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XUBILACIÓN PROFE PILAR 

Entrevistamos ás familias… 

 
  
“Este curso 2019-2020 ao alumnado de 5ºEP tocoulle de titora a profe Pilar. Ela ensinounos 
moitas cousas, sobre todo a comportarnos e a valorar as cousas que temos. Fíxonos rir moito, ás veces 
deixábanos poñer música mentres traballábamos e iso encantábanos. Foi unha marabilla ter unha profe coma 
ela. O día 21 de xaneiro tocoulle xubilarse. Pasamos unha mañá estupenda. Viñeron moit@s ex-alumnos 
dela a visitala, fixéronlle agasallos e un vídeo do seu percorrido profesional. Cando chegamos do recreo 
recibímola con confeti e comemos tarta. Cando marchou do cole, a despedimos cun grande aplauso. Foi un 
día para recordar!” 

Julia 
 

“Sempre escoitei falar na miña casa da profe Pilar, á  miña irmá e a miña nai. 
Tiña ilusión de que me tocase como titora algunha vez, ou como profe de mates. 
Por fin este ano foi a miña titora, con tristeza de que se xubilaba e non remataría o ano con ela. 
Encantoume como profe. É super divertida, moi esixente  e case nunca se enfadaba. Aprendín moito dela. 
O día da súa despedida foi moi triste; acórdome moito dela. 
Quérote profe Pilar!” 

Ainoa 
 

“A Profe Pilar era moi graciosa, facía rimas e refráns moi graciosos, 
aínda que era moi dura traballando. Tiña moitas experiencias con alum-
nos de fai moitos anos. A min gustábame como explicaba as matemáticas 
e as lenguas” 

Adrián Rodríguez 
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 AS FAMILIAS DE 5ºEP RESPONDEN... 

 

 

1. Como a recordades como profesora? 

“A comezo de curso, se sabíamos que nos tocaba a profe Pilar, ía ser un curso 

difícil” 

“Era esixente e controlaba as tarefas, pero explicaba moi ben” 

“Era moi boa profesora” 

“Tiña moi bo corazón, solo había que coñecela un pouco” 

“Sempre ía coa súa cámara de fotos a todos lados” 

 

2. Díxome un paxariño que un día foi de vacacións e che trouxo un agasallo. Que 

che trouxo?  

Un crebacabezas 

 

3. Cal foi a resposta máis divertida que che fixo a profe Pilar? 

Cando Pilar corrixía as tarefas e algo ía mal, eu sempre dicía “e que miña nai e 

eu…”. E ela sempre respondía “ TI E TUA NAI, TUA NAI E TI…” 

 

4. Que é o que máis destacariades de Pilar? 

 “Sempre loitou para que o cole se chamara CARLOS CASARES” 

“Foi sempre a profe de Lingua Galega” 

“Gustáballe moito ensinarnos cancións de poetas galegos. Pilar está 

comprometida coa lingua galega. Trouxo moitos escritores ao colexio de 

Alxén (Neira Vilas, Carlos Casares …) “ 

“Sempre organizaba os festivais do colexio, magostos, entroidos, Letras 

Galegas” 

“Foi directora do colexio”  
“Levounos de excursión aos Mártires de Sobredo, para conmemorar á xente 

que morreu na revolución” 

 

5. Recordas algunha anécdota con Pilar? 

“Un día cos alumnos de 5º e os Croatas, Pilar aparecera cun calcetín na man 

preguntando de quen era! E todos os Croatas ríronse ata estoupar!” 

“Un día, nun exame de Ciencias Naturais, respondín unha pregunta de Lingua 

Galega” 

“A excursión a Mallorca” 

“Saltabamos as clases saltando polo monte” 
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 Unha das características que tiña Pilar parece ser que era... 
 
 

orde e 

limpeza??? 

 

 
 

 

 

 

 

 

              

Aula impoluta?? 

 

Se os Detectives Verdes viran 

estas fotos... 

 

 

  

 

Esta fotografía foi tomada 

nunha excursión do 2º 

ciclo a Cerdeira cunha 

Pilar xa xubilada quen, a 

pesares de non estar en 

activo, organizou dita 

saída. Unha grande 

mostra da súa entrega ao 

ensino! 

 

 

Grazas por todo, Pilar! 
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OS NOSOS PRIMEIROS
DÍAS NO COLEXIO 

Os e as alumnas de 1º chegamos novos ao cole este ano e claro, como non podía ser

doutro  xeito,  sentimos  moitas  cousas:  nervios  ante  a  novidade,  alegría  por  ver  aos

compañeiros e compañeiras, sorpresa ao coñecer as mestras e mestres...

Velaquí vos deixamos como recordamos eses primeiros días no colexio!
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Nahir estaba moi emocionada!!!!

Álex cóntanos o seguinte:
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Lucía ten claro o que máis lle gusta do colexio:

Pablo non pode escoller entre tantas cousas!
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Lúa tamén nos conta.

Lois ten claro que foi o que máis lle gustou de todo o curso!
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Antía ese día tiña nervios pero tamén alegría!

Gabriel fálanos de Manolo!!!
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Julián estaba moi emocionado!!!

Zoe está moi contenta coas súas compañeiras e compañeiros!
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Sara Alonso tamén nos conta a súa impresión.

Silke chegou ao colexio despois de Nadal e

gústalle moito falar e escribir en galego.
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Xiana di que está encantada de estar no Carlos Casares!
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A  Adriana encantoulle coñecer novos amigos

Que nos contará Breo? 
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SABEDES QUE É UNHA ANÉCDOTA?

A  nosa  mestra,  a  profe  Sonia  ,  contounos  que  é  unha
anécdota e despois escribimos anécdotas que nos sucederon a nós.

Unha  anécdota  é  un  relato  breve  dunha  experiencia
divertida  ou  interesante   que  nos  sucedeu.  Xeneralmente  as
anécdotas  están basadas  en feitos reales que suceden en lugares
reales e que implican a persoas que existen na realidade. 

Anécdota  de  Sara

Nunha ocasión,  durante o recreo,  os meus
amigos tiráronme unha rocha e eu caín de cu.

Anécdota   de  Sergio.

Un día estabamos na fila para irmos para a casa e a profe pediu
un voluntario para pechar as persianas;  Ninguén quería ir para non
perder o seu sitio na fila. Como eu estaba de último decidín  pechalas e
entón a profe púxome de primeiro na fila.

Anécdota  de Lízar.

A  min  a  zona  que  máis  me  gusta  do  cole  é  o  bosque.  Un  día
escarvando , atopei un cuarzo para a miña colección.
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Anécdota  de  Emile.

Hai  un tempo fun visitar a miña avoa e o seu pavo non quería
deixarme pasar. El quería picarme e eu collín medo. Entón a miña avoa
chamouno e  o pavo marchou.

Anécdota  de  Breo.

Eu estaba traballando e dixéronme que  se facía matemáticas  e
lingua galega nunha hora dábanme máis tempo de recreo; ata unha
hora de recreo! E así foi, fixen mates e lingua nunha hora e tiven outra
de recreo.(A anécdota de Breo sucedeu na casa , no cole non temos eses privilexios).

  Anécdota s de  Áxel.

Un día sen saber o motivo “ximnasia” foi a última hora. Que sorpresa
máis agradable!!!!

Outro día cheguei  ao colexio e  un compañeiro estaba de cumpre.
Menuda sorpresa levei!!!!!

No   “Coco  -Alxén  “  levei   unha  cabaza  decorada  e   gañei  dous
premios!!!!!

 O último venres que fomos ao cole, antes da corentena ,chegamos a
clase e xuntáronnos cos nenos de primeiro porque eramos moi poucos
Estivemos toda a mañá xogando.!!!!
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ESCRIBIMOS
Durante  estas semanas nas que tiveron que quedar na casa,  por  mor do
estado de alarma, os nenos e nenas de cuarto non perderon nada o tempo.
Adicaron  o  día  a  facer  un  montón  de  cousas:  ler,  xogar,  cociñar,  facer
manualidades, axudar nas tarefas do fogar, bailar, facer exercicio físico, ver a
tele,  facer  as  tarefas  do  cole  e,  por  suposto,  descansar  (aínda  que  non
necesariamente  nesta  orde).  Tamén  sacaron  un  oco  para  colaborar  coa
revista  escolar,  todos  fixeron  a  súa  propia  aportación  para  o  noso  xa
coñecido  artigo  “Escribimos”.  Houbo  de  todo:  lendas,  contos,  poesías,
trabalinguas  e,  ata  adiviñas  e  chistes.  Aquí  vos  deixo  as  súas  creacións
literarias e humorísticas!
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 Comezou a escribir sen saber se ía saírlle ben. Como ía adiviñar que algúen    
recollería a súa historia e a levaría consigo a todas partes? Ninguén espera 
esas cousas, non as planea. A LADROA DE LIBROS (Markus Zusak)
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Esperamos que pasarades un bo rato lendo este artigo e que vos gustaran as
nosas  creacións  literarias.  Todo  aquel  que  le,  deixa  nun  caixón  dos  seus
recordos unha anécdota máis para o seu existir. 

