e o resto das magas do mundo, hoxe iranche visitar
polas cinco e media” .

Rita estaba moi nerviosa, non sabía que facer. Unhas horas máis tarde, polas cinco e trinta e
cinco, chamaron a porta. Eran as demais magas! Estaba Dália a maga do mar, capaz de andar
sobre el e respirar baixo el, e ademais podía manexar a auga coa súa mente. Tamén estaba
Nerea, ela era a maga da terra e podía facer crecer as herbas e todo tipo de vexetación (Odia
cando cortan ás súas amigas árbores). Lucía, a maga do espazo, podía respirar alí e a
gravidade non era nada para ela, tamén coñecía aos aliens dalgúns planetas como Marte e
Urano. Ademais Lucía durmía sobre Saturno. Noa, a maga do aire, podía voar e facer que faga
frío, calor, neve. . . Isabela tiña unha irmá chamada Lara e tiñan os mesmos poderes, o da forza.
Todas tiñan un poder secundario O DE FALAR COS ANIMAIS, pero aínda non os sabían usar.
Nerea levaba unha nota na man que poñía: “Abrir coas demais magas”. Dália quitoul la da man e
comezou a lela:

- “Xuntas tédesvos para cambiar o grande problema do mundo, mais ben o cambio cl imático”.
Lara e Isabela traían outra nota que poñía: “Abrir coas demais magas 2”. Esta vez Noa quitoul la
da man e leu:
- “Estaredes preguntándovos como facer que o cambio cl imático termine. Veredes, hai un mago
chamado Mikel que traballa no cambio cl imático. El é o que fai que o mundo estea neste estado.
Para encontralo tedes que seguir estas coordenadas “V2R568N”.

As mozas seguiron as coordenadas e ao chegar había moitos robots, así que idearon un plan.
Primeiro atacarían aos mais débiles: R RAFA, S SAÚL, F FROILÁN e C CARLOS, despois a
polos medianos: E EZEQUIEL, A ABEL, B BREOGÁN e H HUGO e por último irían a polos D
DIEGOS que estaban protexendo a porta. Despois de gañarl le a todos entrarían pola porta e no
baño estaba o R RUBEN. Máis adiante está Mikel e o seu robot-criado L LUCAS esperándolles.
Para vencer aos primeiros robots Nerea enredaríaos nas herbas para que non se poideran
mover, Lucia baixaría uns planetas e deixaríaos KO. Para R RUBEN Noa iría voando ao baño
e abriría a ducha, entón R RUBEN, sen saber o que pasaba, iría a pechar a ducha e Lara e
Isabela pecharían a porta e aguantaríana coa súa súper forza. Rita queimaría a Mikel e Dália
mollaría ao indefenso L LUCAS, pero non para vencelo se non que o mollaría para que deixara
de contar chistes malos e cantar chocolate con améndoas. Rita e Dália fixeron un xeo xigante e
dentro estaba Mikel e así é como acabaron co cambio cl imático. As Magas fixeron todo iso e
conseguiron salvar o mundo.
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ENREGUÉIFATE: OBRADOIRO DE REGUEIFA

O xoves 22 de abri l Lupe Blanco e Josiño da Teixeira viñeron a ensinarl le ao alumnado de 5º e
6º a regueifar en galego. A regueifa consiste nunha copla feita por estrofas de catro versos, nas
que o segundo e o cuarto verso riman. As coplas vanse botando entre dous regueifeiros/as que
se van contestando un ao outro. Foi moi divertido!
Na metade do obradoiro viñeron os da TVG e entrevistaron a tres alumnos/as de sexto, que
dixeron o que lles parecía o obradoiro e se regueifar era fácil ou difici l .
Como nos gustou tanto, a clase de sexto decidiu participar no certame Enregueifate facendo
coplas para a despedida do colexio. Enreguéifate é un certame no que participan varios
concellos, entre eles Rianxo, para promover a tradición oral en galego entre a xente nova.
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PISCINA

O venres 7 de maio do 2021 , a clase de sexto empezou a ir a piscina municipal de Rianxo a
facer un curso de natación. Cada venres cando chegaban á piscina, medíanl les a temperatura e
despois ían cambiarse.
Ao entrar dentro da piscina, dividíronos en tres grupos e foron a distintas estaxes. Alí xogaron
ao waterpolo, nadaron a crol, tiráronse de bomba e de pau. . . Ao final, ían ao jacuzzi e a piscina
pequena. O curso durou catro semanas e os nenos e nenas de 6º pasárono xenial e melloraron
moitísimo en natación!
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POEMAS RIANXO

Xogando coa gramática e a poesía escribimos poemas sobre diferentes paisaxes de Rianxo
empregando substantivos e adxectivos.

