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EDITORIAL
Ola lectores e lectoras da gran revista NÉBOA!!

Os alumnos e alumnas de sexto ímosvos presentar as novidades deste novo
curso, que non foron poucas.

A mestra Paqui decidiu cambiar o tellado do cole. As obras comezaron no verán
pero prolongáronse no mes de setembro e estivemos polo menos un mes sen poder
estar no pavillón e no parque, pero que ben quedou!

Ao comezo deste curso, no mes de outubro, recibimos a visita dun grupo de
nen@s croatas e italianos que viñan acompañados polos seus mestres e mestras. Era
a  mobilidade  do  Erasmus+,  programa  europeo  no  que  participa  o  noso  centro.
Fixemos moitas actividades conxuntas: excursións, coma a do Camiño de Santiago,
visita  a  museos,  actos de irmandade,  un programa especial  de radio,  un magosto,
comidas no cole e clases as que asistían os compañeir@s croatas e italianos.  Os
alumn@s de terceiro,  quinto e sexto tivemos a oportunidade de convivir  nos nosos
fogares cuns estudantes doutro país, que se converteron en amigos para toda a vida.
Esta actividade remataba indo nós a Croacia no mes de maio! Desta volta non vai
poder ser.

No mes de outubro, e como xa é costume, comezamos a levar obxectos para
facer a exposición, esta ano o tema foi o comedor. Nós, @s de sexto, explicámoslle
aos alumnos e alumnas do IES de Salvaterra para que se empregaban todos eses
obxectos cando viñeron visitar a exposición. Tamén lles ensinamos a facer filloas nun
obradoiro de cociña. Axudáronnos moito as mestras Luz e Paqui. Ademais a mestra
Sonia fixo un obradoiro de papiroflexia, con panos de mesa, moi divertido.

En novembro, a mestra Belén, tivo que marchar porque estaba embarazada e en
febreiro naceu o seu fillo, chámase Breogán. Temos moitas ganas de coñecelo!

No Nadal as nosas mestras e Adrián Ferreira de 5º sorprendéronnos cun baile
dun remix que fixeron elas coa canción do flow da cucaracha, a verdade e que rimos
moito.

En xaneiro xubilouse a mestra Pilar que nos estivo acompañando durante todos
estes anos. Dende aquí dámoslle as grazas por todo o que fixo polo cole, por todos os
alumnos que pasaron polas súas clases e por  ser  tan boa mestra.  Ela quería que
todo@s falaramos galego, que a nosa lingua non se perdera e que coñeceramos a
cultura galega e aos nosos escritores e escritoras. Unha merecida xubilación a da nosa
querida mestra Pilar.
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Este  curso  dedicamos  algúns  obradoiros  para  pintar  o  patio  inclusivo  coas
mestras Luz e Susana. Fixemos diferentes xogos como: o twister, a xoaniña, o parchís
tres  en  raia,  o  truco...  a  verdade  que  coas  nosas  mestras  facemos  cousas  moi
divertidas. Foi unha grande experiencia xogar xunt@s, todos os nenos e as nenas do
cole, neste patio, cando estivo rematado.

No Entroido fomos disfrazad@s de comidas típicas da nosa terriña. O primeiro
ciclo de bacallau con coliflor. O segundo ciclo de polbo e o terceiro da cacheira do
porco.

Tamén nos gustaría destacar que este ano coñecemos a unha morea de mestras
que viñeron ao noso cole:  Victoria, Patricia,  Fátima, Cecilia,  Nerea, Naiara, Ángela,
Javier, Estefanía, Sabela, Ana PT, Pedro, Susana e Ana.

Todo ía de marabilla, ata que comezamos o mes de marzo que... cambiou as
nosas vidas. De súpeto, un virus orixinado en China chegou ao noso país. Este virus,
chamado covid-19 fixo que tod@s tiveramos que quedar nas casas, sen poder saír ao
parque, sen ir ao cole.... Foi así como descubrimos un novo modo de traballar dende as
nosas casas. Ao principio non foi  doado adaptarnos a esta situación, pero estamos
aprendendo moito  desta  experiencia.  Aínda así,  botamos moito  en  falla  aos nosos
compañeiros e compañeiras, e por suposto, ás nosas mestras.

Deste xeito, non puidemos facer un montón de saídas que estaban previstas
como a andaina de Educación Física, a visita da parroquia de Cabreira ou a excursión
á Mondariz. Tamén teñen que quedar para outra ocasión a saída ao Salón do Libro de
Pontevedra,  á  emisión  especial  de  radio  para  conmemorar  o  25  aniversario  de
Ponte..nas ondas! que iamos realizar dende a Universidade de Vigo. Xa estabamos
preparando nos obradoiros as manualidades e traballos para recibir as visitas do autor
Iago López e da autora Chus Pereiro, que  teremos que convidar outro curso porque
este non puido ser. Tampouco puidemos celebrar o día das Letras Galegas que se
dedica  a  Ricardo  Carvalho  Calero.  Pero  aínda  así,  estamos  a  facer  actividades
relacionadas con eles dende as nosas casiñas. O que non podemos facer é o noso
estupendo Festival das Letras coas obras de teatro que xa empezaramos a ensaiar e
as actuacións musicais. E a nosa super excursión de final de curso!

Pero cando regresemos ao cole, @s de sexto estaremos xa no IES,  seguro que
se poderán facer todas estas actividades que tiveron que ser suspendidas.

Foi un curso ben diferente a todos os anteriores, con vivencias ás veces difíciles
por causa da alarma sanitaria, unha situación que nos ensinou a adaptarnos, en moi
pouco tempo, a unha nova forma de vivir, de estudar e de relacionarnos.

Que todo isto nos sirva para facernos mellores persoas, para mellorar o noso
planeta e cambiar aquilo que era prescindible polo verdadeiramente importante.

Moita saúde para tod@s!!!!

Alumnos e alumnas de 6º curso
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  LEMBRANZAS DE EX-ALUMN@S

A miña foi unha infancia moi bonita. Os mellores anos vivinos no colexio de Alxén. Eu

era unha nena moi reservada e aquí aprendín a relacionarme cos outros rapaces e rapazas.

Fixen  moi  bos  amigos  neste

colexio. Teño moitos recordos con

profesores  coma  Pilar,  Puri,...  e

sobre  todo  con  Fernando  e  Luz,

mestres os que lles teño un grande

afecto.  Eles  leváronnos  a  moitas

excursións.  Nunha  delas  recordo

que  durmimos  nun  pequeno

albergue na praia de Patos, no que

cociñei  por  primeira  vez.  Foi

realmente  moi  divertido!!!!!!

Tamén con eles tiñamos obradoiro

de  cociña  e  de  baile,  no  que  o

pasábamos  xenial.  Aínda  vexo  a

Fernando  ensinándome  a  bailar  o

valse. Todo un reto!!!! Co alto que

el era ...levábame a metade do baile

“arrastras”. Ja, ja, ja!!!. Se puidera

volver  atrás,  volvería  ir  ó  mesmo

colexio, onde fun  tan feliz.

Un bico

Empezando a recordar doume conta de que xa hai 28 anos que deixei de ser alumna do

Colexio Público de Alxén, e recordo cando meus pais me dicían: " hai 20 anos que fomos de

excursión a Madrid e parece que foi onte...", eu miraba para eles sen entender o que dicían e

agora comprendo o que eles querían dar a entender. Os anos pasan voando e agora xa se está

graduando miña filla Iria.

Alexandra Cabreira, nai de Xián  de 6º

Alexandra, no centro da foto, con camiseta 
vermella, diante da catedral gótica de 
Barcelona, na excursión de oitavo de EXB
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Eu os mellores recordos que teño no colexio eran os recreos, as clases de 

“ximnasia” e o camiño dende a  parada á casa, que nos levaba media hora, senón era a comer 

castañas e moras era con liortas entre uns e outros. Outra das cousas que me gustaba do 

colexio eran as pistas para xogar e o Día da Árbore... sempre me gustou andar coas mans na 

terra.

Unha anécdota que lembro foi cando fomos ao cine a ver a película "Sempre 

Xonxa", fíxome moita ilusión xa que era a primeira vez que ía ao cine. Tamén fun por 

primeira vez en tren cando fomos de excursión a Ourense á “Cidade dos Muchachos”, lembro 

que ademais fora a miña nai comigo. En xeral pasábao moi ben no colexio, pero ao chegar a 

primavera as clases da tarde facíanseme moi longas. De viaxe de fin de curso, cando rematei a

EXB fomos a Madrid e pasámolo en grande, eu compartira habitación con Cecilia de Cabreira

e Susana de Porto.

A pesar de non ser moi boa estudante lémbrome e teño moi bos recordos dos 

profesores como: Dona Puri, Dona Asunción, Dona Ángela, Don José Antonio, Don Paco, 

Dona Esperanza, a cal aos rapaces encantáballe sacala das súas “casillas”,  Dona Sofia ou Don

Ángel, ao que lle tiñan un alcume non moi agradable. Ademais lembro a chegada de Dona 

Pilar que dicía que o galego que falabamos estaba ben, que era un dialecto, xa que ao lado do 

galego que se escoitaba na televisión era diferente.

En xeral creo que todos volveriamos ir ao colexio se puideramos; a pesar de que, 

cando estabamos, queriamos que acabase. Os anos no colexio son unha boa lembranza.

 Ata Sempre. Antonia Pereira Souto, nai de Íria de 6º

Toñita, sentada, novena comezando pola esquerda, no Congreso dos 
Diputados en Madrid, na excursión de oitavo de EXB
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 O MAGOSTO
O venres 25 de outubro celebramos no cole O Magosto. Este ano non estabamos sós, xa que

tiñamos uns convidados moi especiais: Danea,  Gabriel, Nicole, Lana, Flora e a mestra Marina de

Rovinj, en Croacia e Giorgia, Rosita, Nina, Flaminia, Luca e os mestres Fabio e Loredana de

Cividale del Friuli, en Italia.

A primeira hora fixemos uns cucuruchos. Sara e Paula tiveron que axudar a  montar o circuíto

de xogos populares, xa que son a Delegada e a Subdelegada da clase.

A PLANTACION

Logo fixemos unha  plantación de tres árbores na entrada do colexio, unha por cada rexión

participante no Proxecto Rush: Cividale del Friuli, Istria e Galicia. Agora cada vez que pasamos

por diante delas lembrámonos desa semana tan especial que vivimos no noso cole.

O alumnado do 1º e 2º 

plantamos a Friuli e os 

de 3º e 4º plantaron a 

Istria.
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        Os alumnos de 5º e de 6º encargáronse de plantar a Galicia

      

XOGOS POPULARES

Despois de merendar empezaron os xogos populares: o holandés, o truco, os aros, os zancos, a ra,

a  buxaina,  os  birlos,  a  chave  e  as  carrilainas.  Os  nenos  levábamos  colgado  do  pescozo  un

carteliño co nome dos xogos e cada vez que xogabamos a un a mestra encargada dese xogo

poñíanos un selo. Despois fixemos un xogo colectivo.
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COMEMOS AS CASTAÑAS

Cando  remataron  os  xogos  comemos  as

castañas  que  con  tanto  esmero  asaron

Carmen e Manolo.

Logo, Carmiña foi a persoa encargada de

repartilas.  Cada curso tiña que facerunha

fila e ela introducía as castañas nos nosos

cucuruchos.
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SALTO DA FOGUEIRA

Despois de encher o bandullo chegou o momento  de saltar a fogueira. As profes Pilar e Paqui

foron as encargadas de prender o lume e botar o bullo nas dúas fogueiras: unha para os pequenos

e outra para os maiores. 

ENFARRUSCÁMONOS

Outra da parte  que nos encanta do magosto é a a de enfarruscarnos.  Estas son as probas do

negriños e negriñas que quedaron algúns e algunhas.

Pasámolo xenial e os nenos e os mestres das outras rexións puderon disfrutar dunha das nosas

tradicións: O Magosto.

MAGOSTO FAMILIAR

O domingo  17  de  novembro  celebrouse  a  xornada  de  portas  abertas  no  cole.  As  familias

puideron ver  a  nosa exposición  adicada  ao comedor,  as  cabazas,  os  nosos  traballos,  comer

castañas, escoitar ao grupo de música da Banda de Salvaterra e disfrutar do programa especial

Magosto que fixemos nós,  os nenos e nenas  de 2º .

Artigo feito polo alumnado de 2`
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    COCO-ALXÉN
O gran concurso que se celebra, cada ano, polo Magosto, cumpriu este curso 10 anos. É

dicir, que celebrabamos a X Edición de Coco- Alxén, o famoso concurso no que participan os

alumnos e alumnas do colexio confeccionando preciosos traballos con cabazas. Un concurso

que pon a toda a familia a pensar e a elaborar marabillosas creacións artísticas.

O proxecto anual do centro era o comedor e a maioría das cabazas inspiráronse 

neste tema. Foron chegando, durante a semana do magosto, cabazas que representaban 

comedores, potas, vaixelas,cociñeiros e cociñeiras, xogos de café, sopeiras...todas preciosas, 

moi creativas e con moito traballo e cariño na súa elaboración.

Coma en todos os concursos, hai un xurado que debe escoller as que se consideran

mellores e polo tanto merecedoras dun premio. O xurado composto polas mestras Sabela, 

Fátima, Ana, Javier, Nerea e Fani deliberou, pensou, volveu deliberar e despois de moito 

traballar puido elaborar a lista das mellores cabazas do GRAN CONCURSO COCO ALXÉN .

