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            Día mundial 
                    da

       radio
                                        Programa especial:  “XOGOS TRADICIONAIS”

O día  13 de  febreiro  de  2018,  no  colexio  CEP Carlos  Casares,  algúns

alumnos/as de 4º e 6º, fixemos un programa de Radio, con entrevistas dos nosos

avós, avoas, nais... preguntándolle algúns xogos, que xogaban eles, cando eran da

nosa idade, no seu tempo libre.

No programa  recollemos xogos de Galicia,  Brasil  e  Italia,  a  través  de

catro entrevistas; a dos avós de Violeta Pérez Castro  de 6º,  o avó de Ana Bernárdez

Colaci de 6º, a nai de Uxía Varela Presa  de 6º e a avoa de Enzo de 4º e Emma Tuad

Pereira Santos de 3º nivel.

 Na entrevista dos avós de Violeta, puidemos escoitar, que o meu avó di

que no seu tempo de lecer, xogaba á pincha e o marro cando ía co gando ao monte.

E a miña avoa, di que xogaba coas súas amigas á "mariquitilla", á roda, saltaba á

corda e ó  "escondite".

O  avó  de  Ana,  Mario  Colaci  é  italiano,  el,  xogaba  a  xogos  como  o

"escondidillo" e o "Giro, Giro". Dinos que cando era pequeno, non había xoguetes

coma os que nós temos agora. Antes xogábase sen nada, sen xoguetes.

Na seguinte entrevista, a da nai de Uxía, Sonia, dicía que xogaba coas

súas compañeiras nas paradas dos autobuses, mentres estes non viñan, e no patio do

colexio. Sonia di que non quere perder os xogos que ela facía. Que lle  gustaría que

os nenos e nenas de agora, tamén continuasen facendo os xogos que ela nos contou.
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 Noutra entrevista, Enzo e Emma, entrevistaron á súa avoa Carmiña. Ela

é do Brasil, e, os xogos do Brasil, son moi semellantes ós xogos de Galicia e máis

ós de Portugal.

Este programa, está na páxina web do colexio CEP Carlos Casares, por

se alguén o quere escoitar  http://www.edu.xunta.gal/centros/cepcarloscasares/

E participamos na xornada de radio de  PONTE... NAS ONDAS! Polo

que pode escoitarse tamén  na páxina web  Escolas nas Ondas.

No noso cole, o CEP Carlos Casares, fixemos un programa “chulísimo” para 

celebrar o Día Mundial da Radio. Entrevistamos ao avó de Ana, aos avós de 

Violeta, a miña nai e a Carmiña a avoa de Enma e Enzo. 

De presentadores estaban Mario, Nacho, Celia, Javi, e Cibrán de 4ºnivel. E 

no equipo técnico Sergio e Eva de 6º nivel.

Violeta Pérez Castro

O equipo, locutores/as e ténicos/as,  que realizaron o programa do Día Mundial da Radio
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Eu  fíxenlle unha entrevista á miña nai, para que me contara a que xogaba de 

pequena. Para min esta experiencia foi divertida, porque escoitei a miña nai cantar 

unha canción e logo escoitárona todas aquelas persoas que se conectaron a web de 

Ponte...Nas Ondas! Aínda que tamén me escoitaron a min!, pero non me importou 

moito. A miña nai gustoulle saír na radio e eu creo que por ela  volveríao facer 

outra vez, non estaba nada nerviosa; eu creo que nos saíu moi ben.

O día 13 de febreiro celébrase o Día Mundial da Radio. Para conmemorar 

este día fixemos un programa de radio sobre os xogos populares de distintos 

países. O programa incluía entrevistas. As entrevistas foron moi interesantes, e 

nelas os nosos maiores contáronnos os xogos que facían de pequenos, cantaron, 

divertíronse...Agradecémoslle a todos a súa colaboración.

Foi moi emocionante!!!

Este programa foi o máis interesante e emocionante dos que levo feitos, xa 

que, coñecín anécdotas bastante sorprendentes doutras persoas cando eran 

pequenas.

Radio Saltamontes a radio dos alumnos

         e alumnas do CEP Carlos Casares

Escoita  os nosos programas

na páxina web do centro.

Uxía Varela Presa

Ana Bernárdez Colaci
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BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
O día 10 de outubro inaugurouse a biblioteca do Carlos Casares ás 9:40 

na entrada do colexio. Como cada ano, contamos coa colaboración do 

alumnado, e foron Lucía Ojea e Dani Fernández de 6º e Jorge Solleiro 

de 5º, os encargados de dar o pregón, e Inés de 6º a tamborileira. A partir 

dese día, todos os nenos e nenas do cole puideron facer uso dela para 

buscar e consultar información e para coller libros de lectura. 

 

                       

 

Durante os recreos dos martes e xoves, a biblioteca está aberta cunha 

mestra de garda, que conta coa axuda de dous colaboradores dos 

voluntarios que se ofrecen a principio de curso. As familias poderán 

facer uso da biblioteca, nas tardes dos luns, mércores e xoves en horario 

de extraescolares. 