         Alumnado de Cuarto 
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 ESCRIBIMOS 3º CICLO
Durante as  primeiras  semana  de  confinamento  despois   de  que se   decretase  o

estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-

19,  o que significou o confinamento da poboación e a suspensión das clases presenciais

en todas as etapas do sistema educativo, dende  as nosas casas estivemos buscando

información sobre este virus e aprendimos moitas cousas. 

Que é un Coronavirus?

Os coronavirus son unha extensa familia de virus que poden

causar enfermidades tanto en animais coma en humanos. En humanos sábese que varios

coronavirus causan infeccións repiratorias que poden ir dende o resfriado común ata

enfermidades  máis  graves.  O  coronavirus  que  se  descubriu  recentemente  causa  a

enfermidade por coronavirus COVID-19.

Que é o COVID-19?

O  COCID-19  é  unha  enfermidade  infecciosa  causada  polo  coronavirus  descuberta

recentemente.  Tanto  este  novo  virus  coma  a  enfermidade  que  provoca  eran

descoñecidos antes de que estallara o brote en Wuhan (China)  en decembro de 2019.

Actualmnente a Covid-19 é unha pandemia que afecta a moitos países de todo o mundo.

Cales son os síntomas  da COVID-19?

Os síntomas máis habituais son a febre, a tose seca e o cansancio. Outros síntomas

menos  frecuentes  que  afectan  a  algúns  pacientes  son dores  e  molestias,  conxestión

nasal, dor de cabeza, conxuntivite, dor de gorxa, diarrea, pérdida do gusto e o olfacto e

as erupcións cutáneas e cambios ce cor nos dedos das mans e pés . Estes síntomas soen

ser leves e comezan gradualmente. Algunhas das persoas só presentan síntomas leves.

A maioría  (arredor  do 80%) recuperanse da enfermidade sen preciso  de  tratamento

hospitalario. Ademáis 1 de cada 5 persoas que contraen o COVID-19 acaba presentando
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un cadro grave e experimenta dificultades para respirar. As persoas maiores e as que

presentan afeccións médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos ou

pulmonares, diabete ou cancro teñen maior probabilidade de presentar un cadro grave.

Sen embargo, calquer persoa pode contraer a COVID-19 e caer gravemente enferma.

Como se propaga a COVID-19?

Unha  persoa  pode  contraer  a  COVID-19  por  contacto  con  outra  persoa  que  esté

infectada polo virus. A enfermidade propágase de persoa a persoa a través das gotículas

que saen desprendidas polo nariz e a boca dunha persoa infectada ao toser, estornudar

ou falar.  Unha  persoa  pode  contarer  o  Covid-19 se  inhala  esas  gotículas  por  iso  é

importante manterse a polo menos un metro de distancia dos demais. Estas gotículas

poden caer sobre obxectos e superficies que rodean as persoas, como mesas, pomos e

pasamáns,  de  modo que  outras  persoas  poden infectarse  se  tocan eses  obxectos  ou

superficies e logo tocan a boca, ollos e o nariz. Por iso é moi importante lavarse as mans

frecuentemente con auga e xabón ou cun desinfectante a base de alcol.

Pode un animal doméstico ou outro aniamal contaxiarme a COVID-19?

Varios cans e felinos deron positivo nas probas de detección da COVID-19 despois de

estar en contacto con humanos infectados. Sen embargo non existen datos probatorios

de  que  estes  animais  poidan transmitir  a  enfermidade  ao  ser  humano e  propagar  a

COVID-19. Recoméndase que as persoas enfermas de COVID-19 eviten o contacto cos

animais de compañía.

Existe algunha vacina, medicamento ou tratamento contra a COVID-19?

Aínda  que  algunhas  solucións  da  medicina  occidental  ou  tradicioanal  ou  remedios

caseiros poden resultar confortantes e aliviar os síntomas leves da COVID-19, ata o

momento ningún medicamento demostrou curar ou previr  a COVID-19. Sen embargo

hai varios ensaios clínicos en marcha. A OMS está coordinando o labor de desenrolo de

vacinas e medicamentos  para tratar e  previr   e  seguirá proporcionando información

actaulizada a medida que se dispoña dos resultados das investigacións.
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As formas máis eficaces de protexerse a un mesmo e os demais frente a COVID-19 son:

– Lavarse as mans a fondo e con frecuencia.

– Evitar tocar ollos, boca e nariz.

– Uso de máscaras médicas.

– Manter a dintancia de polo menos un metro coas demáis persoas.

– Desinfectar e limpar frecuentemente as superficies e obxectos.

– Se enferma, incluso con síntomas moi leves como febre e dores leves, debe illarse na

casa.

– Se cree non ter estado exposto a COVID-19 pero ten estes síntomas, íllese, recorde

que é máis probable que infecte a outros nas primeiras etapas da enfermidade cando só

ten síntomas leves polo que o illamento temperá é moi importante.

– Se  non  ten  síntomas  pero  estivo  en  contacto  cunha  persoa  infectada  póñase  en

corentena durante 14 días.

– Se tivo sen dúbida a COVID-19 (confirmada mediante proba íllese durante 14 días

incluso despois de que os síntomas desapareceran como medida de precaución. Aínda

non se sabe exatamente canto tempo as persoas seguen sendo contaxiosas despois de

recuperarse.

POEMA BRAIS 6º

Xa hai semanas que todos estamos en corentena,

pero este virus non me da pena,

porque antes ou despois vaise esfumar.

E cando isto remate,  todo vai ser igual,

isto non pode con nós.

A xente que está no hospital vaise curar,

e cando nos demos conta o virus xa non está. 
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EMMA 5º

JULIA 5º
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Obradoiros 1º ciclo 
Aprendemos facendo! 

 
Este curso os nenos e nenas de 1º e 2º participamos en moitos obradoiros. A 

continuación deixámosvos unhas fotiños dalgunhas cousas que fixemos, agardamos 

que vos gusten! 

Obradoiros de baile e interpretación 

No primeiro e no último trimestre os obradoiros estiveron centrados en desenvolver as 

nosas dotes de bailaríns e intérpretes para os festivais de Nadal e Letras Galegas. 

Pasámolo xenial e ademais aprendemos moitas cousas dun xeito moi divertido!  

    

 

 

 Obradoiros de manualidades 

 

Tamén tivemos oportunidade de 

converternos en pintores e pintoras. No 

colexio decidimos sacar os libros ao 

patio para poder ler ao aire libre. Para 

isto precisábamos uns asentos ben 

cómodos que decidimos facer 

reutilizando uns palets vellos que 

pintamos de branco. Mans á obra! 
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Coa chegada do outono e do magosto tamén decoramos as nosas corticeiras. Para iso 

empregamos follas coas que non so fixemos letras, senón tamén animais como 

bolboretas, tartarugas, paxaros... 

E que nos dicides dos nosos manteis para empregar na hora da merenda? Ollade que 

ben nos quedaron! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Xa coa chegada do entroido decidimos adornar a corticeira acorde aos nosos 

disfraces: cun bacallau e unha coliflor xigantes e ben disfrazados! 
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Obradoiros de cociña 

 
En 1º e 2º temos un receitario viaxeiro que acompaña á chef Xoana cada fin de 

semana á casa dun alumno/a. O certo é que temos unha recompilación de receitas 

ben variada: filloas, galletas, orellas de entroido... que delicia! 

No colexio tamén fixemos un obradoiro de cociña no cal elaboramos un rico biscoito 

que logo degustamos!  

 

 

 

 

 

As nenas e os nenos de 1º 
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OBRADOIROS 2º CICLO CURSO 2019-2020 

O alumnado e as profes do 2º ciclo estivemos traballando moi duro este curso para deixar o cole moito 

máis bonito do que estaba e estampar a nosa pegada de ilusión en todos os recunchos. Que como o 

fixemos? Dando renda solta á nosa creatividade para decorar as estancias, crear movementos, crear, 

crear e crear. Pois como di Lucía Rodríguez de 3º, “de vez en cando isto tamén é preciso para que non 

todo sexa estudar”. 