Todas as cabazas presentadas ao concurso decoraron as escaleiras que soben a 

primeira planta do edificio a xornada do magosto e na festa de portas abertas do domingo. E as

cabazas gañadoras pasaron ao pudium no que locen moi oufanas e orgullosas de ser as 

mellores dese ano.

10 anos máis para Coco-Alxén!!!

O xurado de Coco-Alxén o día do magosto na gala de entrega de 
premios aos gañadores e gañadoras do concurso.
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Os gañadoras e gañadores do primeiro

ciclo foron: 

Áxel Rodríguez Cambra de 2º

Sara Alonso Pereira de 1º 

Antía Rodríguez García de 1º

Os gañadoras e gañadores do 2º 

ciclo foron:.

Mauro Álvarez Regueira de 4º

Mateo Fernández Acuña de 4º e 

Aixa Iglesias Herrera de 3º

Os gañadoras e gañadores do 3º ciclo

foron:

Daniela González Díaz de 5º

Cibrán Martínez García de 6º e

Antía Fernández Rodríguez de 5º
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 EXPOSICIÓN
  “O COMEDOR”

Chega o tempo das castañas, do Magosto, e o alumnado e as mestras do CEP Carlos
Casares de Alxén comezan a estar máis atarefad@s que de costume. Son moitas as actividades a
poñer en marcha e que compoñen o cartel desta celebración no centro: xogos, exposicións polos
corredores, festa do magosto, xornada de portas abertas, visita dos alumnos e alumnas do IES... E
dende hai xa moitos anos unha das máis importantes do programa e a exposición relacionada co
proxecto anual. Este curso, o salón de actos do centro, acolleu a exposición  “O comedor”  cos
obxectos que xenerosamente foron aportando as familias do alumnado e tamén as familias dalgúns
ex-alumnos/as do centro.

No escenario e presidindo a exposición reprodúcese un comedor antigo dunha casa
familiar de nivel económico alto. As paredes están empapeladas con tiras de papel pintado que
teñen máis de 60 anos. Decoran as paredes un cadro con tres abanos de finais do século XVIII ou
comezo do  XIX, procedente dun pazo que estaba no concello de Tui, o típico cadro da Sagrada
Familia  e un retrato familiar  pertencente a unha mestra do colexio.  O comedor está amoblado
cunha mesa e dúas cadeiras, un chineiro de madeira nobre de finais do século XIX, no que se
gardan manteis e vaixelas, un aparador con espello de máis de 70 anos, unha mesiña para tomar
café ou licores de patas torneadas procedente da casa dun médico e unha mesa redonda cuberta cun
tapete bordado. Cubrindo o chan unha alfombra feita en tear que ten máis de 50 anos.

Completan a escena elementos como un gramófono que empregaba discos de lousa,
unha  calculadora  de  época  e  elementos  decorativos  coma  un  floreiro,  candeeiros,  un  reloxo
metálico, un globo terráqueo antigo e unha lámpada de máis de 60 anos procedente dunha casa da
montaña de Ourense. Entre a vaixela deste comedor podemos apreciar unha sopeira da Costa da
Morte, un xogo de café, agasallo dunha voda, copas e un decantador de licores.
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A mesa principal é a que se
pon  en  datas  sinaladas  ou
ocasións  especiais.  A  da
nosa  exposición  está
perfectamente montada para
seis  comensais.  Nela  está
estratexicamente  colocada
toda a cubertería,  a vaixela,
a  cristalería,  o  mantel  e  os
panos de mesa.

Polo lado dereito e colocada
cara  o  exterior  está  unha
culler,  xa  que  será  o

primeira  vianda  que  se  nos  servirá,  sobre  o  prato  que  está  colocado  na  parte  superior.
Seguidamente están o coitelo e o garfo para o peixe, que será servido nun dos pratos chairos. Por
último atopamos os coitelos e garfos de carne, que será servida en último lugar sobre o segundo
prato chairo. Os cubertos que están enfronte do servizo son para a sobremesa e os rabos indícanos
con que man debemos usalos.Por último temos a culleriña do café que será o último que toman os
adultos.

Outro aspecto que ás veces dá lugar a erros é saber que pan nos corresponde, sempre é
o que está no lado esquerdo do noso servizo.

Os panos de mesa deben colocarse sobre as pernas, colocalo coma se fora un babeiro,
está desaconsellado.

A cristalería está formada por tres copas, a da auga, a do viño e a do escumoso.

Na  exposición  había  tamén  unha  mesa  adicada  á  cristalería  onde  se  colocaron  os
utensilios que se empregan para conter ou servir os líquidos. Nesa mesa podíanse apreciar unha
gran variedade de vasos e copas, entre as que podemos destacar catro copas que foron un agasallo
de voda. A maioría das copas son para servir bebidas alcólicas. Algunhas teñen marcadas unhas
liñas que indicaban ata onde se debe encher. As copiñas máis pequenas tamén se lle chaman chatos.

No centro estaban as botellas de gaseosa cun sistema de peche especial e unha botella
de  auga  de  Mondariz
moi antiga. Tamén había
tres botellas moi grosas,
dunha  bebida  que  se
chama sifón na que para
servir  o  líquido  hai  que
premer  sobre  unha
palanquiña.

Completaban
a  mesa  dúas  botellas
decoradas  para licores  e
unha botella de barro na
que se metía auga quente
e  que  se  usaba
antigamente para quentar
a cama nos meses de inverno. E adornando a mesa no centro colocouse un espectacular candeeiro
dourado.
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Os xogos de café eran outros dos elementos que chamaban a atención na exposición.
Había máis de quince xogos, a maioría completos: cafeteira, leiteira, azucreiro, tazas e pratiños. 

A pesar de ter moitos anos, algúns máis de 70, estaban moi ben conservados porque só
se  usaban  en  datas  sinaladas  coma  no  Nadal,   festas  patronais,  celebracións  familiares  moi
especiais ou cando viña algunha persoa convidada distinguida.

O xogo que está ao comezo da mesa é un xogo de Sargadelos. É unha cerámica de
moito prestixio e por iso ten un alto valor económico. Fabrícase na Mariña Lucense, no concello
de Cervo. A primeira fábrica foi creada a comezos do século XIX.

Había  algúns  xogos  curiosos,  como  o  que  ía  contando  unha  historia  a  través  das
ilustracións. Ou un xogo de té, procedente da China, porque a nai de dúas compañeiras nosas é de
alí. 

E como xa mencionamos antes, os cadros eran parte da decoración dos comedores. As
persoas que aparecen nos cadros da exposición son os bisavós, bisavoas, tataravós, tataravoas de

alumnos  ou  alumnas
do  colexio.  Algúns
teñen máis de 100 anos
e  curiosamente  varias
fotografías foron feitas
na  Arxentina,  país  ao
que  emigraban  moitas
persoas  da  nosa
comarca.  Tamén  se
podía ver  un cadro da
Última  Cea,  fabricado
en estaño e o carné de
identidade da tataravoa
dun compañeiro de 4º

Nunha  pequena
mesa  redonda,  cuberta
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con tapete de ganchillo, estaban varios obxectos que se empregaban antes de haber luz eléctrica nas
casas ou cando marchaba a luz. Como varios candeeiros, sobre os que se colocaban unhas candeas
de  cera.  Tamén   varios  quinqués.  No recipiente  da  parte  inferior  había  alcol  ou  algún líquido
inflamable que humedecía unha mecha. Ao prenderlle lume a mecha ía ardendo pouco a pouco.
Unha  lámpada  de  gran  tamaño  que  colgaba  do  teito  do  salón  tiña  o  mesmo  sistema  de
funcionamento.

Noutra  mesa  podían  verse
varios obxectos.  Entre eles
destacaba  unha  colección
de azucreiros fabricados en
distintos  materiais:  cristal,
cobre, alpaca,... 
Chamoulles  á  atención aos
nenos/as  o  cepillo  e  a  pa
para  recoller  as  migas  de
pan xa que antes de servir
as  sobremesas  os  manteis
deben quedar ben limpos.
Tamén  había  un  xogo  de
aliño,  para  colocar  o
vinagre, o aceite, o sal e  un
cuarto lugar para colocar o
pemento ou a pementa.

E  se  algo  é  importante  nun comedor  é  a  louza,  para  presentar  os  menús  na  mesa,
empréganse as fontes e as sopeiras. Nunha das mesas estaban varias sopeiras. A máis antiga das que
estaban expostas tiña máis dun século.Varias fontes e salseiras completaban a mesa xunto a unha
peza para darlle a volta ás tortillas, da prestixiosa cerámica de Sargadelos.

De todas estas pezas había unha que tiña un valor engadido, era unha fonte. Pola parte
de arriba xa se podía comprobar que estaba rachada,  pero o realmente sorprendente estaba pola
parte de atrás! Unha autentica obra de enxeñería!! Os anacos estaban suxeitos con grampas de ferro.
Imaxinade  con  que  xeitiño  tiveron  que  poñerllas  para  que  non  se  esnaquizara  toda  a  fonte.
Impresionante!!!

Gema, Javier, Mario, Brais, Cibrán, Nacho, Laura, Maite, Xián, Iria e Enxo 6º nivel
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FAMILIAS
DIVERSAS

No  noso  colexio  houbo  unha

exposición,  no  mes  de  outubro,

sobre os tipos de familias feita por

Sergio Padial  Fajardo,  un profesor

de Málaga. A exposición titulábase

“FAMILIAS NO HAY MÁS QUE

MUCHAS” e  chegou  ao  centro  da

man  da  Fundación  Carlos  Casares.

Todos  os  cursos  pasamos  pola

exposición,  que estaba montada no

corredor da planta baixa, e fixemos

traballos na aula. 

A exposición estaba formada por dezaseis carteis nos que podían verse

fotografías  de  familias  moi  diferentes.  Había  familias  biparentais,  adoptivas,

monoparentais,  de  acollida,

reconstituidas,  extensas,

homoparentais,  separadas,

multiétnicas,  trans  ou

numerosas.  Cada  imaxe  ía

acompañada  dun  texto  que

explicaba  a  cada  familia,

como era a súa vida diaria e

unha presentación dos seus

membros.
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Con  esta  exposición  o

profesor malagueño quería mostrar que

hai moitos tipos de familia, e non só a

familia  tradicional.  Esta  exposición

gañou o segundo premio Rosa Regás.

Hai  só  trinta anos había  os

mesmos tipos de familia pero se a túa

familia  non  era  de  tipo  tradicional

tíñalo que esconder e non dicir nada diso. Porque ninguén o ía a entender e ías a

ter moitos problemas. Hoxe en día a situación xa non é a mesma.

Pero  nós  quixemos  saber

cantos  tipos  de  familias  se  coñecían  e

saímos  á  rúa  a  preguntar.  A  miña  nai

díxome  que  coñecía  as  seguintes

familias:  divorciadas,  tradicionais  e

numerosas....non son moitas verdade? A

nai  de  Santi  coñecía:  extensa,

tradicional, homoparental, trans e ningunha máis.

Polo que chegamos á conclusión de que isto aínda non está moi avanzado

e normalizado. Pero a todos e todas os que lles preguntamos, hai unha cousa na 

que coinciden, o importante é que a 

familia se leve ben, haxa amor, saúde e se

respecten. 

Santiago  Pérez Simón
Carlos Rodríguez Rodríguez
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Do 12 de setembro ao 11 de outubro de 2019, tivemos no noso colexio a exposición do 
profesor malagueño Sergio Padral Fajardo, “Familias non hai máis que moitass”, grazas  á 
colaboración da Fundación Carlos Casares. A través dela, o alumnado do centro puido 
coñecer os distintos tipos de familia que hai hoxe en día e reflexionar sobre a súa.

“Na nosa casa, un bo día, os meus pais decidiron divorciarse e, polo tanto, somos unha familia 
monoparental que está composta pola miña nai, os meus irmáns Lucas e Gema mais eu.
Aparte de ser unha familia monoparental, tamén formamos unha familia numerosa de 
categoría especial porque dous membros da familia temos unha discapacidade intelectual”

Isabel Baz Bernárdez – 5º

“A miña familia está composta por catro persoas::Eva, a miña nai, á que lle gusta cociñar e sobre 
todo, facer postres; Enrique, meu pai, ao que lle gusta arranxar as cousas (é un manitas); Xesús, o 
meu irmán, ao que lle gusta moito o deporte e sobre todo o fútbol e, por último, eu, Carla. Son a máis
pequena e gústanme moitas cousas como o patinaxe ou a natación.

Creo que a miña familia é tradicional, pero non é o único tipo de familia. Hai moitas máis que 
nin coñecía como multiétnica formada por persoas de diferentes razas, multicultural onde hai 
persoas que falan distintos idiomas como pasaba na familia de Carlos Casares, unipersoal cando está
formada por unha soa persoa e moitas máis.”

                                                                        Carla 5º
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Este ano o tema para facer o calendario para o novo ano 

2020  foi “ O Comedor”.  

Cada un de nós, as alumnas e dos alumnos do CEP 

Carlos Casares, xunto coas nosas familias, levamos algún 

obxecto ou algunha foto que estivesen nos comedores. 

Foi un éxito rotundo, xa que participamos moitas 

familias! 

 

 

No interior do calendario podemos atopar 

diferentes fotos, pero a min a que mais me 

gustou foi a calculadora antiga e o globo 

terráqueo.  