 

Cada neno conta co seu propio carné de socio da biblioteca e este curso 

creáronse tamén os carnés de aula. Continuouse coas tarxetas de lectura 

xa que, o curso pasado tiveron moito éxito. Todo o alumnado ten unha 

tarxeta na que se lle vai poñendo un selo por cada libro que le e, ao 

completar os 12 recadros poderá escoller un libro de regalo dos 

expurgados en anos anteriores. Tamén se continuou co empréstito das  



NÉBOA 
CEP CARLOS  CASARES                                                                                                                                              Páx.: 

 

mochilas viaxeiras. Contamos cunha adaptada para cada curso e os 

nenos e nenas poden tela nas súas casas durante unha semana e desfrutar 

coas súas familias dos libros e dvd´s que leva dentro. 

 

Para conmemorar o Día das Bibliotecas Escolares, o 24 de outubro 

emitiuse un programa de radio especial no que se leu un texto do escritor 

galego Agustín Fernández Paz, adicado a estes marabillosos espazos 

cheos de libros e de palabras e, cuxo título é: “Onde hai unha biblioteca 

hai unha luz”. 

Tamén se levou a cabo unha activade 

chamada “Recoméndoche”, na que cada 

neno debuxou a portada e o título dun libro 

que lle gustou e que lle recomendaría ler aos 

seus compañeiros. Todos os traballos foron 

expostos nos corredores do colexio. 

 

  
 

O 23 de abril conmemoramos o Día do Libro. Fixémolo cunha 

actividade na que algúns alumnos e alumnas de 6º (Dani Ferreira, Marta, 

Lucía Ojea e Uxía) explicáronlles ao resto o funcionamento da 

biblioteca mediante o Clasificación Decimal Universal, “CDU”. Todos 

os cursos foron pasando pola biblioteca para asistir á exposición e todos 

recibiron un pequeno agasallo (unha margarida de cores), que lles 

servirá para saber como están distribuídos os libros en calquera 

biblioteca do mundo. 
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Nesta margarida podemos ver a distribución dos libros por cores e 

números común a todas as bibliotecas do mundo. Cada número trata dun 

tema concreto, menos o 4, no que cada biblioteca escolle o tema que 

máis lle interesa e que non ten nada que ver cos demais. No Carlos 

Casares, o tema elixido é: Producións propias. 
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Para rematar, non nos podemos esquecer de Listillo, a mascota da nosa 

biblioteca. Este curso, ten unha nova imaxe. Nieves de 6º, axudada pola 

súa mamá, fixo un Listillo de goma eva que nos estará vixiando cada 

vez que entremos na biblioteca, recordándonos que temos que estar en 

silencio e concentrados. Dámoslle as grazas a Nieves e a súa nai, por 

este bonito agasallo. 

 

                       
  

Como cada curso, no festival das Letras Galegas, farase entrega dun 

diploma a cada un dos colaboradores, xa que son uns axudantes 

excepcionais e grazas a eles a biblioteca funciona mellor e convértese 

nun lugar máis acolledor. Son os encargados de introducir no Meiga os 

empréstitos e devolucións e de que cada libro esté colocado no seu 

andén correspondente.                                                                        

                                                                               

 

 

                                                                                                  Equipo de Dinamización da Biblioteca 
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 PREMIO NACIONAL DE LITERATURA INFANTIL E XUVENIL 
                                                                                2017

   
 

“ Os poetas son magos que xuntan as palabras para que as emocións se poidan tocar cos
dedos da alma”

Nunha fermosa coincidencia, Antonio García Teijeiro, estaba o 3 de outubro de
2017, fronte ao mar cando recibiu a chamada do Ministerio de Cultura na que lle
comunicaban a concesión do Premio Nacional de Literatura Infantil  e Xuvenil 2017
polo seu libro Poemar o mar(Xerais, 2016), por ser un libro cargado de emoción, cunha
brillante elección léxica, onde o mar é o gran protagonista, poboado de criaturas que
transitan por orixinais  e suxerentes composicións poéticas.
É a sexta vez que este premio recae nun escritor ou escritora galeg@s (Paco Martín,
Xabier P. Docampo, Fina Casalderrey, Agustín Fernández Paz e Ledicia Costas), unha
proba da boa calidade da nosa literatura. E ademais, neste caso, para un libro de
poesía dirixida ao público máis novo.
No colexio quixemos celebralo como sabemos que máis lle gustaría a el: levando a súa
poesía ás aulas(unha das súas teimas) e facendo despois un programa de radio onde o
alumnado recitou os seus poemas.
Como vellos coñecidos, (xa visitou en dúas ocasións a nosa escola), envíamoslle os
nosos parabéns amosándolle o noso orgullo polo premio que viña de acadar. E a súa
resposta non tardou en chegar:

Ed

                                                                                                 EDLG