Non é doado lembrar canto fixemos, pero entre todas e todos tentaremos contarvos o ben que o 

pasamos nos obradoiros este ano. 

“Repartímonos en tres grupos, cada un cunha profe (Montse, Nerea e Susana)” (Mauro Álvarez de 4º) 

e rotábamos cada vez que comezaba un obradoiro novo. Polo visto “as profes eran moi boas e 

pasámolo xenial con elas facendo cousas” (Lucía Rodríguez de 3º) 

“O primeiro que fixemos foi un marcapáxinas para a axenda escolar e despois un colgadoiro para o 

estoxo. Estes dous foron sinxelos” (Javier Rey de 3º) 

Continuamos cun obradoiro de manualidades que se prolongou ata outubro aproximadamente. A 

finalidade deste obradoiro era ambientar o centro coa temática do comedor e a cociña. 

 

“Estivemos traballando en cousas relacionadas co comedor porque 

este ano foi o tema que o colexio elixiu. Pintamos pratos de cartón, 

decoramos e pintamos uns panos de tea, tamén pintamos un gran 

mantel e unhas copas. 

 

 

“Tamén fixemos tarteiras para a exposición das 

escaleiras” (Xavi Gándara de 3º). “E unhas espátulas e 

garfos” (Xiana Estévez de 3º). “Despois colocámolo 

todo nunha mesa e quedounos precioso” (Laura 

Martínez de 4º). Tivemos todo listo para cando “viñeron 

os italianos e os croatas” (Marta Pereira 4º). 

  

 

“Todas estas cousas que fixemos foron expostas 

o día das portas abertas” (Lucía Rodríguez de 

3º). 
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No seguinte obradoiro, “pintamos o patio inclusivo dos mércores sen balón” (Xavi Lemos de 3º). “Foi 

o que máis me gustou, pintar o patio de xogos populares, aí si que o pasei ben” (Javier Rey de 3º). 

“Os xogos que pintamos foron o parchís, a escaleira (que 

non rematamos) e a raiola. Pasámolo moi ben”. (Cristian 

Porto de 3º). 

“Tamén pintamos o tres en raia, o twister e outros máis. 

Usamos pinturas de moitas cores e pinceis. Foi moi 

divertido”. (Iván González de 4º). 

Por suposto, para o parchís “axudamos a facer os dados” 

(Mateo Fernández de 4º). 

 

“E en nada chegou o Nadal. Tocounos bailar unha canción moi bonita chamada O Lago dos Cisnes. 

Era como un ballet. E sabedes o que nos tocou facer durante todo este tempo de obradoiro? Pois 

ensaiar e máis ensaiar porque nos levou bastante tempo aprender a canción, pero mereceu a pena. Ao 

saír ao escenario penso que o fixemos moi ben”. (Lucía Rodríguez de 3º) 

 

“O que máis me gustou deste obradoiro foron os 

ensaios, as risas…” (Brais Bernárdez de 3º). 

“Rinme moito moitísimo cando ensaiamos, sobre 

todo con Sheila que me facía moitas bromas. A 

música tamén era moi bonita. Paseino xenial”. (Iria 

Rodríguez de 3º). 

 

 

“Primeiro ensaiabamos no ximnasio e despois no salón de actos”. (Lois Súarez de 4º). O baile, tal e 

como recorda Lucas Martínez de 4º, estaba feito en 3 movementos (3 "prototipos" como el lle chama), 

cada un realizado por un grupo. Finalmente xuntabámonos todos para rematar a coreografía e saudar ao 

público. Podedes ver o vídeo da nosa actuación no festival de Nadan neste enlace: 

https://photos.google.com/share/AF1QipMa9QQLgfs8z0clD8nEpKAsYlXA30ZS4KovonHyXEXslFi1

Uwv1BUZtw-TD53RmNw?key=bnVOa1FCaGRGYUFSUWhvdmp4YUpVeFl0dnVDcnhB  

 

“Cando se acercaba o entroido tivemos que facer os traxes. Aquí si que tivemos que traballar”. (Javier 

Rey de 3º). “Os dous primeiros días estivemos a pintar unhas máscaras” (Lara Ferreira de 4º). “Este 

ano todo o cole se disfrazou dunha comida típica galega e a nós, ós do 2º ciclo tocounos ir de polbo” 

(Lucía Rodríguez de 3º). 
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“Empezamos cos círculos para 

as ventosas, despois recortamos 

os tentáculos e pegamos os 

círculos aos tentáculos. Logo 

fixemos a cabeza cos ollos e por 

último grampamos unha cinta 

para colocárnola”. (Bruno 

López de 3º). “Tivemos que 

marcar e recortar moitos 

círculos” (Iria Fernández de 4º). 

“Fixemos 2 grupos: uns facían 

os patróns dos tentáculos e 

outros recortábanos. Ao final os 

disfraces quedáronnos bastante 

ben” (Iria Rodríuez de 3º). 

 

“Despois deste traballo podo dicir que iamos moi guapos co noso disfrace de polbo que levamos a 

desfilar polas rúas de Salvaterra, onde tamén actuamos cantando unha canción chamada Fame no 

auditorio do parque da Canuda” (Lucía Rodríguez de 3º). 

 

“Tamén fixemos o Meco. Era unha bolsa de plástico na que metemos 

papeis engurrados ata que foi collendo forma. Despois pintámolo” 

(Valeria Souto de 3º). 

Aínda que en realidade este ano foi unha Meca, unha Meca cociñeira 

cargadiña de receitas para transformarnos nos cociñeiros máis elegantes 

do entroido. 

Durante unha semana estivo dándonos instrucións sobre prendas que 

tiñamos que traer cada día de xeito acumulativo. Sen darnos conta 

estabamos listos para abrir o “Restaurante Farruco”. 

 

 

"No derradeiro obradoiro fixemos unha pancarta sobre o libro do Cociñeiro Martiño” (Sheila 

Fernández de 3º). “Estivemos debuxando, con algúns dos meus compañeiros da aula de 3º e algúns de 

4º, as personaxes do libro” (Mateo Sobrino de 3º).  Isto fixémolo para recibir á autora que nos ía visitar 

antes de que cancelasen as clases, pero lamentablemente non puido ser. 
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Tamén “estivemos facendo uns debuxos de 

atraccións para paxaros. Podían ser imaxinarios 

ou non.  A idea era facer un parque no cole para 

que os paxariños se divertisen coas cosas 

creacións”. (Iria Rodríguez de 3º). A única 

condición era que as atraccións tiñan que ser 

accesibles para todos, aínda que tivesen 

diversidade funcional (que lles faltase unha patiña, 

unha á…). 

(Bosquexo feito por Sabela Gayoso de 3º) 

  

“Cando nos dispoñiamos a facer os bosquexos, todo se viu abaixo, apareceu o CORONAVIRUS!!: 

Nenos sen clase. 

Pais sen traballo. 

Todos confinados. 

Paxaros sen xaula. 

Nós sen ilusión. 

E paxariños sen atraccións” 

(Marina Mora de 3º) 

 

“Estes obradoiros non os acabamos por culpa desta situación” (Ariadna Shuning Grandal de 4º). 

“Comezou a corentena por culpa dese virus que anda por aí. Foi unha mágoa, pero estou segura de 

que cando voltemos ao cole faremos moitas máis cousas divertidas” (Lucía Rodríguez de 3º). 

“Nestes momentos difíciles temos que estar na casa, a dous metros de separación. Pero na casa 

pódense facer moitas cosas: manualidades, papiroflexia, xogar a xogos de mesa…” (Aarón Porto de 

4º). 

Que lembranzas, “que ben o pasabamos os mércores. Todos estabamos desexando que chegara o día. 

Era divertido” (Marina Mora de 3º). “A verdade é que o pasamos xenial nos obradoiros” (Xabi 

Gándara de 3º) 

Esperamos que todos os que esteades lendo este artigo desfrutedes das nosas experiencias tanto coma 

nós. Deixámosvos por agora, pero voltaremos o curso que ven con novos proxectos e novas ideas. 

Un saúdo do alumnado e as mestras do 2º ciclo. 
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                 PATIO INCLUSIVO

No  primeiro  obradoiro  do  curso

2019/2020 unha parte  do alumnado de 5º  e 6º

fixo un patio inclusivo xunto coas profes Luz e

Susana. Un patio inclusivo é un lugar no que hai

diversos xogos, normalmente tradicionais como:

o truco, o tres en raia, o parchís, etc . 