A miña nai chamoulle moito a atención as 

fotos antigas das avoas e avós das nenas e 

nenos, xa que naquela época non se podían facer fotos. 

 

Iso si, do que si que nos decatamos é que sempre estamos dispostos para comer ou facer una 

xuntanza! 

 

 

 

 Familia Baz 

O CALENDARIO 
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

           25 DE NOVEMBRO

O pasado 25N no CEP Carlos Casares sumámonos ás concentracións que

tiveron lugar ao longo de todo o mundo en contra da violencia de xénero. E non se nos

ocorreu mellor xeito de facelo que recordar a todas e cada unha das mulleres que, no

que levamos de ano, perderon a vida a mans das súas parellas ou ex-parellas.

Así,  como sinal de dó e en memoria de todas elas e tantas outras, todo o

alumnado e claustro gardamos un minuto de silencio fronte ao mural  que elaborou a

mestra Susana cos e coas alumnas de 3º e 4º, e que pretende visibilizar a cada unha das

vítimas.

Consideramos  tamén moi  necesario  recordar  desde  aquí,  que  a  actual  lei

española, a  Lei Orgánica 1/2004,  só contabiliza como vítimas de violencia de xénero

aquelas mortes perpetuadas por agresores que gardan un vínculo de afectividade coa

vítima, polo que moitas das mulleres vítimas de violencia machista non entrarían dentro

das estatísticas de violencia de xénero, e por tanto non teñen nome nin rostro.

Ademais, durante este mes de novembro, nas clases de relixión, estivemos

investigando sobre que é a Violencia de xénero e os tipos. Despois,  elaboramos un

mural por grupos. En total catro grupos con gustos e maneiras de traballar diferentes

dando un resultado de catro murais  moi vistosos.
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Pero.... que é a violencia de xénero?

Enténdese por violencia de xénero calquer acto violento ou agresión, basados

nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de relación de dominación dos

homes sobre as mulleres e as mulleres sobre os homes, que teñan ou poidan ter como
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consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos

e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito público

coma na vida familiar ou privada.

O concepto "violencia  de xénero" da  nome a  un problema,  que ata  hai

pouco, formaba parte da vida privada das persoas; era considerado un asunto de familia

que non debía  transcender  de  portas  para fóra e,  polo tanto,  no  que non se  debía

intervir.  Entender  a  violencia  como  un  asunto  privado  reforza  ás  mulleres  a  unha

situación de subordinación respecto do home ou reforza aos homes  e implica asumir as

relacións de poder historicamente desiguais entre ambos e a través das cales se lexitima

ao home a manter o seu status da dominación inclusive a través da violencia.  Esta

percepción contribúe a que as mulleres ou os homes non denuncien a súa situación por

medo, vergoña ou culpabilidade. 

 A  discriminación  das  mulleres  ou  dos  homes  e  a  violencia  de  xénero  (como  a

manifestación máis brutal das desigualdades entre homes e mulleres) é un problema que

traspasa  fronteiras  e  que  está  presente  na  maior  parte  dos  países  do  mundo  coa

particularidade de que as vivencias do maltrato son enormemente parecidas en todos os

lugares e culturas. 

 Debe lembrarse que a violencia é unha estratexia de relación aprendida,

non é innata. Se isto fose así, todas as persoas serían violentas ou todas as persoas

exercerían a violencia da mesma maneira e no mesmo grao; sen embargo, non sempre

a  empregamos  nas  nosas  relacións:falamos,  negociamos,  pactamos,  tratamos  de

comprender o punto de vista da outra persoa e finalmente chegamos a un acordo, aínda

que non obteñamos o que en principio queríamos.  Os maltratadores son selectivos no

exercicio da violencia, o que demostra que son capaces de controlarse en calquera outra

situación. 

  TIPOS DE VIOLENCIA

VIOLENCIA  FÍSICA:  Inclúe  calquera  acto  de  forza  contra  o  corpo  da  muller,  con

resultado ou risco de producir lesión física ou dano: labazadas, golpes, queimaduras,

beliscos, tiróns de pelo, picadas, empurróns, lanzamento de obxectos, uso de armas,

intentos de estrangulamento, intentos de asasinato, intentos de provocar abortos...O

maltrato físico é o máis evidente e o máis doado de demostrar; aínda así,non é preciso

que se requira atención médica ou que teña efectos visibles no corpo. É moi probable

que comece cun simple golpe ou labazada.
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VIOLENCIA PSICOLÓXICA  : Inclúe toda conduta, verbal ou non verbal, que produza na

muller  desvalorización  ou  sufrimento:  insultos,  menosprezos  (expresións  como:  non

serves  para  nada,  non  es  capaz  de  facer  nada  ben...);  intimidacións/ameazas

(expresións como: voute matar, vaite da casa, vouche quitar os/as nenos/nenas, voute

fundir..); abuso de autoridade (por exemplo: rexistra as túas cousas, revisa o teu correo,

…), falta de repecto(non recpecta as túas necesidades, sentimentos, opinións, desexos

e manipula o que dis, destrúe obxectos, ignora a súa presenza.

VIOLENCIA SOCIAL:  A violencia social se basase na limitación, control e a indución

ao illamento social da persoa. Sepárase a  vítima de familia e amigos, privándoa  do

apoio social e alonxándoa do  seu entorno habitual. 

VIOLENCIA SEXUAL: Inclúen calquera acto de natureza sexual forzada polo agresor

ou non consentida pola muller, e que abarcan a imposición, mediante a forza ou con

intimidación,  de  relacións  sexuais  non  consentidas,  e  o  abuso  sexual,  con

independencia de que o agresor garde ou non relación conxugal, de parella, afectiva ou

de parentesco coa vítima.

VIOLENCIA ECONÓMICA: Inclúe a privación intencionada, e non xustificada legalmente,

de recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos ou a

discriminación na disposición dos recursos compartidos no ámbito  da convivencia de

parella.O maltratador considera que a muller é incompetente e que non administra ben

ou gasta os cartos en cousas innecesarias, polo que non pode tomar decisións sobre o

destino do gasto.

ISABEL, EMMA, SANTI E ADRIÁN FERREIRA 5º
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  O NADAL NO COLE 

       

O Nadal no cole foi moi divertido. Comezamos  facendo o “Nadal Familiar”. 

Cada ciclo decorou un debuxo diferente que despois colocamos nos corredores. 

Primeiro e segundo decoraron un apalpador, terceiro e cuarto un boneco de neve, 

e quinto e sexto, decoramos a Papá Noel montado nun reno. Foi moi divertido 

xa que   podíamos empregar calquer material: teas, papel, lentellas, …. Eu 

decoreino de tea, papel de xornal e pintura. Quedoume chulisimo!!! 

Todos estaban moi chulos!!.  
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Tamén montamos un Belén, coma todos os anos, na entrada do cole. E como 

novidade este ano, as mestras, levárono para o concello de Salvaterra durante as  

vacacións de Nadal.   

O Bélén era moi 

orixinal. Fixémolo con 

obxectos relacionados 

co “Comedor”, pois este 

ano  foi o proxecto do  

noso cole . A  Virxe 

María era unha culler; 

Xosé, un garfo, e o neno 

Xesús, unha culler máis 

pequena; as estrelas eran culleres e garfos; os camelos eran uns medidores de 

auga....todo idea das mestras!!!!! 

Tamén fixemos un festival o día 20, último día de cole antes das vacacións 

de Nadal. O que non me gustou  este ano foi que só tivera unha parte. Mestras 

tedeo en conta para vindeiros anos!!!. As presentadoras fomos Iria e máis eu. A 

parte que máis me gustou foi “A cucaracha” versión “Estudar”. Todo idea da 

mestra Nerea, seino eu. 

Por suposto, viñeron visitarnos, ao igual ca todos os anos, as Maxestades de 

Oriente.  Lémoslles a carta todos os cursos. Na nosa clase pedímoslle un balón 

26



NÉBOA 
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.: 

de balonmán e un xogo de mesa “o duedo de Harry Potter” pero só deixaron o 

balón. Tamén viu visitarnos o apalpador e agasallounos cun xadrez de madeira. 

Gustounos moito e xa o estreamos nese día. 

 

 

 
 

O día do festival, a 

primeira hora, abrimos o 

“amigo invisible”. A min 

fíxome moita ilusión. 

Regaláronme un estoxo. 

Todos e todas na miña 

clase estaban moi 

contentos cos seus 

agasallos. 

Encántame o Nadal 

do cole.   Pasámolo xenial!!!! 
 

             

           GEMA 6º 
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DÍA ESCOLAR DA PAZ E NON VIOLENCIA
O 30 de xaneiro celebramos no noso cole o "Día Escolar da Paz e non Violencia". Unha xornada

educativa fundada en España en 1964 polo poeta e pacifista mallorquín Llorenc Vidal Vidal.

Este día internacional  foi  recoñecido pola UNESCO en 1993 e celébrase o “30 de xaneiro”

coincidindo co aniversario da morte de Mathama Gandhi (India 1869-1948), líder pacifista que

defendeu e  promoveu  a  non  violencia  e  a  resistencia  pacífica   fronte  a  inxustiza  e  que  foi

asasinado por defender estas ideas. Na clase de Relixión estivemos investigando sobre algunhas

persoas que gañaron o Premio Nobel da Paz ao longo da historia. 

      MAHAMA GANDHI                       MADRE TERESA DE CALCUTA

         MALALA      YOSAFZAI                  WANGARI MAATHAI
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NELSON MANDELA                                                RIGOBERTA MENCHÚ

Tamén  estivemos  traballando  o  conto  "A POMBA DONA PAZ".  Dona  paz  é  unha

pombiña que vive a rentes do ceo , nunha casiña ben fermosa. Cando amañece vai pasear para

ver que cousas pasan no mundo, pero o que viu non lle gustou nada. Todo o que viu foron

problemas, inxustizas e abusos; viu xente que non tiña nada e durmía na rúa e outros moi ricos

aos que todo lles sobraba; viu os mares cheos de lixo e as fragas queimadas; viu fábricas onde

fabricaban armas e a xente que fuxía das guerras, da fame e as miserias, mulleres maltratadas...

por iso decidíu falar con todos os nenos e nenas do mundo para que reflexionasen sobre todo

aquilo que  non transmite paz e que deben cambiar.  Non esquezades pasar pola biblioteca e lelo.

Os  nenos/as  de  primeiro  e  segundo  fixemos  a  pomba  dona  Paz.  Mirade  que  chulas  nos

quedaron!!!!!!.
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O entroido 

Por fin chegou unha das festas máis esperadas do ano... o entroido! Logo de tanto 

agardar, o venres 14 de febreiro os nenos e nenas de 3º déronlle a benvida a esta gran 

festa coa lectura do pregón, como xa é tradición no colexio.  

Non podía faltar nesta gran troula o meco, que nos ía dando as ordes das cousas 

que debiamos traer, todas elas relacionadas co proxecto do centro “O comedor”.  

 

❖ Venres 14 de febreiro 

Como vos diciamos, os nenos e nenas de 3º leron o pregón á volta do recreo, 

quedando deste xeito inaugurado o entroido no colexio. O certo é que foi un pregón ben 

bonito e fixérono xenial! Logo, todos e todas estabamos moi nerviosos agardando a ver 

que orde nos tiña preparada o meco para o luns... Que debe levar un bo ou unha boa 

cociñeiro/a na cabeza? Un pucho! 

 

 

 

❖ Luns 17 de febreiro 

Cando chegamos ao cole xa se respiraba o ambiente festeiro coas nosas 

cabeciñas ben cubertas por puchos moi diferentes e coloridos. Como somos moi 

aplicados e aplicadas traballamos, pero o certo é que a mente se nos ía cavilando que 

nos mandaría o meco para o martes. Desta vez o meco mandounos traer unha luvas. 
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❖ Martes 18 de febreiro 

Hoxe xa nos imos parecendo máis a un/unha verdadeiro/a chef cos nosos puchos 

e as nosas luvas.  

 

Pero o meco aínda cre que nos falta algo indispensable para poder cociñar con 

xeito...sabedes o que é? Pois claro, como imos remexer sen unha boa culler!? 

 

❖ Mércores 19 de febreiro 

A última orde do meco, saberá o pobre que o imos queimar? Mañá temos que vir 

cun mandil e cunhas gafas, ben protexidos e protexidas para o que nos agarda! 

 

❖ Xoves 20 de febreiro 

Hoxe si que nos costou traballar xa que sabiamos que 

despois do recreo nos agardaba unha boa chocolatada cortesía 

da ANPA, que boa estaba, dámoslle o noso aprobado!! Xa co 

bandullo cheo, fomos ensaiar a actuación de mañá que nos 

preparou a mestra Patricia. Logo lemos o testamento e chegou 

o momento de queimar o meco, que mágoa xa lle tíñamos 

cariño!  

Xa ben ataviados comezou a gran fariñada! Aquilo 

semellaba unha gran batalla branca, todos e todas a correr, 

nenos/as e mestres/as, non se sabe quen corría máis! 
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❖  Venres 21 de febreiro  

Hoxe é o gran día, que nervios! Despois de tanto preparar os nosos disfraces 

chegou o momento de desfrutalos. 

 O tema da nosa comparsa era “As receitas do Casares”, como non podía ser 

doutro xeito.  