A NOSA MURALLA

A Muralla.
Ceo oceánico,
nubes esponxosas,
camiños indecisos,
costas mareadas,
monte rochoso,
pedras revoltas,
toxos queixosos,
muíños divertidos,
pobo poboado,
árbores poderosas.

A nosa Muralla.

Nerea Lens Lojo

O CASTRO BARBUDO.

Nubes esponxosas,
monte inmenso,
mar cristal ino,
ponte xigante,
valado ovalado,
ceo nubrado,
aldeas fermosas
pedras xigantes,
arbores frondosas,
toxos pequenos.

Isabela Pimentel

O HÓRREO DO ARAÑO

Monte frondoso,
hórreo longo,
tel las laranxas,
sombras misteriosas,
árbores altas,
muro rochoso,
casas vellas,
portas fortes,
herbas verdes.

O hórreo do Araño

Lara Hermo e Dália Dopico
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TARAGOÑA

Casas grandes,
árbores fermosas,
igrexa alta,
mar bonito,
carreteiras curvas,
rochas tolas,
solpor grandioso,
campos verdes,
vistas preciosas.

Taragoña fermosa.

Mikel Resúa

TARAGOÑA

Taragoña fermosa,
mares azuis,
campas no ceo,
casas pequenas,
casa de cores,
igrexas antigas,
rúas valeiras,
árbores frondosos,
auga limpa,
Taragoña.

Hugo Rial
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REGUEIFA DE DESPEDIDA DE SEXTO

Somos a clase de Sexto,
Sexto do Brea Segade

aquí estamos regueifando
vinde con nós e escoitade.

Para o ano xa marchamos,
marchamos para Rianxiño,
xa nos facemos maiores
polo largo do camiño.

As profes son pesadiñas
sempre poñendo deberes
pero tamén as queremos
porque nos deron saberes.

Aquí no Brea Segade
hai as mellores titoras
e aínda por riba de todo
son como computadoras.

Desde que fun pequeniño
a este cole quixen vire
agora que teño amigos
téñome que despedire.

Son unha alumna de Sexto
que espera non repetire
e pra o ano no instituto
moito me espero rire.

Esta vai por despedida
como dan os regueifeiros
ata sempre compañeiras
ata sempre compañeiros.
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COMO FOI A VISITAAO INSTITUTO PARA OS DE SEXTO?

O martes día 1 de xuño os/as alumnos/as de 6º fixeron unha visita ao seu futuro instituto, o
I .E.S. Felix Muriel. En xeral encantoul les, aínda que seguen un pouco asustados polo comezo
nese gran edificio en setembro. A meirande parte deles teñen algún famil iar alí polo que
escoitaron Martina e Amparo, que foron as persoas que os acompañaron en toda a visita polo
centro. Primeiro déronl les a benvida uns ex alumnos do Brea Segade que foron Álex, Sara e
Ainara e explicáronl les un pouco como foi o cambio de Primaria ao instituto. Cando eles voltaron
a clase, os de sexto seguiron polo centro adiante coñecendo: a profesores, ao conserxe, as
aulas, a bibl ioteca (pero non imaxinedes que é moi grande, é menos da metade ca do Brea
Segade). . .
Todo sexto xa ten decidido unha cousa, que se para o ano segue habendo os mesmos
profesores a quen eles queren é a Xabier, que xusto o colleron dando clase de castelán. Tamén
lles gustou moito: o salón de actos, que se encontraba no edificio principal arriba de todo; a
cafetería, que tamén está no edificio principal e ata tiña Doritos, mmmm que rico! ! ! ; o pavil lón
que tamén ten unha parte superior e alí arriba están as mesas de tenis de mesa; a clase de
ciencias tamén estivo moi ben, pero foil les un pouco incómodo porque estaban na clase uns
alumnos do instituto e por riba eran moito máis maiores que eles e iso intimida bastante. A pena
é que non puideron ir visitar a aula de audiovisuais, o equipo de Normalización Lingüística, nin
tampouco puideron coñecer ao director.

SEXTO PASÁDEO MOI BEN NO
INSTITUTO!! !



Vémonos no Insti !



34

c.e.p.
xosé

maría
brea

segade taragoña editora