As  mestras  organizaron  quendas  do

alumnado por día para xogar ordenadamente.

Este  ano  tamén  o  usamos  moito  nos

mércores  sen  balón,  foi  moi  divertido,  os

maiores  ensinámoslle  aos  pequeniños  xa  que

non sabían. É marabilloso!!! Somos moi afortunados de ter un patio coma este.

Os xogos inclusivos están pintados no campo de

cemento,  son  moi  divertidos.  Cando  celebramos  os

mércores sen balón xogamos alí todo o colexio e os

maiores ensinámoslle aos pequenos a xogar aos xogos

inclusivos. Hai distintos xogos coma por exemplo: o

twister, a mariquitilla, as serpes e escaleiras, o parchís,

o tres en raia... Tamén fixemos outros xogos pero que

non están pintados como  a corda, os elásticos...

  

O  patio  inclusivo  comezamos  a  pintalo  no  mes  de  setembro  e

continuamos todo o mes de outubro, todos os xoves. Os que fixemos este

patio inclusivo fomos os de 5º e 6º, cada xoves, pero os de 3º e 4º tamén

axudaron. A mestra Susana, como era de terceiro, axudábanos e repartía o

traballo.  O  meu  grupo  de  obradoiro  era  o  de  Julia,  Antía,  Izan,  Adrián

Ferreira e eu.

Cando nos visitaron os croatas e os friulanos xogamos con eles e pasámolo moi ben. A min

persoalmente o que máis me gusta é o tres en raia.

Paula Roa Pérez

Isabel Baz Benárdez

Julia Bernárdez Lago

Julia Bernárdez Lago

117



NÉBOA
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.:

O patio inclusivo encántame. Son xogos que están pintados no chan no campo da entrada.

Pintámolos os alumnos/as de 3º, 4º, 5º e 6º curso. Quedaron moi ben aínda que un xogo non está

rematado. Os xogos son  parchís, twister, truco, tres en raia...e outro que está sen rematar e non

sei moi ben que é.

O patio inclusivo consiste en que hai catro xogos: o truco, o

parchís,  o  tres  en raia  e  o  twister,  e  cada  un  ten  as  súas

regras. O patio inclusivo fíxose porque había moitos campos

de fútbol e collemos o campo de cemento para facelos.  É

moi colorido e moi bonito. A min paréceme

moi  chulo  porque  o  pintamos  nós.

Tomamos as medidas cunha cinta métrica e

logo para pintar usamos cinta de carroceiro

e divertímonos moito pintando.

O patio  inclusivo  é  unha  zona  de  xogos.  Para  xogar  neses  xogos  hai  que  respectar  as

quendas. Cada día vai un grupo de persoas e xoga pero non é obrigatorio, menos os mércores sen

balón que se fai alí. O patio inclusivo está situado na entrada do colexio, antes era un campo de

fútbol. O patio inclusivo ten un parchís, un tres en raia...e outros xogos. O patio inclusivo é moi

chulo!!!

Antía Fernández Rodríguez

Izan Cid Riveiro

Adrián Ferreira Fernández
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Todos  os  anos,  os

alumnos  e  alumnas  do

cole,  adicamos  algúns

recreos  para  facer  xogos

nos que  non interveña o

balón. Este curso foron os

mércores  do  mes  de

febreiro e algún de marzo.

Con  esta  actividade

ademais  de  aparcar  o

balón uns días  tratamos de

xogar  todos  xuntos/as,  os

maiores cos máis pequeno/as

e todas mesturadas.

A  maioría  dos  xogos

que  fixemos  na  actividade

dos  “Mércores  sen  balón”

foron no patio  inclusivo,  que pintamos no primeiro trimestre, que nos quedou tan

bonito e do que nos sentimos tan orgullosas.

Os xogos que fixemos foron polo tanto a tres

en raia, o parchís, o twister e o truco. A estes xogos

sumáronselle  a  corda  individual  e  colectiva,  as

gomas, as chapas, as bolas e como non o xogo das

pistas!!  O  equipo  gañador  este  ano  no  xogo  das

pistas foi o equipo B composto por: Mario (6º), Julia

(5º), Marta, Mauro e Lucas de 4º, Brais, Sheila e Xavi

Gándara de 3º, Níobe (2º) e Xiana, Lois e Lúa de 1º
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Eu practico...FÚTBOL 8

Eu xogo nun equipo de fútbol  de  Salvaterra  de Miño.  Xogo na categoría  de alevíns.  O

equipo está formado por 10 xogadores máis 2 porteiros.

En cada partido de “FÚTBOL 8”  xogan 8 persoas: 7 xogadores/as de campo e 1 porteiro/a.

No noso equipo, en cada partido, o noso adestrador deixa descansar a dous xogadores/as. Cada

partido dura 50 minutos, repartidos en dúas partes de 25 minutos.

REGULAMENTO FÚTBOL 8

Cada partido será xogado por dous  equipos
compostos  de  como  máximo  8  xogadores
dos que 1 é o gardameta.

Cada  equipo  iniciará  o  partido  con  polo
menos  5  xogadores/as  podendo incorporar
posteriormente os restantes.

O terreo de xogo é como máximo de 65 m
do longo por 45 de ancho.

A duración do partido en alevíns de primeiro
ano é de 3 tempos de 15 min e en alevíns de
segundo ano dous tempos de 25 minutos.

         Os equipos poden se mixtos.

Poden  facerse  todos  os  cambios que  se
desexen sempre  que  se  realicen  de  forma

Iria Seoane Pereira 

Iria xogando un partido no campo do Dextros en Salvaterra
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regulamentaria.

Pódese ceder o balón ao porteiro co pé de maneira voluntaria, nese caso o porteiro debe xogar
tamén o balón co pé, nunca coas mans, de facelo o árbitro pitará saque de esquina.

Un xogador/a  está en posición de fóra de xogo si, estando máis adiantado que o balón e dentro
da zona de 13 m do equipo contrario, está máis cerca da liña de meta contraria que polo menos
dous dos seus adversarios, pero só será sancionado polo árbitro si no momento que o balón é
xogado por un dos seus compañeiros/as aprecia que o xogador interfire no xogo do contrario
ou trata de beneficiarse da súa posición.

Faltas

Tarxeta amarela: 

• Xogar o balón coas mans.

• Impedir o normal funcionamento do xogo.

• Actuar de forma antideportiva.

             Tarxeta vermella e expulsión:

• Por dúas tarxetas amarelas.

• Facer unha cambadela.

• Saltar sobre o adversario.

• Empurrar ou suxeitar ao contrario.

• Empregar formas violentas cos outros
xogadores, arbitro ou público.

•  Pronunciar palabras de intolerancia ou
racistas.

Sentados comezando pola esquerda Adrián Ferreira, Gema e Iria
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BALONMÁN
Os alumnos e alumnas de de 5º e 6º cursos, nas clases de Educación

Física, no primeiro trimestre, practicamos balonmán. Os primeiros días

estivemos aprendendo a pasar a pelota,  a facer tiros á portería e tamén

algunhas estratexias de xogo. Practicamos e adestramos algunhas clases e  logo xa comezamos a

facer partidos. A  profe Luz fixo os equipos e comezamo a facer partidos nas súas clases.  Foi

moi divertido!!

A  min  o  balonmán  gustoume  porque  é  moi

divertido  sempre  e  cando  non  haxa  pelexas  e  se

respecten as normas de xogo. O balonmán é un xogo

para facer deporte de equipo, e para min un deporte

divertido.    

 

Este curso nas clases de Educación Física xogamos ao

Balonmán. O balonmán é un deporte parecido ao fútbol,

pero  que  se  xoga  coa  man.  Xógase  nun  campo  máis

pequeno, non se pode entrar na área, a non ser que saltes.

Tes que botar coma no baloncesto e só podes dar tres

pasos co balón na man.

As regras para o xogador que posúe a pelota :

Pasos: Un xogador non pode dar máis de tres pasos coa pelota nas súas mans. Para desprazarse 

tamén pode empregar  o bote.

Dobres: Logo de parar de botar non está permitido volver botar de novo; pero, pódese dar outros 

tres pasos.

Debe pasar, lanzar a portería ou botar antes de cumprirse 3 segundos desde que colleu a pelota.

Hai que pisar a liña lateral do campo para facer un saque de banda.

O balón pódese tocar desde o xeonllo cara arriba. O porteiro pode facelo con calquera parte do 

seu corpo, sempre que estea dentro da área.