Velaí vai o menú que deseñamos con varias opcións: bacallau con coliflor (1º e 

2º), polbo (3º e 4º) e cachucha (5º e 6º).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrancamos no bus cara Salvaterra a ritmo de música para xuntarnos na praza 

do Concello cos outros coles. Logo comezamos a desfilar para rematar no parque da 

Canuda onde nos agardaba unha boa merendola grazas á ANPA, canto nos soubo 

despois de tanto camiñar! Lemos o testamento e queimamos o meco antes de actuar. 

Nós actuamos de primeiros/as, tocounos inaugurar e o certo é que non decepcionamos, 

saíunos xenial. Tamén nos gustaron moito os bailes dos outros coles. 

 Foi un día incrible, xa agardamos con emoción o vindeiro entroido! Mentres tanto 

descansaremos estes días de vacacións, que falta nos fai despois de tanta troula! 

O alumnado de 1º 
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ROSALÍA DE CASTRO: 

Errantes polo mundo 
 

A VIDA DE ROSALÍA 

Rosalía de Castro naceu na cidade de Santiago de Compostela o 24 de febreiro 

de 1837. Filla dunha nobre e dun sacerdote, foi considerado como un nacemento 

desafortunado así que ao principio non foi aceptada pola familia materna. Por iso, 

durante os seus primeiros anos foi criada polas súas dúas tías paternas. 

Aos cinco anos de idade trasládase xunto a sú nai a localidade de Padrón ( A 

Coruña). A súa adolescencia foi marcada por unha profunda crise de vida tralo 

descubrimento da súa condición de filla ilexítima e por unha delicada saúde que 

xamais mellorou. 

Trasladouse a Madrid en 1855 e foi alí onde saíu á luz a súa primeira obra, o 

poema en castelán titulado “ La flor”. Este libro recibiu moi boas críticas de Manuel 

de Murguía, co que casaría máis tarde. 

Trala morte da súa nai, Rosalía e Manuel trasládanse de novo a súa Galicia 

natal. É nesta época cando comeza a xestar as súas obras máis importantes “A mi 

madre” e “Cantares Gallegos”. Este último foi o seu primeiro libro en lingua galega, 

considerada por aquel entón como un simple dialecto. 

A familia trasládase a Simancas (Valladolid), cando o seu marido é nomeado 

director do arquivo da mesma localidade. Alí escribe parte do famoso poema “Follas 

Novas” 

 

A comezos de 1880 publica un número considerable de poemas en castelán que 

serán recollidos no libro “En las orillas del Sar” 

En 1883 trasládase á localidade de Padrón, onde faleceu dous anos despois, 

aos 48 anos de idade, causa dun cancro de útero. 

 

OBRAS DE ROSALÍA 

 Cantares Gallegos 

 Follas Novas 

 En las orillas del Sar 

 La hija del mar 

 El caballero de las botas azules 

 A mi madre 

 La flor 

 Miña casiña, meu lar 

 Adiós ríos, adiós fontes 
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 A CORAXE DE ROSALÍA 

 

O día 24 de febreiro a deputación de Pontevedra homenaxea a Rosalía de Castro, a 

escritora máis representativa e reivindicativa de Galicia pola súa defensa do pobo 

galego e da súa lingua. 

Estes foron os argumentos que se tiveron en conta no ano 2017 para proceder á 

declaración institucional do día de Rosalía de Castro co respaldo do Pleno Provincial, 

coincidindo con 180 aniversario do nacemento desta autora. 

Aprobouse no ano 2017 por unanimidade de todos os grupos. 

Este día tan sinalado para as nosas letras, ademais de actividades nos centros e a 

nivel provincial, tamén se aproveita para poñer en valor a literatura galega, e máis a 

escrita por mulleres. 

 

ERRANTES POLO MUNDO 

 

Os errantes de Rosalía fan alusión aos emigrantes. Esas persoas que deixan a súa 

patria, o seu país en busca dunha vida mellor. Esas persoas que  non saben o que 

atoparán ou o que lles deparará o destino. Os galegos esperaban a facer as maletas 

dende o s. XVIII. Máis dun millón e medio de galegos tiveron que abandonar a súa 

terra para poder sobrevivir.  

Nos últimos anos, moitos xóvenes galegos tiveron que facer o mesmo que os nosos 

ancestros para cumprir os seus soños. 

Tamén Galicia pasou a ser un lugar de recollida de emigrantes que chegan a nosa terra 

fuxindo das guerras dos seus propios países, miles de familias arriscan a súa vida por 

un futuro mellor. 

Rosalía destacou a historia dos emigrantes nalgunhas das súas obras como “Para a 

Habana”, “Cando era tempo de inverno”, “Vivir para ver”, “Adiós ríos, adiós fontes”, 

“Airiños, airiños, aires” 
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1ºCICLO EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2ºCICLO EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ºCICLO EP 

 

Paula, Adrián Rodríguez, Carlos, Emma, Isabela 

5ºEP 
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Ricardo Carvalho Calero 
Día das Letras Galegas 

 Este ano dedicóuselle o Día das Letras Galegas a Ricardo Carvalho Calero. 

Ricardo foi un filólogo e escritor galego que entregou a súa vida ao estudo e divulgación 

da cultura galega, e en especial, o das nosas letras, sendo tamén un gran activista 

político. 

Ricardo naceu en Ferrol no ano 1910 e estudou por libre Bacharelato e máis tarde 

Dereito  e Filosofía e Letras en Santiago de Compostela. Aquí entrou en contacto co 

galeguismo e cos movementos culturais da época, concretamente co Seminario de 

Estudos Galegos, constituído polos intelectuais galegos e galegas máis comprometidos 

coa nosa cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

No ano 1931 participou na creación do Partido Galeguista e contribuíu ao 

anteproxecto do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1963.  

Dous anos máis tarde, regresou a Ferrol e conseguiu unha praza de auxiliar 

administrativo no concello, casando con María Ignacia Ramos. Durante este tempo 

enviou colaboracións a destacadas revistas literarias como A Nosa Terra, Nós, Galiza, 

Papel de Color... e iniciou a publicación das súas poesías, primeiro en castelán e logo en 

galego.  

Fotografía 1: Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego e Ricardo 

Carvalho Calero en Compostela durante a II República. 

36



NÉBOA 
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.: 

 

Cando se iniciou a Guerra Civil, Carvalho estaba realizando unhas probas para 

profesor en Madrid, e participou na defensa da cidade, polo que foi condenado a 12 anos 

por separatista e recluído no cárcere de Jaén. No 1941 saíu en liberdade provisional e 

regresou a Ferrol, onde comezou a súa vinculación coa educación, traballando no colexio 

Fingoy en Lugo.  

De volta a Galiza, restableceu o contacto cos galeguistas     e 

desenvolveu un importante traballo investigador iniciando a súa 

tese Aportacións á literatura galega contemporánea (1955) coa 

súa posterior publicación Historia da literatura galega 

contemporánea.  

 

Foi membro da Real Academia Galega (RAG) a partir do ano 1858, e máis adiante, 

sería con Ramón Piñeiro o redactor das primeiras normas ortográficas e morfolóxicas 

aprobadas pola RAG.  

No ano 1965 foi autorizado para exercer na educación pública comezando a traballar 

no Liceo Rosalía de Castro á vez que impartía clases de galego na universidade. Sete 

anos máis tarde oposita e obtén a cátedra de Lingüística e Literatura Galega.   

Preocupado pola coherencia histórico-lingüística do galego, formulou o ideario do 

actual movemento reintegracionista. O reintegracionismo é unha corrente lingüística que 

propón o uso dunha norma escrita similar á portuguesa preservando peculiaridades da 

lingua galega, ao considerar que a normativa oficial está castelanizada. De aí a decisión 

de comezar a escribir o seu apelido coas grafías <v> e <lh> (Carvalho). 

No ao 1980 xubilouse pero mantivo a súa actividade creadora e continuou 

colaborando en diversas asociacións. Faleceu en Santiago de Compostela 10 anos máis 

tarde.  

A súa obra é moi extensa, cunha entrega moi disciplinada marcada pola súa paixón 

polas letras. Algúns dos seus traballos están firmados con pseudónimos, nalgúns casos 

cunha simple sigla.  
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Ricardo considerábase fundamentalmente un escritor e poeta, non obstante foi 

tamén un grande ensaísta e investigador, especialmente no eido da literatura galega, 

considerando como tal só aquela escrita na nosa lingua.  

Así, entre as súas obras cómpre destacar o seu libro de poemas 

Reticência... (1986-1989). As súas pezas de teatro, situadas no 

mundo rural tocan temas como a liberdade, as relacións humanas ou 

a divindade.  Unha das máis representadas foi A farsa das zocas 

(1948). En canto á narrativa, a súa produción é moi diversa, 

destacando obras como A gente da Barreira (1951), 

e Scórpio (1987), situada en plena Guerra Civil e con tinturas 

autobiográficas. Esta última obtivo o Premio da Crítica de narrativa 

galega. 

Na actualidade, Através Editora xunto con Demo Editorial están a traballar nunha 

novela gráfica: Ricardo Carvalho Calero coraçom de terra. Nesta novela terase a 

oportunidade de viaxar polos momentos máis memorables da vida do autor, ofrecéndonos 

un retrato do galeguismo dos anos 20, a Xeración Nós e a Guerra Civil entre outros. Un 

bonito xeito de facer que Carvalho Calero perdure entre as xeracións máis novas e as 

non tan novas. 

 

Longa vida as nosas letras e longa vida ao legado de Ricardo Carvalho Calero! 
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PROXECTO “COÑECEMOS O NOSO CONCELLO”

Cada curso, o alumnado do segundo ciclo do Carlos Casares, traballa sobre un
proxecto para coñecer a comarca e o concello.  Este ano,  decidimos centrarnos
máis no concello de Salvaterra e nas súas 17 parroquias. Esta foi unha das tarefas
que levamos a cabo xa durante o estado de alarma, desde as nosas casas. Para
iso, cada un dos nenos e nenas de terceiro e cuarto, tivémonos que poñer na pel
dun Guía Turístico, que organizaba unha pequena viaxe por todo o concello para
unha amiga ou amigo que viña a pasar  as  vacacións  á nosa  casa  e  que non
coñecía ben a zona. 
1. O primeiro paso era abrir a nosa propia axencia de viaxes. Poñerlle un nome,
crear un logo e elaborar un pequeno cartel para promocionarnos. 

AS NOSAS AXENCIAS DE VIAXE

                    
 YERAI 4º AARÓN 4º
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 2. PARROQUIAS: O concello de Salvaterra de Miño consta de 17 parroquias. Aquí
vos deixamos a distribución por kilómetros e por número de habitantes. 
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3. MAPA DAS PARROQUIAS

4. INFORMACIÓN SOBRE AS PARROQUIAS: Todos nós buscamos información sobre
cada unha das parroquias e elaboramos a seguinte guía onde poderedes atopar
datos curiosos. Tamén aparecen todos os monumentos que hai en cada unha delas
(de  seguro  que  algún  non  o  coñeciades)  e  os  ríos  da  zona.  Non  dubidedes  en
visitalas todas unha vez que poidamos saír da casa con normalidade. 

ALXÉN

A  igrexa  parroquial  foi  levantada  no  século  XIX,  empregando  os  materiais  da
anterior que estaba en ruinas. No barrio de Grixó, existe unha capela dedicada ao
apóstolo Santiago. 
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ARANTEI

O río Miño é importante fonte de recursos para os seus veciños. Nel desemboca o
río Tea.
A actual igrexa parroquial foi construída entre 1792 e 1793. O pazo do Souto era
unha extensa propiedade agrícola pertencente a unha impotante familia.
Arantei é unha parroquia vinícola. Unha lenda narra que o conde tiña tres fillas. As
dúas  maiores  menosprezaban á menor,  xa que tiña virtudes  que lles  causaban
envexa e que a fixeron merecedora de recibir en herdanza as "terras fartas da
Fillaboa", orixe do topónimo.
Coincidindo coa ocupación portuguesa de Salvaterra, o exército español levantou un
forte cunha atalaia cuxa finalidade era cortar as comunicacións con Tui.

CABREIRA

Sitúase no límite co concello de Salceda. O  río Caselas atravesa esta parroquia. A
súa xeografía presenta pequenas elevacións nos montes de o Viso e Curros. A igrexa
de Cabreira foi edificada no ano 1710. Destaca polo seu fermoso reloxo de Sol.

CORZÁNS

Corzáns  está  cuberto  de  campos  de  millo  salpicados  de  viñedos.  O  Río  Mendo
atravesa a parroquia desembocando ao río Miño.
Nesta  parroquia  asentáronse  importantes  personaxes  da  historia  do  Condado
destacando Vasco Ozores na defensa da vila de Salvaterra durante os ataques que
sufriu no século XIV por parte dos portugueses.
Corzáns contou cunha casa de repouso para clérigos pobres e unha escola da que
actualmente se conserva a entrada coñecida como Portalón da Inquisición.
Outra construción destacada da parroquia de Corzáns é a Casa Torre de Petán na
que vivía unha importante liñaxe da Comarca. Na capela do Carme, consérvanse os
enterramentos dos señores da casa.
Esta parroquia, unha das máis importantes e antigas do Concello, chegou a ser
capital do mesmo, no século XIX.
A  igrexa  parroquial  de  estilo  gótico  está  moi  transformada  polas  diferentes
modificacións e ampliación sufridas. 