Iria  Seoane  Pereira

Gema Baz Bernárdez

Cibrán Martínez García
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SENDEIRO MUNICIPAL DO RÍO MIÑO

Unha  das  actividades  que  tiñamos

programada  e  que  non  se  puido  realizar,  este

curso, por causa do estado de alarma, era a Ruta

Municipal  do  Río  Miño.  Queda  aquí  toda  a

información desta senda por se a queredes facer

cando nos permitan saír a practicar  deporte.

Esta ruta comeza no  parque de A Canuda en

Salvaterra e vai pola beira do río Miño pasando

pola  illa  de  A  Fillaboa.  Ao  chegar  á

desembocadura  do  río  Tea  o  carreiro  sube  río

arriba,  ata  chegar  á  ponte  medieval  pola  que

transcorría o antigo camiño real de Tui. Descende

logo  outra  vez  cara  ao  río  Miño.  Neste  tramo

atopamos varias pesqueiras ou pescos,   pasarelas

de madeira  e  o areal  de San Amaro,  dende alí

pódese ver, ao outro lado, a torre de Lapela, xa

na beira portuguesa. Despois de varios quilómetros a senda chega ao río Caselas.

Polo  tanto,  esta  ruta,  percorre  as  parroquias  de  Salvaterra,  Arantei  e  Porto.  Ten  unha

distancia de 7,5 Km, pero dunha dificultade baixa, xa que non hai grandes desniveis. O tempo

aproximado para facela, con percorrido de ida e volta, é dunhas tres horas e pódese facer á pé ou

en bicicleta.
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 Educación física
no confinamento

O  Covid-19  pechounos  nas  casas,  pero  non

impediu  que  os  alumnos  e   alumnas  do  CEP

Carlos  Casares  seguiran  facendo  exercicio  e  se

mantiveran

en  forma  e

activos.

Aquí  temos  algunhas  mostras  das  actividades

feitas na casa: Ioga, xogos malabares, exercicios para

traballar  a  condición  física,  zumba,  bailes  e

coreografías, xogos populares e tamén as propostas

de “Móvete connosco na casa” … 

As  actividades  que  se  soben  aos  blogs,  teñen

como obxectivo que os nenos e nenas continúen coas

súas rutinas de traballo físico e coidado da saúde. Na

situación  de  confinamento  o  exercicio  físico

axúdanos tamén a combater a tensión.

Lucía Lorenzo Riveiro facendo ioga

Aixa Iglesias e Yerai Álvarez  
facendo xirar as súas zoadeiraCarioca elaborada por Xián Pérez Cabreira
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Os nenos e nenas do CEP Carlos Casares non só fan actividade física, tamén lles queda

tempo para construír xoguetes como cariocas ou zoadeiras con material de refugallo.

Eles e alas fixeron as actividades na casa, ás veces sós e outras en familia. E quixeron

compartir  con  tod@s nós   as  súas  actividades.  Foron

mandando  vídeos  e  fotos  ao  correo,  neste  tempo  do

estado de alarma. Aquí está só unha pequena mostra de

todo o que traballaron.

Álex interpretando 
unha  das 
coreografías 
compartidas no blog

Sabela Gayoso traballando as     
   habilidades ximnáticas

Áxel Rodríguez Cambra bailando

Laura facendo xogos malabares
  Iván González nunha clase de zumba en familia
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Un dos xogos que tivo máis éxito foi o

tres en raia. Este xogo pódese facer con

calquera  material,  botóns,  pedriñas,

panos, gomets...E a creatividade estivo

presente en todos os traballos. O tres en

raia,  tamén chamado as leiriñas,  é  un

excelente xogo de percepción espacial. O obxectivo do xogo é

poñer as tres fichas en raia, ben sexa en liña recta ou en diagonal.

Tres en raia de Cibrán Martínez García

Pablo Pérez Brandao co  seu xogo

Santiago Pérez Simón
facendo malabares

Daniela, filla da mestra 
Ángela, xogando coa carioca 
que ela elaborou.

Traballo de Daniela Glez

Xogo de Sara Lorenzo

Tres en raia feito por Ainoa Porto Castro
Dinosaurios en liña de Nacho Novás 
Sobrino
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INGLÉS 

Os nenos e as nenas de cuarto aprendimos moito sobre distintos 
lugares de fala inglesa: monumentos, comidas, lugares turísticos, persoas 
famosas, animais... Fixemos un traballo en grupos e un programa de 
radio. FOI MOI DIVERTIDO! 

 

 
 

 
Lucas, Iván e Yerai de 4º 
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Mateo, Lara e Mauro de 4º 
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Laura, Iria e Marta de 4º 
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Ariadna, Lois e Aarón 
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No Nadal os nenos e as nenas de quinto fixemos a Santa Claus en 
versión moderna. Mirade que inxenios@s! 
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By Xián 
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By Emma 
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Os nenos e as nenas de sexto fixemos unha revista de moda sobre @s 
nos@s famosos favoritos. O título da nosa revista é: FASHION POWER.  

Somos uns auténticos reporteiros! 
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As novas tecnoloxías en 
tempos de corentena 

A chegada da covid-19 irrompeu nas nosas vidas cambiando o mundo 

tal e como o coñecíamos, e na escola non foi distinto.  

Familias, alumnado e mestras mudamos a nosa rutina; a nosa forma de 

ensinar e de aprender; a de informarnos, analizar, reflexionar, 

cuestionarnos... e como non podía ser doutro xeito, tamén a nosa forma de 

relacionarnos. 

Aos cadernos e lapis, sumáronselle outros instrumentos como 

ordenadores, móbiles, escáneres, etc. O encerado foi substituído pola 

bitácora do centro, a través do cal as mestras podemos guiar as tarefas a 

desenvolver polo alumnado. Do mesmo xeito, alumnas e alumnos fixeron 

parte do seu día a día o correo electrónico, converténdose en imprescindible 

para a comunicación co profesorado. Digamos que nun par de días, tomaron 

un curso acelerado e na nosa escola contamos cunha ampla carteira de 

mensaxeiras e mensaxeiros dixitais que día a día nos fan chegar as súas 

tarefas con absoluta eficacia. 

Se ben é certo que as novas tecnoloxías comportan múltiples vantaxes 

e desvantaxes, segundo como se mire (ou como se empreguen), durante 

esta corentena convertéronse nun aliado esencial para posibilitar a 

educación a distancia. Imaxinádesvos como sería a comunicación entre a 

escola e os fogares sen as novas tecnoloxías? Resulta un exercicio de 

matinación canto menos curioso. 

Co paso do tempo, vimos con desconsolo como esta situación se 

alongaba máis e máis, e os 15 días que a priori íamos prescindir da escola 
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convertéronse nun reflexo distante. Paseniñamente fomos afacéndonos ás 

novas ferramentas, ás veces a marchas forzadas, outras sen recursos 

suficientes; pero sempre co desexo de mantermos próximas e próximos os 

uns aos outros. 

Non obstante, había algo que toda a comunidade educativa botaba 

inmensamente en falta, a necesidade de relacionarnos coma sempre, de 

vernos cara a cara. Porque a educación a distancia pode ser un pequeno 

parche para estes tempos difíciles que nos tocou vivir, pero nunca estará á 

altura do que acontece nas escolas, e iso sabémolo mestras e alumnado. O 

brillo no ollar do outro, os sorrisos, a espontaneidade, os acenos de cariño e 

tamén os de anoxo, as miradas tímidas, o timbre das voces.... en definitiva, 

todo aquilo que fai de humanas as relacións humanas e que dun día para 

outro nos foi arrebatado.  

Mais un bo, día chegounos unha mensaxe da Consellería que traía un 

pequeno agasallo. Tratábase dunha plataforma que serviría para realizar 

videochamadas co noso alumnado; así que despois de algunhas que outras 

aprendizaxes, probas e resolución de atrancos; ao fin puidemos vernos as 

caras e sentirnos novamente un pouco máis cerca da escola, xuntas e 

xuntos, aínda que fose a través dunha pantalla. 

Por iso, desde esta sección da revista queremos render unha pequena 

homenaxe ao esforzo de todos e todas vós por conectarvos ás redes e por 

conectarvos a nós, porque sen el, as novas tecnoloxías non serían outra 

cousa máis que ferramentas, pero con el, son un espazo de vida e 

crecemento. 

Grazas por tanto! 
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Captura 1: grupo de alumnado 1º de EP. 

Captura 2: grupo de alumnado 1º de EP. 
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Captura 3: grupo de alumnado de 2º de EP. 

Captura 4: grupo de alumnado de 3º de EP. 
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Captura 5: grupo de alumnado de 4º de EP. 

Captura 6: grupo de alumnado de 5º de EP. 
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Captura 8: grupo de mestras. 

Captura 7: grupo de alumnado de 6º de EP. 
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A educación musical na época do Covid-19

Este ano tocounos vivir algo histórico, desas cousas que só pasan nos filmes de ciencia
ficción e que pensamos que nunca van ocorrer na realidade: unha pandemia. Pero cando máis
difíciles se poñen as cousas, máis fortes nos volvemos. 

Así, cando estamos baixos de ánimo recorremos as cousas que máis nos gustan e nos
fan sentir ben: pintar, facer deporte e por suposto, escoitar música. A música forma parte da
nosa vida cotiá, e nesta situación ás veces faise indispensable. Por esta razón, dende a materia
de  educación musical,  buscouse a  forma para  que  o alumnado seguira  aprendendo,  pero
gozando aínda máis, das tarefas propostas. 

Unha  das  tarefas  foi  crear  o  seu  propio  instrumento  con  material  de  refugallo  ou
elementos 
que tiveran pola casa e os resultados foron magníficos. Como vedes arriba, aparece Lucía moi
leda co seu proxecto, de feito, ata nos mandou a súa receita para a construción e así poder
reproducilo nas nosas casas. 

Da mesma forma tamén fixo Lizar de 2º a súa trompeta cunha palliña e outros moitos
exemplos  máis  que  non  nos  chegarían  estas  dúas  páxinas  para  amosárvolas.  Foron  todos
fantásticos.

Outra actividade proposta, foi conmemorar o día da danza ca colaboración de Pesdelán
onde dende o salón das nosas casas puidemos gozar do seu espectáculo mentres bailabamos en
familia. Viva a danza!

Lucía Rodríguez Rodríguez de 3º curso ca súa trompeta
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No caso da conmemoración do Día das Letras Galegas, este ano adicado a Ricardo
Carbalho  Calero,  propúxose  facer  un  vídeo  conmemorativo  lembrando  o  baile  tradicional
galego. Así, o alumnado debía practicar un par de puntos sinxelos mentres soaba a famosa
canción de Malvela: “O pirimpimpín”. Fixérono xenial! Neste cole, temos unhas e uns grandes
artistas! Aquí abaixo tedes o exemplo de Ainoa e Izan de 5º.

Por  último,  gustaríame  lembrar  a  fantástica  actuación  na  que  participou  todo  o
alumnado e o claustro de mestres en entroido. Neste caso interpretouse “Fame” de Uxía a
lambona e a banda molona ca que se deixou o público abraiado cas formas e a letras que
formamos. A coreografía non era nada fácil  pero como sabedes, xuntos conseguímolo! Da
mesma forma que xuntos conseguiremos saír adiante e gañaremos a batalla contra o virus.
Moito ánimo! 

 Lizar de 2º co seu instrumento caseiro Cartel anunciador da actividade Pesdelán

Ainoa e Izan de 5º realizando o baile tradicional galego
ca música de Malvela de fondo

As mestras Naiara, Nerea, Patricia e Pedro no Entroido
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VISITAMOS OS COMERCIOS DO NOSO CONCELLO

O 22 de novembro de 2019, o alunado de 3º, 4º, 5º e 6º, fomos visitar no tren
turístico Chu-chú, Salvaterra de Miño, invitados polos comercios para visitar os
seus negocios e así concienciarnos de que debemos mercar  nos comercios do
concello  e  non   desprazarnos  para  ir  mercar  ás  grandes  superficies,  porque
senón o número de compras descende e os negocios pechan.
Comezamos visitando o Concello, onde nos recibiron Sonia e Rocío, que traballan
no  Museo  do  Viño.  Tamén  estaba  Ernesto,  o  teniente  alcalde.  Xuntos
percorremos o edificio do concello e atendemos ás súas explicacións. A min, o
que máis me chamou a atención, foi a explicación da historia de Salvaterra e
coñecer que dona Urraca foi a primeira raíña de Galicia e León ou que no ano
1665 iniciouse un acordo de paz con Portugal e que  estivemos habitados por
portugueses  16  anos.  Ao  subir  as  escaleiras,  poidemos  observar  unhas
cristaleiras: a primeira representa a Galicia e ten forma dee copa, na contigua
pódese ver o escudo de Galicia coas 7 cruces que representaban as antigas
provincias  de  Galicia  e,  xa  na  última,  hai  unha  ponte  que  representa  a
Pontevedra,  a  nosa  capital  de  provincia.  Xa  no  despacho  de  Marta,  a  nosa
alcaldesa, contémplase unha gran mesa de reunións e un escritorio e, detrás del,
dúas  bandeiras,  as  de  Galicia  e  España.  Saimos  ao  balcón  e  alí  estaban  as
bandeiras de Europa, España e Galicia. Tamén visitamos os oficinas de Servizos
Sociais, onde están as traballadoras sociais que atenden ás persoas que precisan
información  ou  axudas.   Cando  baixamos  á  planta  baixa,  observamos  as
barandillas que teñen forxados acios de viño, porque o nosa localidade produce
moito viño. Xa na parte baixa, encontramos dúas maquetas moi detalladas do
concello.

146



NÉBOA
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.:

Logo desta longa explicación, saimos do concello e visitamos a librería Terra,
onde  case  todoas  compramos  algo.  Sucesivamente,  fomos  á  perruquería  de
Gloria Besada, á Casa da Cultura, á Taska-Tenda, á óptica Mirador, á zapataría
Toggys e á  adega “Luz de Estrelas”,  na que nos explicaron como fan viños
ecolóxicos na súa adega subterránea.
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A min gustoume moito esta excursión xa que moitos destes comercios non os
coñecía, pero o que máis me chamou a atención foi a Taska-Tenda e a cantidade
de produtos ecolóxicos que alí venden.

                                                           Ainoa e Julia  5º
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Como ven sendo costume no noso cole, o alumnado do 2º Ciclo fixo 

dúas excursións, unha a Salvaterra e a outra a Cerdeira (As Neves). 

Comezaremos pola saída que fixemos ao noso Concello, Salvaterra de 

Miño, contado polos alumnos/as de 3º: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha das actividades 

que máis desexamos é a 

saída,  pero, co que non 

contábamos era con 

facela nun tren, “o tren 

chu-chú”. Foi unha das 

saídas máis divertidas 

que tivemos. Que 

alegría máis grande ir 

nese tren cos meus 

compañeiros do cole!!  

 

 

Foi unha experiencia inesquecible a de poder ir todos os nenos e 

nenas xuntos no tren.  

 

Mágoa que estivera chovendo, porque, recordo que de tanto que 

chovía e ventaba ese día, parecía que ía saír o tren polo aire. 
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Unha vez que chegamos a 

Salvaterra, o tren 

deixounos diante da casa 

do Concello, que foi o 

primeiro sitio que 

visitamos. Recibíronnos, 

moi amablemente, dúas 

rapazas que nos levaron a 

ver un salón de arte ,onde 

había diferentes cadros.  

 

 

 

 

Despois, leváronnos 

ao despacho de 

tenente alcalde e 

estivemos a falar 

con el. Tamén, 

fomos ao despacho 

da alcaldesa, 

Marta Valcárcel, 

que non se atopaba 

alí naquel 

momento.  

 

Ao saír do concello, dirixímonos, camiñando, ata unha librería, 

chamada “Terra”. Alí, botámoslle unha ollada a diferentes libros, 

material escolar,… 
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A seguinte parada foi a unha perruquería, onde estivémoslle facendo 

varias preguntas a perruqueira, sobre os peiteados que fai, os tinxes 

que usa,…. 

Continuamos a nosa visita 

polo Concello, sempre 

camiñando, e fomos, esta vez, 

a unha barbería, chamada “A 

Barbería”. Alí, chamounos 

moito a atención que había 

dúas motos antigas dentro da 

barbería. 

 

Moi preto de alí visitamos unha tenda-bar, chamada, “Taska-tenda”, 

onde podíanse degustar diferentes tipos de viños e tapas.  

 

A última visita foi a unha 

zapatería, chamada 

“Toguis”. Non era moi 

grande e fixémoslle varias 

preguntas, ao dono, 

relativas aos zapatos que 

tiña na tenda. 

 

 

 

Despois de saír de alí, tocou volver para coller de novo o tren que nos 

levaría ata o cole. Foi a nosa parte favorita, “o tren chu-chú”. 