FIOLLEDO

San Paio de Fiolledo atópase na ladeira do Monte Castelo, onde se conservan restos
dun castro no lugar coñecido como monte dos ladróns. 
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A familia dos Avalle tivo un papel importante durante a loita contra os franceses na
guerra da Independencia, e participaron nas loitas carlistas. A casa familiar atópase
nas inmediacións do Monte Castelo. Consérvanse as ruínas da capela.
Unha anécdota relacionada cos habitantes deste pazo conta que, como os franceses
non os puideron someter porque se defendían bravamente, prendéronlle lume ao
edificio e, para sofocalo, abriron as pipas de viño gardadas nas bodegas.
Un dos elementos máis significativos da arte popular  da parroquia é o peto de
ánimas de Gomaro, feito de pedra.

FORNELOS

Fornelos  é  unha  das  parroquias  máis  chans  e  habitadas  do  municipio.  O  seu
territorio está atravesado polo río Tea e case toda a súa xeografía é unha extensa
veiga dedicada á agricultura.
O elemento máis  significativo do patrimonio arquitectónico de Fornelos é a súa
igrexa  parroquial  de  San  Xoán.  Tamén  destaca  unha  capela  de  pequenas
dimensións dedicada a Santa Rosa.

UMA

Uma  é  a  parroquia  situada  no  extremo  norte  do  concello.  A  súa  orografía  é
montañosa. Non limita xeograficamente con ningunha parroquia de Salvaterra.
Nos  montes  próximos  nace  o  río  Uma que  percorre  parte  do  municipio  de
Salvaterra. A abundancia de regatos xustifica a cantidade de muíños existentes.
Uma  é  unha  das  parroquias  onde  se  atoparon  máis  restos  arqueolóxicos.  Os
materiais  atopados  están en mans de particulares  ou depositados  no Museo de
Ponteareas. No barrio de O Casal encóntrase o peto de ánimas, rústico e primitivo.

LEIRADO

Constitúe unha das parroquias máis activas do territorio municipal. Existen vestixios
arqueolóxicos  con  abundantes  lendas  referentes  a  mouros  e  tesouros.  As  máis
coñecidas contan que unha enorme cobra vixía un tesouro, asustando á xente que
se achega ata o monte con intención de roubalo.
Hai restos do castro: unha coroa, unha terraza e un foxo duns 20 metros de fondo.
A igrexa parroquial destaca polo seu campanario que data do século XV. No seu
interior  existen,  esculpidos  na  pedra,  os  escudos  das  diferentes  familias  que
representaban aos párrocos.
San Roque é o patrón da capela. No recinto próximo celébranse as festas na honra
ao Santo cada 16 de agosto.
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LIRA

A parroquia de Lira está atravesada polo río Uma. Existe no monte San Amaro un
xacemento arqueolóxico no que abundan restos de cerámicas.
Na  cima  do  monte,  ao  lado  da  ermida,  existe  unha  agrupación  de  cazoletas.
Durante a festa, celebrada o 15 de xaneiro, bótase auga nas pías para bendicir os
campos con ela.
O folclore relacionado con este lugar é moi variado e rico. Contan os veciños lendas
relacionadas con mouros (personaxes da mitoloxía popular). Destaca o referente ás
minas de auga tapadas polos campesiños para evitar perder o gando.
Na zona coñecida como Forno da Moura contan a existencia dun tear de ouro, unha
moura peiteando os seus longos cabelos, uns pitos que pían pero que ninguén viu e
outros relatos máxicos.
Actualmente consérvase o Pazo e a estrutura da capela arrasada nun incendio. Este
pazo é castrense.
A igrexa parroquial  de  San Simón,  foi  construída  no século  XVIII.  Existen dúas
pequenas capelas, a de San Amaro e a de San Sebastián.
Lira foi famosa polas súas feiras de gando vacún, celebradas os días 5 e 18 do mes.

PESQUEIRAS

No  monte  castelo,  encóntrase  a  ermida  da  Asunción.  Nas  súas  inmediacións
recolléronse numerosos restos castrexos e cerámicos, tégulas e ánforas.
A capela da Asunción está escavada nunha enorme rocha granítica. Acédese ao seu
interior mediante un pórtico de pedra. A festividade celébrase o día da Ascensión,
corenta días despois da Pascua. O Peto do Rial é representativo da arte popular.

LOURIDO

Acháronse restos arqueolóxicos no monte de Os castros, no que está localizada unha
posible vila romana.
Existen lendas relacionadas cos mouros e as súas riquezas que están protexidas
mediante encantamentos. Cóntase que unha rapaza chegou ata o tesouro e colleu
un colar pero cando ó ía por no pescozo converteuse en cobra.
Un  sarcófago  medieval  foi  recuperado  en  Lourido.  A  igrexa  de  Lourido  está
consagrada a San Andrés. Nela consérvase un retablo barroco da Inmaculada.

SOUTOLOBRE

Territorio encravado entre pequenos ríos como o da Mariñeira e densos piñeirais.
Trátase dunha terra céntrica do municipio, colmada de montes. 
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Ten como cume máis elevada o Monte Libadouro. A Igrexa de Santa Columba de
Soutolobre, foi levantada a mediados do século XVIII.

MEDER

O seu territorio está bañado por pequenos regatos que nacen no monte de San
Domedio. Son terras moi soleadas empregadas para o cultivo da viña.
No plano arqueolóxico hai que destacar a presenza de varios túmulos megalíticos no
lugar denominado "Tilleiro das Mámoas" e restos dun poboado antigo en O Castro.
A Capela da Virxe da Luz actúa como templo parroquial debido ao mal estado no
que se atopa a igrexa consagrada a San Adrián, o patrón.
Nas Gándaras existe unha pequena capela dedicada ao cristo. É a Capela da virxe
da Luz. A festividade celébrase no mes de xullo. Conta a lenda que foi levantada
para que, mediante oracións, unha muller recuperara a vista.

OLEIROS

O Territorio  de  Oleiros  discorre  paralelo  ao  río  Miño.  No  seu  leito  consérvanse
pesqueiras, antigas construcións de pedra empregadas para a captura da lamprea.
O río favoreceu o asentamento da poboación debido aos seus abundantes recursos
pesqueiros. Entre os restos atopados destaca un campo de mámoas. Existía unha
barca de paso á localidade portuguesa de Monçao.
En Oleiros levántase a Fortaleza de Teáns cuxos propietarios posuíron títulos de
marqueses  e  condes.  A  finca  posúe  carácter  rural,  cun  impoñente  canastro
construído en madeira e pedra que demostra o poderío económico desta familia da
comarca. No interior da propiedade existe unha capela.
Na beira do río Miño hai un manancial de augas sulfurosas. A igrexa parroquial está
dedicada a súa patroa Santa Marina.

PORTO

Pegada aos concellos de Tui e Salceda, limitando con Arantei e separada de Portugal
polo río Miño, encóntrase a parroquia de Porto.
Os veciños aproveitan os recursos proporcionados polo río, coa pesca de diferentes
especies, como a lamprea e o salmón. Neste tramo do río existía unha barca de
paso  co  nome  de  Redonda,  Arredonda  ou  Gedán  que  transportaba  pasaxeiros,
carros de peixe e cabalerías.
No  monte  Mirón  localizáronse  vestixios  dun  asentamento  suevo.  Na  beira
portuguesa do río, érguese a torre de Lapela, polo que nos momentos de conflito
entre as coroas castelás e portuguesas Porto foi un lugar estratéxico. 
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No século XVII construíronse unhas atalaias defensivas das que non se conservan
restos. No século XIX, os veciños presentan unha reclamación para segregarse do
concello de Salvaterra e unirse ao de Salceda, xa que está máis cerca. A petición
non lle foi concedida. 
Os solos da parroquia de Porto son idóneos para o cultivo de viñedo. Existe un dito
popular "o viño de Porto quita o mal do corpo". Porto está bañada polo Miño.
Destaca o pazo de San Mauro, edificio construído en pedra e o Cruceiro de Porto,
situado nas proximidades da igrexa parroquial.

VILACOVA

Rodeada polos concellos de As Neves e Ponteareas. A igrexa parroquial de Vilacova
consiste nunha edificación de dimensións moi reducidas.

SALVATERRA DE MIÑO

É a cabeza do concello. A casa do concello encóntrase na Praza da Constitución. A
súa  historia  está  marcada  polo  carácter  fronteirizo  da  vila.  O  río  actúa  como
fronteira  natural  con Portugal  e  como nexo de unión entre as  xentes das  dúas
beiras.  As comunicación,  realizadas  antano en barcas  de paso e máis  tarde  en
transbordador, fanse agora a través dunha moderna ponte internacional.
A  vila  de  Salvaterra  está  sufrindo  unha  transformación  urbanística.  O  polígono
industrial e o sector da construción son os motores que puxan pola súa economía.
Durante séculos foi escenario de loitas nobiliarias e enfrontamentos, como os da
raíña Dona Urraca coa súa irmán Teresa de Portugal. O seu castelo foi escenario
das reivindicacións irmandiñas e das andanzas do Conde de Camiña.
No século XVII, o seu carácter fronteirizo supón que sexa un territorio clave nos
enfrontamentos hispano - lusos. Durante dezaseis anos estivo sometida ás tropas
portuguesas ata que foi recuperada polo exército español comandado polo Marqués
de Viana. As murallas defensivas foron melloradas durante esta etapa.
Fundouse un convento franciscano nos extramuros do recinto amurallado que foi
destruído polos portugueses durante a súa ocupación. Os monxes trasladáronse a
Tui e despois ao seu actual emprazamento de Canedo, en Ponteareas.
A casa do Conde constituíuse como un dos elementos arquitectónicos destacados do
antigo recinto amurallado. 
Un enxeñeiro francés foi  o encargado de construír As covas de Dona Urraca.  A
comunicación entre as dúas plantas realízase a través dunha escaleira de caracol e
no piso inferior existe un pozo.
Segundo conta a tradición popular existe un pasadizo secreto á localidade de 
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Monçao, testemuña de amores, paixóns e traizóns entre moradores das dúas beiras
do río.
A  capela  da  Virxe  da  Oliveira  e  os  escudos  borrados  da  porta  da  entrada  son
recordos en pedra da presenza portuguesa.
No ano 1881 chegou o ferrocarril  a  Salvaterra,  converténdose  na estación máis
próxima a Ponteareas e ao Balneario de Mondariz.
Salvaterra conta con infinidade de lugares onde gozar da natureza. Nas beiras do
río Miño, construíuse un paseo e destaca o Parque de A Canuda.
A igrexa parroquial de San Lorenzo é unha construción importante e está presidida
por unha talla do Cristo, que os veciños honran cada segundo domingo de xuño.
No barrio do Casal  levántase o pazo das Barreiras. Está rodeado dunha extensa
finca que se dedica á explotación vitivinícola.

5. ROTEIRO
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6. FAUNA E FLORA: Ao longo das 17 parroquias, podemos atopar gran variedade de
plantas como o toxo, a silva e o fento, e árbores como o piñeiro, o carballo e o
eucalipto. En canto á fauna, os animais máis comúns non se diferencian moito do
resto  de  Galicia;  xabaril,  coello,  zorro,  troita  e  anguía.  É  típica  desta  zona  a
lamprea. 
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7. GASTRONOMÍA:  Dentro dos pratos típicos de Salvaterra temos varios produtos,
como  son a lamprea e a anguía se falamos de peixe e o cabrito e o porco se
falamos de carne. Aquí vos deixamos un menú no que podedes escoller os pratos
que máis vos gusten: un primeiro, un segundo e sobremesa. O pan e a bebida
están incluídos. 

1º PRATO
Lamprea rechea
Polbo á feira
Salmón á prancha

2º PRATO
Churrasco con patacas 
Cabrito ou cordeiro ao forno
Bacallao ao forno

SOBREMESA
Filloas con xeado
Queixo con marmelo
Froita de temporada

8. ADEGAS:  O  viño  é  moi  importante  en  Salvaterra,  que  conta  con  numerosas
adegas con grandes extensións de viñedo, que dan sustento a moitas das familias
da zona. O viño destas adegas está incluído dentro da DO Rías Baixas. Algunhas das
adegas da zona serían as seguintes:

*Adega Pazo de As Barreiras
*Adega Fillaboa
*Adega Pazos de Lusco
*Adega La Val
*Adega María Bargiela
*Adega Gándara
*Adega Señorío de Sobral
*Adega Luz de Estrelas
*Adega Pazo San Mauro
*Adegas Galegas
*Adegas Condomiño
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9. EXPERIMENTO: Esta é unha das partes do proxecto que máis nos gustou. Fixemos
un experimento que mesmo parece maxia, pero é ciencia. Convertemos a auga en
viño! Aquí vos deixamos as instrucións por se o queredes facer nas vosas casas:

Material:
*Dous vasos pequenos.
*Auga.
*Viño.
*Unha carta de baralla.

Procedemento:

En primeiro lugar, enchemos os vasos ata o borde, un con auga e o outro con viño. 
Despois, colocaremos a carta enriba do vaso de auga. Dámoslle a volta e colocámolo
enriba do vaso de viño (a carta quedará entre os dous vasos). 
Retiramos un pouco a carta ata deixar un oco pequeno que conecte os dous vasos.
Esperamos dez minutos e... Aquí vos deixamos unhas fotiños para que vexades o
resultado.
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       10. MAQUETAS 

E, para rematar este artigo sobre o noso concello, aquí vos deixamos unhas fotiños
sobre as maquetas que elaboramos sobre os distintos monumentos que poderedes
visitar nas parroquias de Salvaterra. Esta foi a parte máis divertida do proxecto, xa
veredes que entre nós hai verdadeiros artistas.
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Este artigo foi elaborado coa información que o alumnado de terceiro e cuarto
aportou  grazas  ao  seu  gran  traballo  como guías  turísticos  na  elaboración  do
proxecto “Coñocemos o noso Concello”. Moitas grazas a tod@s!!!!!!!

Segundo Ciclo
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DIARIO DUNHA SEMANA FANTÁSTICA

Na semana do 21 ao 25 de outubro recibimos a visita de alumnado e profesorado procedente de

Cividale del Friuli (Italia) e de Istria (Croacia).

De Istria viñeron  Flora (Xián 5º), Gabriel  (Adrián 

Ferreira 5º), Danea  (Isabel 5º e Gema de 6º), Lana  

(Izan de 5º) e Nicole  (Daniela de 5º )

De Cividale del Friuli coñecemos a Luca (Cibrán de 6º), Flaminia  (Javier e Mario de 6º), Rosita 

(Paula de 5º), Nina  (Xiana 3º) e Giorgia  (Sabela 3º).

Todos eles estiveron acompañados dos mestres Marina, Fabio  e Loredana.

Os nenos e nenas estranxeiros pasaron a semana nas casas de alumn@s do noso cole.

O luns 21 de outubro démoslle unha calorosa benvida ao alumnado e profesorado visitante.  O

noso centro vestiuse coas súas mellores galas. Todos traballamos moito para encher as paredes e

as meses dos corredores cos nosos traballos. No Salón de actos fixemos un acto de benvida.
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       Despois, ensinámoslle as instalacións do cole e o patio aos nosos amigos. Pareceulles moi chulo.

A continuación, desprazámonos en autobús ata o Concello  de Salvaterra que tamén organizou

un acto de benvida e unha comida; pola tarde subidos no tren turístico e visitamos  os lugares

máis emblemáticos de Salvaterra.

O martes 22 de outubro pasamos toda a mañá no centro e pola tarde fixemos unha saída a

cidade de Vigo onde percorremos o Monte do Castro, O Casco Vello e demos un paseo pola praia

de Samil. 
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       O mércores 23 de outubro  visitamos a capital de Galicia: Santiago de Compostela.

Vimos a catedral, camiñamos polas  rúas e fixemos un percorrido no tren turístico polos lugares

máis representativos de Compostela.

O xoves 24 de outubro    pasamos a mañá no centro. Os nosos amigos participaron en actividades

tan representativas do noso cole como  os  obradoiros e a radio onde emitimos un programa de

radio internacional. Logo quedamos a comer no cole, e pola tarde subimos unha vez máis no tren

turístico para ir ao Palacio da Breijoeira e facer despois un percorrido por Monçao.
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O venres 25 de outubro, chegou ,como quen non quere a cousa, nun abrir e pechar de ollos. Era

o  último día de convivencia. Dende logo que o día estivo cargadiño de emocións.

Primeiro  fixemos  unha  plantación  de  tres  árbores:  Istria,  Friuli  e

Galicia, unha por cada unha

das rexións que participamos

no  proxecto  Rush.  Logo,

agardábanos  unha  xornada

chea de xogos populares e un

magosto  tradicional  no  que

non faltaron o salto da fogueira nin o enfarruscamento. 

Xa pola noite, na Casa

Cultural do Casal  fixemos

unha cea de despedida na que

a animación correu ao cargo

do das “Pandereteiras  de

Vide” “ e  da “Banda de Gaitas 

A Capela  de Pesqueiras,” que fixeron unhas actuacións magníficas.

Para todos nós foi unha semana  especial, única e inigualable que estivo   repleta de actividades e

experiencias enriquecedoras.  ATA OUTRA AMIGOS!!!

58



NÉBOA
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.:

 A MIÑA EXPERIENCIA NO
PROXECTO RUSH

Os alumnos e alumnas que acolleron nas súas casas a nenos e nenas procedentes de Cividale

del Friuli e de Istria cóntannos como foi a súa experiencia:

                                                                                                                     

Pareceume  unha  experiencia  moi

educativa,  porque aprendemos un

idioma novo e se non tes irmáns,

como é o meu caso, podes xogar a

cousas  que  si  Luca non  estivera

non podería  facer.  Gustoume que

fomos  a  moitos  sitios,  fixemos

moitas  actividades  como  plantar

tres  árbores  e  no  cole  non

faciamos case nada.

Gabriel e eu pasámolo xenial. El era encantador.

Entendémonos moi ben. 

Estivemos chamándonos todos os días. Gustariame

repetir esta experiencia.

CIBRÁN 

ADRIÁN 
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Ola eu son Gema de 6º e acollín na miña casa a Danea. Ela ten 10 anos, é loira e alta, gústalle

o ballet clásico e fala 6 idiomas: inglés, alemán, italiano, croata.... Cando a vin por primeira

vez pensei que non nos iamos a entender,

pero o luns pola noite xa non estabamos

tan  tímidas  e  descubrimos  que  nos

entendiamos perfectamente e que tiñamos

moitas  cousas  en  común  como  que  as

dúas NON nos gustan as verduras.

Aprendín moitas malabras do seu idioma

como  fratello (irmán)  Ti  piace?

(gústache?) e moitas máis, pero se as digo

todas non remato ata mañá.

Teño moitas anécdotas como a dun día no

que había a miña sobremesa favorita: flan

caseiro.  Eu  boteille  tona  e  comecei  a

comela coa boca e a miña nai baixoume a

cabeza e acabei coa cara completamente

branca.

Ao seu irmán e a min gústannos os videoxogos, en concreto o Brawl Stars, e cada vez que Danea

chamaba a súa nai o seu irmán e eu xogabamos. 

O que máis me gustou foi a excursión a Santiago de Compostela.

A experiencia foi positiva  para a miña familia e seguimos tendo contacto con ela. Eu repetiríaa.

Volvería a acoller a outro neno/-a ou iría a Italia ou Croacia, pero un mes enteiro, porque unha

semana non chega para nada.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Ola, son Isabel de 5º e vouvos a contar a miña experiencia con Danea, a nena que acollín na

miña casa .

Eu sentín moitos nervios porque quería estar con ela. Danea tiña moitas ganas de vir para a

miña casa e non lle daban pasado os días.

GEMA E ISABEL
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As dúas tiñamos moitas cousas en común como que nos gusta a ximnasia rítmica, ela era unha

profesional.

Para a nosa familia non foi complicado entendernos; para algunhas cousas tiñamos que coller o

traductor. 

Aprendemos  varias  palabras  Ciao  come  stai? (Ola,  como  estás?),  tutto  bene (todo  ben),

fratello (irmán)...

Cando iamos para a cama xogabamos cos coxíns e tirabámolos a cara.

A  saída  que  máis  me  gustou  foi  a  Santiago  de  Compostela  porque  nunca  estivera  aí  e

pareceume moi fermosa. Tamén me gustou a excursión a Vigo porque fomos á praia de Samil

e poidemos mollar os pés.

Eu repetiría este proxecto porque molou moito, gustariame ir ao seu país para aprender máis

cousas e porque Danea é moi graciosa.

Cando vin por primeira vez a  Nicole sentín

moita emoción e nervios. Cando estiven con

ela,  dinme  conta  de  que  tiñamos  moitas

cousas  en  común:  as  dúas  temos  os  ollos

azuis e levamos gafas e as dúas nos gusta

moito o baile e a música. 

Foi  moi  difícil  entenderme  con  ela.  Unha

das palabras que aprendín foi pomodoro que

significa tomate.

Un  día  estabamos  no  salón  da  miña  casa

vendo un vídeo e a Nicole caeulle o móbil

ao chan.

O que máis me gustou foi ir a Santiago con

todos os nenos. 

Esta  experiencia  gustounos  moito  tanto  a

miña familia como a min por iso repetiriamos. Encantariame visitar o seu país, coñecer a súa

familia e o lugar onde vive.

DANIELA
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Cando Flaminia chegou estaba nervioso e non sabía que dicirlle. A ela gustáballe a pizza e a

min tamén. As veces cando lle diciamos algo e non entendía, ela dicía non capitto. Con ela

aprendín  moitas  palabras  en

italiano. O meu pai aprendeu un

pouco do seu idioma.

Un día fomos as termas e a auga

estáballe moi quente, o meu avó

preguntoulle se quería saír para

fóra pero ela dixo que non.

A  excursión  que  máis  me

gustou foi a de Vigo.

Aínda  que  xa  non  temos

contacto  gustariame  moito

viaxar a Italia. (Mario)

Cando  vin  a  Rosita por  primeira  vez  sentín  moita

alegría. Tiña moitas cousas en común con ela. Foinos

sinxelo entendernos, as veces tivemos que botar man

dun traductor.

Aprendín algunhas palabras en italiano como  burro

(manteiga)e domani (mañá).

A actividade que máis me gustou foi a excursión a

Santiago de Compostela.

A experiencia foi moi boa  e encantariame viaxar a

Cividale del Friuli para visitala.

MARIO E JAVIER

PAULA
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Tiven moita sorte de acoller a Giorgia porque é unha nena

moi extrovertida, alegre e paciente.

Cando  estiven  con  ela  xa  me  decatei  de  que  nos  iamos

levar moi ben. As dúas somos un pouco trastes e ambas

compartimos o gusto por debuxar.

O  idioma  non  foi  ningún  problema,  entendiamonos  á

perfección.  Aprendín  algunhas  palabras  súas  como

buongiorno (bos días), carote (cenoria) la mamma (mamá)

e buona notte (boas noites)

Pasounos  unha anécdota  moi  curiosa,  un  día  intentamos

desmontar a ducha e ao final mollámonos todas.

Encantoume ir no tren chu-chu a Monçao para ir visitar o

Palacio da Breijoeira.

Voltaría  a  repetir  a  experiencia,  foi  moi  positiva  para  a

miña familia e para min. Encantaríame viaxar ao seu país e disfrutar de novo da súa compaña.

Eu acollín a  Nina unha nena italiana,  a primeira

vez que a vin sentín que ía a ter  unha irmá maior

durante unha semaniña. Tiñamos moitas cousas en

común como que comemos pouco e as dúas nos

gusta  durmir.  Nós entendiamonos  moi  ben e  ata

aprendín  palabras  novas  como  panini  (bocata),

chiao (ola!),  domani (mañá)  e  non capito (non

entendo).

Encantoume a excursión a Portugal..

Tanto  a  min  como  a  miña  familia  gustounos  a

experiencia e gustarianos repetila

SABELA

XIANA

63



NÉBOA
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.:

Ola.  Hoxe  vouvos  a  falar  da  miña

experiencia no proxecto Rush.

Cando  chegou  Lana eu  estaba  moi

nervioso. Lana non nos entendía, menos

mal que tiñamos un móbil para buscar no

traductor. Ela non era moito de falar, nin

tampouco de relacionarse coa xente, por

iso  non  tiñamos  cousas  en  común.

Tampouco  me  gustou  ningunha

actividade  con  ela,  porque  non  quería

xogar a nada comigo. Co paso dos días xa

nos iamos entendendo mellor.

Nós non repetiriamos a experiencia porque resultounos moi difícil e nada positiva para a familia.

Tampouco me gustaría viaxar ao seu país porque queda moi lonxe de aquí e abrurriríame.

 

Eu cando vin a Flora por 1ª vez sentín vergoña; non tiña moitas cousas en común con ela, pero

foinos  moi  doado  comunicarnos.  Ensinoume

moitas  palabras  como  camera (habitación),

bambina  (niña) e prego (de nada)

Cando  ela  chegou  a  casa  o  que  máis  lle

chamou  a  atención  foi  a  miña  cadela  Tuti,

xogaba moito con ela e dicía:  regalo saco de

patacas. 

Gustoume moito ir a Santiago con ela.

A experiencia foi positiva porque aprendemos

moitas cousas con ela e gustariame ir a Croacia

para poder vela de novo e coñecer as cousas do

seu país.

IZAN

XIÁN
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RADIO
ESCOLAR

A nosa radio é un lugar onde o pasamos moi ben. Poñemos a música que nos gusta,

facemos  programas  de  radio  super-divertidos,  felicitamos  ás  persoas  que  están  de

aniversario; e todos os anos, os nenos e as nenas de 6º curso,  ensinanlles aos de 5º curso

como funciona a nosa emisora. 

Aínda que sexa un  espazo  pequeno  está moi

ben.  Para  poñer  a  música  temos:  un  ordenador

portátil,  unha  máquina  que  ten  moitísimas

“palanquiñas”,  botóns,  roscas...,  tres  estantes  con

moitiiiisimos CDs e un lector de DVDs. 

En  todos  os  programas  de  radio  poñemos  a

mesma canción de entrada, para que as persoas que están escoitando saiban que comeza un

programa  de  radio.  A  esa

canción  chámaselle  sintonía.

Un  dos  programas  que  máis

gusta  é  o  chamado

Pasagalego:  trata  sobre

adiviñar cal é a palabra que se

agocha  tras  cada  definición.

Pero  tamén  lles  gusta  moito

aos alumnos e alumnas de 6º que a mestra Luz todos os anos os leve a facer un programa

mooi  especial  a  PONTE.......NAS  ONDAS!  Pasámolo  xenial  pero  o  problema  é  que  non

podemos saír ao recreo. Laura Ojea Domínguez
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O  programa  sobre  a

diversidade fixémolo para celebrar o

Día  Mundial  da  Radio,  con

información  que  nós  mesmos

buscamos.  Tiña  tres  sección:

Diversidade  lingüística,  diversidade

sexual  e familias diversas. Gravámolo

na radio do cole cun ordenador. Logo

enviouse a páxina web de Ponte...nas Ondas! e subiuse tamén aos blogs da páxina web do noso

centro.