 

 

151



NÉBOA 
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.: 

 

 

 

Levantámonos moi contentos, pois hoxe había unha excursión as 

Neves , onde íamos probar o requeixo, e, como non podía ser doutro 

xeito, cando chegamos ao cole , xa nos agardaba o autobús para ir 

de …….. Excursión as Neves!!!!!!! 

Subimos ao bus e durante 

todo o traxecto fomos 

contando chistes e 

falando das nosas cousas 

cos nosos compañeiros/as, 

ata chegar a vella escola 

de Cerdeira.  

Alí, agardábanos unha 

muller que nos explicou 

como se facía o requeixo 

que, a continuación, probamos todos. Puidémolo degustar so ou con 

mel. Coido que non nos gustou moito! 
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Despois, saímos a almorzar 

fóra, onde había un espazo 

para poder xogar. Ao 

rematar, viñeron os profes, 

cun home, e fomos dando un 

paseo ata chegar ao lugar 

onde estaban as colmeas, de 

onde sacaban o mel que, 

despois,  poríaselle ao 

requeixo. 

 

Aquel home explicounos algunhas particularidades, moi interesantes, 

sobre as abellas e, despois, fixémoslle preguntas. 

Por último, paseamos 

un pouco polo pobo e 

vimos unha ponte moi 

bonita, onde 

aproveitamos para 

sacarnos unhas fotos 

moi divertidas. Ah!  

 

 

Tamén, estivemos coa profe Pilar que vive 

nas Neves. 

 

Foi unha excursión 

ben interesante!!!!!  

 

Artigo elaborado polo alumnado de 3º de  E.P. 

 

153



NÉBOA 
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.: 

    

  

A IMPORTANCIA DUNHA BOA RELACIÓN FAMILIA-ESCOLA  
 

A educación é un proceso longo que comeza na familia e que continúa na escola, polo que se 

necesitan  de ambas partes para conseguir un pleno desenvolvemento educativo e persoal do neno ou 

da nena. 

 

O potencial e a influenza de ambos contextos aumenta se entre ambos as relacións son fluídas, 

complementarias, cordiais e construtivas,en definitiva, a colaboración que se estableza entre a familia 

e a escola converterá estes dous contextos en comunidades de prácticas educativas compartidas. 

Este é un motivo polo cal é moi importante a participación e a colaboración das familias na educación 

dos nenos e das nenas, así deste xeito  os mestres e as mestras  poden realizar a súa función de forma 

efectiva e completa, ademais da tan importante relación entre a familia e a escola, o que vai facilitar 

ao neno e nena o seu proceso de ensino-aprendizaxe. Esta relación debe caracterizarse por ser cordial 

e amistosa xerando  entre ambos un clima de confianza o que lle vai transmitir aos nenos e nenas 

unha maior seguridade e motivación cara a aprendizaxe. 

É importante polo tanto,  que ambos contextos  compartan inquietudes, intercambien información e 

pensamentos sobre a educación, a escola, os fillos e as fillas... en definitiva, toda a información que 

sexa necesaria para  que ambos  contextos poidan axudar e seguir unha línea común de traballo e de 

coordinación que garanten un proceso de ensino –aprendizaxe o máis positivo posible dos nenos e das 

nenas. 

 

                                                                                                                                                                                                                           

                   FAMILIA                   COLEXIO 

                                                                                

             NENOS E NENAS 
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Deste xeito para favorecer un proceso de aprendizaxe o máis positivo posible, é preciso que tanto 

dende o contexto familiar como no escolar teñamos presentes unha serie estratexias: 

 

 

 
 
        

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Tendo en conta estes aspectos lograremos entre todos favorecer o proceso de ensino-aprendizaxe dos 

nosos nenos e nenas, sendo fundamental a relación familia-escola. 

 

 MANTER UNHA RELACIÓN FLUÍDA 
FAMILIA-ESCOLA, VAILLE 
TRANSMITIR MOITA SEGURIDADE 
AOS NENOS E NENAS 

FAVORECER A AUTONOMÍA DOS 
NENOS E DAS NENAS 

REFORZAR A AUTOESTIMA DOS 
NENOS E DAS NENAS 

PROPORCIONARLLE UN AMBIENTE 
FAMILIAR ESTRUCTURADO: É 
PRECISO ESTABLECER LÍMITES 

EDUCATIVOS CLAROS E ADECUADOS 
Á CAPACIDADE DE CADA NENO E 

NENA 

TRANSMITIRLLE E DARLLE 
SEGURIDADE 

MOTIVALOS DE CARA A 
APRENDIZAXE 

DEDICARLLE UN TEMPO DIARIO PARA 
QUE EXPRESEN COMO SE SINTEN, SE 
TEÑEN ALGÚN PROBLEMA TANTO NA 

CASA COMO NO COLEXIO, 
PREOCUPACIÓNS, DESEXOS… 

TER CLARO CALES SON AS 
CAPACIDADES E AS LIMTACIÓNS 
DOS NENOS E DAS NENAS PARA 
PODER ACTUAR PRESTANDO O 

APOIO NECESARIO EN FUNCIÓN 
DE CADA UNHA DELAS. 
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PASATEMPOS 

Onde viven? 
Abella ……………………………. 

Cabalo ………………………….. 

Can ………………………………... 

Canario …………………………. 

                                                                                                   Capón ……………………………. 

Coello …………………………... 

Galiña …………………………... 

Lobo …………………………….. 

Paxaro …………………………. 

Peixe ……………………………. 

Pomba ………………………….. 

Porco …………………………... 

Raposo …………………………. 

                                                                                    Vaca…………………………...   
 

 

    SUDOKUS 

 

 NIVEL DIFÍCIL  

 
NIVEL MEDIO  

 

  4  7  6   

1   4    5 3 

 2 8   3    

6 1 2  5   7  

 8   1 6  4  

  5       

    3     

   7  9 3 2 5 

 5 3   1 4 9  

 

 

 

 

 

E R T U E C O E L L E I R A H D 

C E R T E D E T U J U D E R A S 

A O B O T R A E M L O C R J T E 

B E F R S E G A I O L A R C R E 

A C A S A M O R A S D N D A N C 

L E C A R T P E T E R I O P E O 

E R E O R T E P E T I L O O R R 

R E T E R T I M O T E E T E E T 

I N T E R T X T E N I Ñ O I P E 

Z U P I B E E R N T B E I R E R 

A N T E R M I L E I R A T O B E 

P E R E G R R I L O B E L E R I 

R E M C O V A L J O R N R O T I 

E R M I T A A S T U R I E N A D 

P E G A L I Ñ E I R O S A L T E 

 

  4   6   7 

2 7     5  3 

 6      1  

 3   8   9  

 1     7  8 

   9 1     

  3    9 5  

 4 8     3 6 

     3    
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Busca neste barullo de letras os medios de comunicación 

que aparecen nos debuxos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

T E L E V I S I O N 

E C R N S A T E L L 

L U X M I C A R T A 

E B A Z Y D F A V S 

F I W E N R U D T M 

O G F X J U N I H O 

N B A K I C E O Z N 

O Y X O R N A L I F 

 

 

 
 

 

Axuda ao rato a chegar ao queixo. Atención! É 

perigoso pasar por onde sume 19. 
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Descubre neste xeroglífico os seguintes nomes 

de cousas da rúa: farola, beirarrúa, papeleiras, ár-

bores, estatua, semáforo, estradas, coches, auto-

buses, bancos. 

 

 

 

 

158



NÉBOA 
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.: 

 

 DESPEDIDA DO ALUMNADO DE 6º 

Somos @s alumn@s de sexto e este é o noso derradeiro ano estudando a etapa de 
Primaria, ou iso agardamos!   

 Queremos despedirnos do noso colexio no que vivimos grandes momentos, 
especialmente no noso querido pavillón e coa defunta Blanquita, a nosa mascota. 
Imos facer un percorrido polos nosos días neste colexio e falar sobre o profesorado que 

nos acompañou ao longo destes seis anos. 

Os nosos dous primeiros anos no cole compartímolos coa mestra Montse, era moi boa. 

Con ela aprendemos a ler e a facer mellor letra, aínda que algúns parece que nos 

esquecemos! Foi neses anos cando coñecimos aos nosos padriños e madriñas de aula. 

En primeiro e segundo foron Fina Casalderey e Manuel María. 

Tamén nos gustaría agradecer aos nosos compañeiros e compañeiras de cursos 

superiores a súa axuda coa volta á casa no autobús, foron moi bos padriños e madriñas. 