O 13 de febreiro  foi  o  día  Mundial  da Radio,  e  nos  fixemos un  programa sobre a

diversidade. Practicamos moito e ese día  saíunos moi ben. Estivemos dúas ou tres horas

para poder gravalo na nosa emisora. Foi moi divertido! Os locutores fomos Adrián, Carlos e

Santi de 5º e Cibrán, Javi, Mario e eu Gema de 6º curso. As mestras que nos axudaron

foron a mestra Luz e a mestra Sabela. A min gústame moito como quedou o programa.

 

Á emisora escolar veñen  facer programas de radio  os alumnos e alumnas de todos os  
cursos.

Cibrán Martínez García

Gema Baz Bernárdez
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   PLAMBE (PLAN DE MELLORA DE

BIBLIOTECAS ESCOLARES)

A finais do curso pasado, as mestras do Carlos Casares decidimos involucrarnos
nun novo proxecto. Solicitamos a incorporación do centro ao Plambe. E que é o
Plambe? Pois é un Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares que xurdiu hai xa
15 anos, co que se pretende facer da Biblioteca Escolar un centro de recursos de
lectura, información e aprendizaxe. 
O número de centros que pertencen ao Plambe é cada vez máis numeroso e,
polo tanto, hai que pasar por un proceso se selección e cumplir unha serie de
requisitos. Para iso, o Equipo de Biblioteca púxose mans á obra e empezou a
recopilar todas as actividades relacionadas coa Biblioteca Escolar e co fomento
da  lectura,  que  se  levaran  a  cabo  ao  longo  dos  últimos  dous  cursos,  para
elaborar  unha  memoria.  Tamén houbo que  redactar  un  Proxecto  que  levou
como  nome  “A  Biblioteca  Escolar:  Un  referente  cultural  na  Comunidade
Educativa  e  na  contorna  do  centro”.  Neste  proxecto  recóllense  todas  as
actividades que se pretendían levar a cabo ao longo dos dous seguintes cursos,
as necesidades de equipamento que presenta a Biblioteca, os obxectivos que se
pretenden acadar, a organización e funcionamento e o horario previsto. 
Unha  vez  entregado  todo  este  papeleo,  tocaba  esperar  un  tempo  pola
resolución. O 10 de setembro saíron publicados os nomes dos 28 novos centros
que pasaban a formar parte deste Plan de Mellora de Bibliotecas escolares, e o
Carlos Casares de Salvaterra era un deles.
Este é o logo oficial dos centros pertencentes ao Plambe e que ten que aparecer
nos espazos web e nos documentos que difundan actividades da biblioteca.
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A partir dese momento comeza a seguinte fase, a de aprendizaxe. Como este é o
noso primeiro ano imos con moito tino. Ser membro da rede de centros Plambe,
garántenos ter unha serie de axudas económicas destinadas á actualización de
fondos bibliográficos para a biblioteca, á renovación de mobiliario e para gastos
de funcionamento. Pero, tamén leva consigo, unha serie de obrigas, coas que nós
queremos cumprir da mellor maneira. 
O  Plambe,  require  a  incorparación  na  Biblioteca  escolar,  de  espazos  para  a
creación, a aprendizaxe manipulativa, a investigación, o traballo colaborativo e a
construción do coñecemento de maneira compartida. 
Este curso, adicamos a maior parte do tempo a tomar decisións sobre o novo
modelo  de  Biblioteca  que  queremos  dar  a  coñecer.  Tiñamos  moitas  ideas  e
novidades que queriamos levar a cabo, pero tiveron que ser aprazadas. 
Empezamos por expurgar, que é a palabra que se emprega como sinónimo de
“facer  limpeza”.  Retiramos  da  Biblioteca  moitos  libros  deteriorados,  antigos,
descatalogados  ou,  simplemente  exemplares  que  levaban  anos  sen  ser
emprestados, xa que os gustos dos  nen@s cambian co paso do tempo. Tamén
nos desfixemos das enciclopedias, xa que ocupan moito sitio nos estantes e non
son  consultadas  polo  alumnado.  Así,  co  novo  espazo,  puidemos  mercar
novidades que aos nenos e nenas tanto lles gusta ler. 
Pertencer ao Plambe, leva implícito un Plan de Formación, ao que estabamos
apuntadas  a  maoiría  das  mestras  do  centro,  pero  que  tivo  que  quedar  sen
rematar por mor do estado de alarma. Estabamos aprendendo moitas cousas
que, de seguro nos ían a ser moi útiles. Retomarémolo o próximo curso.
Os días 12 e 13 de marzo estaba previsto que se celebraran en Santiago os
Encontros  do  Plan  de  Mellora  de  Bibliotecas  Escolares  2019/2020  coa
intervención  de  persoas  expertas  en  diversos  ámbitos  relacionados  coas
Bibliotecas,  a  literatura,  a  comunicación,  a  mediación  lectora,  a  tecnoloxía
educativa  e  a  produción  audiovisual,  aos  que  tiñamos  que  asistir  os
Coordinadores do Plambe de todos os centros de Galicia. O lema deste ano era
“Viveiro de Cidadanía”, pero tamén tivo que ser aprazado.
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En  canto  ao  funcionamento  da  biblioteca,  continuamos  na  liña  dos  anos
anteriores. O día 8 de outubro foi a inauguración ás 9:40. Este ano, como o cole
estaba en obras, fixémola nas escaleiras da entrada. Contamos coa colaboración
do alumnado de 5º  e  6º.  Isabel,  Gema e Maite  foron as pregoeiras e  Javi  o
tamborileiro.

A partir dese día, a biblioteca permanece aberta para todo o alumnado durante
os recreos dos martes e dos xoves e nela permanecerán unha mestra de garda e
dous  colaboradores  voluntarios  (alumn@s de  5º  ou  6º).  Ata  o  momento,  a
finalidade era que os nenos estiveran alí  lendo ou foran a coller ou cambiar
libros.  Co  Plambe,  isto  vai  a  cambiar  e  poderán  levar  a  cabo  diferentes
actividades, non necesariamente relacionadas coa lectura.
As familias poderán facer uso da biblioteca,  nas tardes dos luns,  mércores e
xoves en horario de extraescolares (de 16:30 a 18:00). 
Cada neno conta co seu carné de socio, que se garda nun pequeno caixón dentro
da propia biblioteca e así non é necesario que o leve con el cada vez que vai a
coller un libro.  Tamén as mestras e as propias aulas teñen carné de biblioteca.
Continuouse coas tarxetas de lectura xa que teñen moito éxito, aos nenos faille
ilusión conseguir o seu propio libro como premio por ser grandes lectores. 
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O 24 de outubro conmemorouse o días das Bibliotecas Escolares e pasóuselle
unha enquisa ao alumnado para coñecer os seus gustos e preferencias lectoras,
que se terán en conta á hora de adquirir novos exemplares.
Para o nadal, elaborouse un díptico con recomendacións para as familias e no
que aparecen os libros escritos polos autores convidados. 
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O 8 de marzo conmemórase o Día Internacional da Muller. Desde a biblioteca
do cole quixemos darlle a ese día a importancia que realmente ten. É un día
para loitar pola igualadade, a participación e o empoderamento da muller en
todos os ámbitos da sociedade.  Para iso,  fixemos unha escolma de todos os
libros sobre igualdade que temos na biblioteca e puxemos unha mesa con eles
na entrada para que tanto o alumnado como as familias puideran consultalos.
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O día 2 de abril, cando xa levabamos na casa máis de dúas semanas, debido ao 
estado de alarma, conmemorouse o Día Internacional do Libro Infantil con este 
precioso  cartaz.  O  lema  deste  ano  foi  “Fame  de  Palabras”.  No  blogue  da  
Bibliteca colgáronse libros para ler online e tamén un audio coas voces das  
mestras dándolle voz a este marabilloso manifesto escrito polo autor esloveno 
Peter Svetina, que nesta época de confinamento toma tanto sentido. 

O 23 de abril conmemoramos o Día do Libro e dos Dereitos de Autor.  No  
blogue da biblioteca volvéronse a colgar propostas de libros para ler online, e 
tamén unha actividade para levar a cabo cos nenos e nenas na casa. Tratábase de
debuxar a portada do libro que estaban a ler nese momento, poñer o título e o 
nome do autor e facer unha fotografía na que que aparecera o neno e o debuxo.
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    Lois de 4º co debuxo da portada do seu libro.

Este curso,  por mor da atípica situación que estamos a vivir,  tampouco imos
poder recibir a visita dos autores convidados. Para 1º, 2º e 3º estaba previsto que
viñera Iago López. Os nenos e nenas de 1º e 2º leron “O cociñeiro Martiño e as
cenorias desaparecidas” e os de 3º “O cociñeiro Martiño”. Chus Pereiro era a
autora que tería que vir para acompañar ao alumanado de 4º, 5º e 6º. En 4º leron
a obra de teatro “Restaurante Farruco” e en 5º e 6º ¡Mamasiña, que medo!
E outra das cousas que nos imos a perder por culpa do coronavirus é o noso
Festival das Letras Galegas, que sempre está cheo de sorpresas. Ese día estaba
prevista a entrega de diplomas aos colaboradores da biblioteca, xa que son uns
axudantes  excepcionais.  Terá  que  quedar  para  o  próximo curso.  Este  ano  o
autor homenaxeado é Ricardo Carvalho Calero.
As mochilas viaxeiras están a pasar máis tempo do habitual na casa dalgunhas
familias. En principio, marcharon para unha semana, pero xa levan dous meses e
aínda non sabemos cando poderán volver ao cole.
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Para rematar  este  artigo,  gustaríame facer fincapé na  importancia  que ten a
lectura para todos os ámbitos da vida. Debemos fomentar a lectura nos nosos
pequenos xa que, un neno que le, será un adulto que pensa. 
Coa lectura podemos viaxar sen movernos da casa, aprenderemos vocabulario,
deixaremos voar a nosa imaxinación e desenvolveremos o pensamento crítico,
que nos fará máis autónomos e menos manipulables. Non esquezades, cada día,
dedicarlle un anaquiño do voso tempo á lectura. Non vos arrepentiredes.

                                                                             

 

                                                    Equipo de Dinamización da Biblioteca 
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IAGO LÓPEZ SANTOS 

Neste curso nas aulas de 1º, 2º e 3º de EP estivemos lendo o conto  

“ O Cociñeiro Martiño”,  a todos e a todas  gustounos un montón, por 

iso os nenos e nenas de 3º decidimos coñecer un pouco máis sobre este 

libro... sabedes quen é o seu autor? É Iago López Santos, íanos visitar 

ao noso cole antes de ter que estar todos e todas na casa para 

coidarnos do Coronavirus, pero aínda así  intentaremos explicarvos 

un pouquiño  quen é este escritor: 

                                           

                                              Naceu en Ourense  o 23 de abril de 1977.É       

                                                mestre de Educación Infantil ,animador 

                                                sociocultural e actor. Realizou estudos de  

                                                Artes Escénicas , no Taller de Teatro –  

                                                Casa da Xuventude e na Aula de teatro  

                                                Universitario, colaborou no Taller “Xogo  

                                                mímico, xogo escénico” de Myriam  

                                               gallego, no Taller de Contacontos de J. 

Campanari e no taller de Mimo- Clown  de  compañía vacío. No seu 

tempo libre dedícase ao mundo do teatro como actor e director en 

grupos como "Marañao" ou "Chéspir teatro". Como autor de literatura 

infantil publicou os álbums "O cociñeiro Martiño" (Xerais, 2016) e "O 

cociñeiro Martiño e as cenorias desaparecidas" (Xerais, 2018), ambos 

os dous ilustrados por Macús Romero. 

Foi finalista no concurso de monólogos Beerstation (Madrid) e 

gañador do primeiro concurso fotográfico de A casa da xuventude. 

 Xa que coñecemos quen é Iago López Santos, seguro que tendes máis 

curiosidade por coñecer algo do libro, verdade??  

Pois ahí vai a sinopsis do libro : “O Cociñeiro Martiño” 

  “ No palacio real andan buscando alguén para traballar nas 

cociñas. Unha persoa que saiba guisar, asar e cocer para reis, raíñas, 
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marquesas, duquesas e príncipes de todas as cores e condicións... 

Martiño quere preparar o mellor biscoito da súa vida, pero antes debe 

conseguir os ingredientes que precisa” 

Gustouvos?.... Pois para rematar deixámosvos uns cantos debuxos que 

fixemos acerca do conto para ir abríndovos boca e animarvos a que 

leades, se non o fixestes, o conto O Cociñeiro Martiño. 

                       

                                                       Sabela ,3ºEP   

                                                             

                   valeria,3ºEP                                  Sheila, 3ºEP 

Artigo elaborado polo alumnado de 3º EP 
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 Este curso tiñamos prevista a visita da escritora CHUS PEREIRO ao CEP 

CARLOS CASARES.  

Por causas derivadas do estado de alarma dende o 14 de Marzo de 2020 debido á 

crisis sanitaria ocasionada polo Covid-19, dita visita non se puido celebrar.  