Daquela eles e elas eran os maiores do cole e agora somos nós. 

Temos lembranzas moi bonitas deses cursos, como por exemplo, que nos gustaba moito 

xogar a polis e cacos no recreo e que fixemos unha excursión a un invernadoiro e a 

nai de Iria invitounos a chocolate con galletas.   

Aínda que non foi todo bo, posto que tivemos que despedirnos dos nosos compañeiros 

Iván e Isabel! 

En 3º a nosa titora foi Esperanza, era boísima! Ese curso chegaron a nosa clase Maite 

e Enzo. Ademais, os Reis Magos trouxéronnos a Blanquita, a nosa mascota de aula, un 

hámster de cor branco. 

Tamén fomos os gañadores dos detectives verdes e como premio obtivemos unha gaiola 

grande para o hámster. Ese ano no recreo encantábanos xogar ao fútbol e inventamos 

o fútbol extremo. Tamén fomos de excursión a unhas termas. 

En 4º Paula foi a nosa titora. Con ela fixemos un play back moi divertido. Fomos de 

excursión a illa de Cortegada, encantounos ir en lancha. O noso disfrace dese curso foi 

moi orixinal, íamos de sistema solar.  

Por outra banda, marchou Julia, a do quiosco, canto a botamos en falta! Sobre todo os 

seus bocatas de tortilla e as chuches, que bos estaban! 

A nosa titora de 5º foi Iria. No club da ciencia viu un mago para facer unha explicación 

sobre maxia vs ciencia e aprendemos a facer moitos experimentos. Tamén fomos a 

visitar Balaídos, as Cataratas de Silleda e a Portugal. Polo que ese ano, aprendemos 

a xogar aos xogos populares de Portugal.  

Por outra banda, gustounos moito pasar unha semana de campamento en Santiago, 

fixemos moitos amigos e amigas. A verdade que neste cole pasámolo moi ben. 

Por aquel entón, marchou Manolo, o conserxe, dende ese momento non hai que nos      

arranxe as fiestras! 
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Ese ano morreu a nosa querida mascota, Blanquita.  

Ah, que nos esqueciamos, tamén axudamos a pintar o tren do parque infantil. 

En 6º marchou a nosa compañeira Celia, agora somos un menos. Este curso, a nosa 

titora foi Belén pero so nós acompañou ata decembro porque un tivo un fillo. Queremos 

agradecerlle todo o que fixo por nós ao longo destes anos, xa que aínda que este foi o 

primeiro ano que a tivemos como titora, foi a nosa mestra de inglés moitos anos. 

 En decembro, chegou unha mestra nova, Naiara, a nosa nova titora coa que 

remataremos este curso. A verdade é que tivo que ter moita paciencia connosco porque 

somos un pouquiño liantes pero  no fondo pasábao moi ben con nós. Aínda así, 

tampouco tivemos a oportunidade de estar moito tempo con ela porque en marzo chegou 

ao noso país o coronavirus e tivemos que ficar nas nosas casas. Foi unha mágoa non 

poder rematar o noso último curso no cole. 

Tamén nos gustaría destacar que este ano acollemos a nenos e nenas italianos e croatas 

cos que  fixemos un montón de actividades. 

Por outra banda, como somos os maiores do cole, este ano tocounos a algúns de nós 

ser padriños e madriñas dos nenos e as nenas de primeiro.  

Ademais, tivemos o privilexio de axudar a pintar o patio inclusivo. Os mércores que nos 

tocou xogar neste patio aprendemos moitos xogos tradicionais, como truco, saltar a 

comba, o xogo da escaleira, etc. 

Gustaríanos destacar que este ano, o pasamos moi ben no entroido coa fariñada e a 

chocolatada, sobre todo coas mestras Patricia e Naiara. 

A verdade que neste curso déronnos clase moitas mestras novas: Patricia, Ana, Sabela, 

Susana, Ángela e Nerea. 

A profe Ana e a profe Sabela son as mestras de apoio e axudáronnos moito. Son moi 

boas. 

Coa mestra Patricia fixemos moitos traballos en equipo, aprender a traballar xuntos 

vainos axudar  moito no futuro. Tamén aprendemos moitas cousas novas sobre a música. 

Con Susana pasámolo xenial nos obradoiros e nas clases de valores. Imos saír do cole  

sendo uns artistas. 

Con Ángela aprendemos a facer esquemas e un montón de cousas sobre os nutrientes 

dos alimentos. 

Coa mestra Nerea aprendemos a facer regueifas e fixemos competicións. Preparamos 

esta regueifa con ela para despedir o noso paso polo cole: 
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Javi copioulle a Iria 
Hai uns anos nun exame 
Estaba tan concentrado 

Que ata lle copiou o nome 
 

A Maite picoulle unha abella 
E gritou como unha vella 

Despois botouse unha crema 
Para aliviar a pena. 

 
Javi estivo namorado 
Dunha nena italiana 

Pero foiche unha pena 
Que es nena marchara 

 
Tiñamos unha estratexia 

Para coller o balón 
Javi subía agachado 
E tirábao polo balcón. 

 
Fómonos de campamento 
A Santiago unha semana 

Cando estábamos en quinto 
E a comida estaba mala 

 
 Blanquita morreu en quinto 

E déuchenos moita pena 
Era a nosa mascota 

Quen demo a mataría. 
 

Cando viña Pilar a clase 
Escondiámoslle a vara 

Porque cando se enfadaba  
Con ela nos ameazaba. 

 
Na nosa clase de sexto 
Algo cheiraba moi mal 

Era o noso composteiro 
Que cheiraba a mofeteiro. 

 

Tamén queremos agradecerlles a nosa estancia no cole as mestras Pilar, Luz,  Paqui, 

Sonia e Silvia que nos acompañaron durante estes seis anos. Ademais, a mestra Silvia 

deunos clase a algúns e algunhas de nós na etapa de infantil, en Alxén. 

A profe Pilar xubilouse en xaneiro, deunos clase de naturais e nos acompañou todos 

estes anos. Era moi boa mestra. Desexamos que desfrute da súa nova etapa. 

Luz foi a nosa mestra de Educación física e este ano aprendemos a xogar ao Ping Pong. 

Pasámolo  xenial nas competicións. Con ela aprendemos a xogar ás pistas, encántanos 

este xogo. Tamén foi a nosa mestra de matemáticas e aínda estamos a esperar para que 

ela e Paqui fagan unha olimpíada matemática. 
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A mestra Paqui deunos informática ao longo destes seis anos e este ano é a nosa mestra 

de matemáticas, gracias a ela agora gústanos moito esta materia. 

A profe Sonia non nos deu clase pero sempre foi moi cariñosa connosco. 

Agora sí, queremos despedirnos do noso cole, do monte, das mestras e dos bos 
momentos que pasamos xuntos. 
 

 

   
 
 
 

     
 

 

GRAZAS AS NOSAS MESTRAS SOMOS O QUE SOMOS AGORA!   
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DESPEDIDA AO ALUMNADO DE 6º 

 
Chegou o momento de despedir aos nenos e as nenas da promoción 2014-2020, que 
rematan este ano o 6º curso de Educación Primaria. Isto significa que están a piques de 
irse ao instituto. A maioría deles teñen moitas ganas de comezar esta nova etapa pero 
estou segura de que van botar en falta todos os bos momentos vividos neste cole, que 
non foron poucos! 
 
Eu cheguei nova ao cole a finais do primeiro trimestre e fun coñecendo aos nenos e as 
nenas ao longo destes meses. Dende o primeiro intre percateime de que son un grupiño 
moi falador e futboleiro.  
 
Durante estes meses compartimos moitas vivencias e aprendizaxes. Ás veces había 
moitas leas pero no fondo son moi boíños e boíñas. O máis importante é que 
aprendemos moito uns dos outros. 
 
A verdade é que pasámolo moi ben xuntos, rimos e divertímonos moito, sobre todo no 
entroido que foi a única “excursión” que puidemos compartir xa que nos perdemos a 
marabillosa excursión de fin de curso. 
 
Na vosa nova etapa no instituto coñeceredes novos compañeiros e compañeiras, tamén 
novos mestres e mestras, asignaturas, instalacións... de seguro que aprenderedes 
moitas cousas novas. 
 
Moita sorte para todos e para todas nos vindeiros anos. Sabedes que sempre seredes 
benvidos a este cole, no que queda un anaquiño de vós. 

 

 

 
 

MOITA SORTE!! 
 

A vosa titora de 6º,  Naiara. 
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