Aínda así, os nenos e nenas de 5º de Primaria traballaron moitísimo coñecendo un 

pouquiño da vida da nosa autora, dedicando tempo de lectura a un dos seus libros, 

MAMASIÑA, QUE MEDO!  e facendo actividades complementarias de dito libro. 

 

QUE SABEMOS SOBRE CHUS PEREIRO? 

 

Chus Pereiro nace en Marín en 1957, mestra de ensino de educación primaria en Vigo. 

Alí dirixe obradoiros de teatro infantil dende fai anos.  

Publicou dúas pezas tratadas na colección Merlín: 

- Mamasiña, que medo! (Xerais 2002) 

- Restaurante Farruco (Xerais 2009) 

 O seu primeiro libro ilustrado foi: Chirlos Mirlos publicado no 2011. 

Co tempo animouse a escribir as súas propias historias sempre caracterizadas polo 

sentido do humor e os numerosos componentes da historia. Un claro exemplo, o libro 

que acabamos de ler. 

 

 

DE QUE TRATA O LIBRO “MAMASIÑA, QUE MEDO!!!” 

 

O libro comeza cando unha bruxa, Celidonia,  aterra en Xalundre, unha vila na que os 

seus habitantes teñen unha historia sobre un xigante. A bruxa pensa que os seus 

habitantes estaban tolos pero ao ver un morcego co tamaño dunha persoa cambiou 

totalmente de opinión. Despois de haber vivido todas as historias que pasou xunto a 

eles, non pensa precismente que estén tolos. 

 

 

OS LECTORES OPINAN… 

 

“A min gustoume moito o libro. A parte que máis me gustou foi cando a bruxa 

encóntrase co xigante que ten o tamaño dunha persoa. O único defecto que lle poño 

ao libro é que só ten 62 páxinas” 

 

“Eu opino que é unha obra de teatro interesante e divertida dao a cantidade de 

personaxes que interveñen. O que menos me gustou foi o final porque che deixa 

intrigada. Recomendaría este libro porque aprendín a non criticar a xente polo seu 

aspecto” 

“E un libro moi entretido e diferente. Forma parte dos meus favoritos. Foime fácil de 
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ler e sería moi divertido representalo cunha obra de teatro” 
 

 

 

 

ILUSTRACIÓNS ELABORADAS POLOS ALUMNOS E ALUMNAS DE 5º EP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xián, Daniela, Carla, Santi, Ainoa 

5º EP 

78



NÉBOA
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.:

XOSÉ NEIRA VILAS   

O 4 de novembro de 2019 conmemoramos o aniversario do nacemento do
escritor galego Xosé Neira Vilas (Gres 3/11/1928- 27/11/2015), padriño da 
aula de 6º, seguindo a proposta da Fundación Neira Vilas, cun emotivo 
programa de radio realizado polo alumnado desta
aula. Nel leron un relato da súa obra “Lóstregos”,
titulado “Cubanos na guerra civil” acompañado
polo tema musical de Roi Casal “Amor cubano”, 
no que queda ben claro os fortes lazos que o
vencellaron a este país, onde pasou a metade 
da súa vida.

Esta actividade formou parte da homenaxe a
súa figura de amigos, admiradores, lectores e
lectoras á que nos quixemos aportar o noso 
gran de area.
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Nós  somos  os  alumnas  e  alumnos  de  sexto   falaremos  do  noso  padriño  de  aula.
Sabedes quen é? O famoso escritor galego Xosé Neira Vilas. Comentarvos a aqueles
que  non  saibades,  que  cada  aula  ten  un  padriño  ou  madriña  que  son  escritores  e
escritoras que visitaron o noso colexio e que escribiron en galego os seus libros.

 Sabedes  cando e onde naceu e morreu Xosé?   Naceu en Gres, na provincia de
Pontevedra no ano 1928. E sabedes que naquela época moitas persoas emigraban “as
Américas”? Como nos narra Castelao na súa obra “O Pai de Migueliño”; por aquel
entón, América representaba o paraíso, un lugar onde atopar traballo e gañar cartos
dado que a situación económica e agrícola en Galicia era un pouquiño complicada. Pois
o noso padriño non foi menos, foise a vivir a Arxentina aínda que isto ocorreu anos
máis tarde, alá polo 1949 e despois emigrou a Cuba, sen embargo, cando se xubilou
ala polo 1992 regresou a súa terriña, a nosa Galicia querida, e no ano 2015 foi finado
en Gres, no seu lugar de nacemento.

  En canto a súa visda, Xosé pertence a unha familia campesiña e pasou a súa niñez
e  adolescencia  na  súa  aldea  natal,  Gres.  Él  compaxinaba  a  escola  coas  labores
agrícolas.  Aos  catorce  anos  estudou  comercio  e  traballou  nas  oficinas  dun
serradoiro. Era moi aficcionado álectura, leía canto caía nas súas máns. Coma moitos
de nós!!!! Como ben dixo Antonio Fraguas: “Os libros son compañeiros infatigables,
amigos sempre, os máis nobres, os que distraen, os que te fan pensar, que é unha
das cousas que hai que facer.“

Tras unha infancia  no rural, Xosé emigrou a Arxentina onde completou a súa
formación de maneira autodidácta e desempeñou varios oficios. Realizou estudos de
comercio, música, xornalismo e literatura. Alí  relacionouse co galeguismo do exilio,
con  intelectuais  como  Luís  Seoane  e  Rafael  .  As  súas  inquietudes  culturales  o
levaron a actividades diversas: fundou en 1953 as Mocedades Galeguistas, escribiu
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frecuentes artículos en Adiante e colaborou en o I Congreso da Emigración Galega
(1956).  É  dicir,  investigou  sobre  a  historia  da  emigración  galega.  Ademáis  para
difundir  o  libro  galego  en  América  fundou  a  editorial  Follas  Novas con  Anisia
Miranda, coa que contraeu matrimonio en 1957. Que por certo Anisia é a madriña
dos  nosos  compañeiros  e  compañeiras  de  5º!!!!!  Catro  anos  máis  tarde  Xosé  se
instalou en Cuba con Anisia e posteriormente puxo en marcha a sección Galega do
Instituto de Literatura e Lingüística da Academia de Ciencias en Cuba.Tamén foi
redactor da revista infantil  Zunzún,  dirixiu a Fundación Xosé Neira Vilas e  foi
membro da Real Academia Galega. Que prestixio!

  En canto a súa  obra,  Neira Vilas foi un narrador, ensaísta, periodista e poeta
galego. Durante toda a súa vida escribiu unicamente en galego. Foi un gran defensor
da  nosa  lingua  polo  que  recibiu  numerosas  homenaxes  pola  súa  labor  como
comentaremos máis tarde.

 Xosé destacou por escribir máis de 50 obras. De poesía destacan as obras Dende
lonxe e Inquedo latexar. Sen embargo, a súa faceta máis coñecida é a de narrador.
A súa narrativa desenvolvese arredor de dous eixos temáticos: a infancia na Galicia
rural e a dura vida da emigración galega en América. Atopamos obras como Xente
no rodicio  e  A muller de ferro  (que narran a problemática do campo);  Querido
Tomás  (que  é  un  monólogo  en  boca  dunha  muller  de  cincuenta  anos);  Camiño
bretemoso  e Historias de emigrantes (que abordan o tema da emigración e do
desarraigo);  Tempo Novo (que transcorre na Cuba posterior a revolución); Relatos
mariñeiros (son vinte breves narracións protagonizadas por un grupo de pescadores
galegos asentados en Cuba na primeira metade do século XX). 

Pero  a  súa  obra  máis  destacada  é  Memorias  dun  neno  labrego (1961),  é
considerada a obra inaugural da literatura infantil e xuvenil galega. Pois foi o libro
máis editado da historia da  literatura galega,  traduciuse nada máis e nada menos
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que a 15 idiomas. Narra as lembranzas da infancia dun neno labrego galego que é
pobre e ten que loitar contra as inxustizas e caciquismo da sociedade galega naquela
época. O protagonista da obra chámase Balbino. Como vedes, é un gran referente
galego lectura dun fragmento desta obra ``Eu quixera andar mundo. Ir por mares e
terras que non coñezo. Nacín e crieime na aldea pero agora síntoa pequena, estreita.
Coma se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén.
Algúns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por iso escribo. E despois
durmo coma unha pedra. Quedo desatafegado, libre, coma se me quitasen de enriba
un bocoi. ¡Cousas miñas! E tamén de Smith, o capitán que estivo na guerra e cando
voltou para a casa púxose a escribir todo o que lle acontecera. Así está nun libro
que me trouxo o Landeiro.¡Se eu fixese un libro! Nin falar. Ogallá que non me atopen
o caderno. Daríame vergoña. E non é para menos. Porque nel baleiro todo o que sinto.
Moi pouca xente o fai. Todos abren o peteiro para dúas cousas: para dicir a verdade
ou para arredarse dela. Na miña casa non me comprendían.´´ Canto sentimento no
fragmento! Isto en certo modo nos ocorre a todos e a todas, moitas veces nos da
medo expresarnos e dicir o que sentimos por ser criticados polos demais, por medo
a non encaixar, porque pensamos que non nos van a comprender ou simplemente por
vergoña. Parécenos que escribir os nosos pensamentos e sentimentos nun diario é
unha boa idea para baleirarnos, coma di o noso padriño.

 Pasamos agora  a falar dos  premios e recoñecementos máis destacados de Neira
Vilas. Pois, o noso padriño recibiu numerosos premios por todo o mundo: Arxentina,
Cuba, España... pola súa labor como escritor e defensor da nosa lingua entre os que
destacan Premio á crítica Española, Premio á crítica Galega, Medalla Castelao, Premio
Celanova Casa dos Poetas,  Medalla de ouro de Galicia,  Premio Laxeiro...Ademais, é
investido doutor Honoris Causa pola universidade de Coruña e pola Universidade da
Habana. Por outra banda, foi nomeado socio de honra da Asociación de Escritores en
Lingua Galega recibiu o Premio do Arquivo da Emigración de prensa escrita.  Ademais
de figurar entre os autores máis lidos da literatura galega, Xosé é quizais o narrador
que mellor expresou a dureza da vida campesiña e o sentimento de desarraigo da
emigración  galega.  Que  vos  pareceu  a  vida  do  noso  padriño?  Que  gran  escritor
galego!  Esperamos  que  aprenderades  moito  no  programa  de  hoxe.  Antes  de
despedirnos queríamos comentar que hai catro anos, unha frase do seu libro Querido
Tomás gañou  un  concurso  o  Día  do  libro  na  Biblioteca  Municipal  de  Sada,  en  A
Coruña.A frase di así: “Todo está en querer, a vontade e a forza de moitos pode
arrincarlle zume ás pedras”. E estivo colocada na parede da biblioteca. Que gran
maneira de recordalo!

ALUMNADO 6º
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	EDITORIAL
	Ola lectores e lectoras da gran revista NÉBOA!!
	Os alumnos e alumnas de sexto ímosvos presentar as novidades deste novo curso, que non foron poucas.
	A mestra Paqui decidiu cambiar o tellado do cole. As obras comezaron no verán pero prolongáronse no mes de setembro e estivemos polo menos un mes sen poder estar no pavillón e no parque, pero que ben quedou!
	Ao comezo deste curso, no mes de outubro, recibimos a visita dun grupo de nen@s croatas e italianos que viñan acompañados polos seus mestres e mestras. Era a mobilidade do Erasmus+, programa europeo no que participa o noso centro. Fixemos moitas actividades conxuntas: excursións, coma a do Camiño de Santiago, visita a museos, actos de irmandade, un programa especial de radio, un magosto, comidas no cole e clases as que asistían os compañeir@s croatas e italianos. Os alumn@s de terceiro, quinto e sexto tivemos a oportunidade de convivir nos nosos fogares cuns estudantes doutro país, que se converteron en amigos para toda a vida. Esta actividade remataba indo nós a Croacia no mes de maio! Desta volta non vai poder ser.
	No mes de outubro, e como xa é costume, comezamos a levar obxectos para facer a exposición, esta ano o tema foi o comedor. Nós, @s de sexto, explicámoslle aos alumnos e alumnas do IES de Salvaterra para que se empregaban todos eses obxectos cando viñeron visitar a exposición. Tamén lles ensinamos a facer filloas nun obradoiro de cociña. Axudáronnos moito as mestras Luz e Paqui. Ademais a mestra Sonia fixo un obradoiro de papiroflexia, con panos de mesa, moi divertido.



	VIOLENCIA PSICOLÓXICA: Inclúe toda conduta, verbal ou non verbal, que produza na muller desvalorización ou sufrimento: insultos, menosprezos (expresións como: non serves para nada, non es capaz de facer nada ben...); intimidacións/ameazas (expresións como: voute matar, vaite da casa, vouche quitar os/as nenos/nenas, voute fundir..); abuso de autoridade (por exemplo: rexistra as túas cousas, revisa o teu correo,…), falta de repecto(non recpecta as túas necesidades, sentimentos, opinións, desexos e manipula o que dis, destrúe obxectos, ignora a súa presenza.
	VIOLENCIA ECONÓMICA: Inclúe a privación intencionada, e non xustificada legalmente, de recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e fillos ou a discriminación na disposición dos recursos compartidos no ámbito da convivencia de parella.O maltratador considera que a muller é incompetente e que non administra ben ou gasta os cartos en cousas innecesarias, polo que non pode tomar decisións sobre o destino do gasto.

