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Coidar o medio ambiente é  

responsabilidade de todos. 



LIBROS MÁIS LIDOS 

Neste trimestre os libros que máis éxito tiveron foron: 
 
En terceiro lugar: “ La magia de la Navidad”; en segundo lugar: “Unha eiruga moi 
larpeira” e o libro campión “Futbolísimos, el misterio de los árbitros dormidos”. 
 

 

 

CLUB DE LECTURA 

 

Estes foron os libros que se leron no club de lectura, LKTL, ao longo deste trimestre: “Recursos 
inhumanos” de Pierre Lamaitre, “Patria” de Fernando Aramburu e “El cuento de la criada” 
de Margaret Atwodd . O libro previsto para o vindeiro trimestre é “Un cesto de mazás” de 
Montse Fajardo Pérez. 

Convidamos a todos /as a formar parte deste club.       Anímate! 



NOVIDADES DA BIBLIOTECA FINA CASALDERREY 

 

 

 

NOVAS COLECCIÓNS 

OUTRAS NOVIDADES 

HAI OUTRAS MOITAS NOVIDADES ESPERÁNDOVOS!!   VINDE  DESCUBRILAS!! 
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ESTE TRIMESTRE PRESENTAMOS... 

O 25 de outubro inauguramos a Biblioteca Escolar baixo o título “A xente do 

mar”. Este acto festivo estivo adicado ao alumnado de nova incorporación. 
 

Os alumnos/as de 6º 

interpretaron unha can-

ción de fomento da 

lectura : “Os libros”  e 

os novos compañeiros 

de 1º, recitaron varios 

poemas. 

Fíxose entrega dos 

carnés da Biblioteca  e 

duns pequenos agasa-

llos. 

 

 AMBIENTACIÓN DO COLEXIO 

 



Os colaboradores/as da Biblioteca participaron activamente na organización do acto 

de apertura, decoración, préstamo, así como, nas explicacións, organización de ex-

posicións e acompañamento do alumnado de nova incorporación.  

Moitas grazas a todos pola vosa colaboración 

COLABORADORES  BIBLIOTECA 

 

ALUMANDO 

DE 6º CURSO 



CONMEMORACIÓN DE FESTAS POPULARES: “MAGOSTO” 

 
Durante o mes de novembro traballamos o “magosto”, realizamos unidades didácticas, elaboramos 

murais e participamos nun proxecto de plantación de landras dentro do programa de recuperación 

ambiental do Monte dos Pozos, en colaboración coa Comunidade de Montes. Os alumnos de 6º 

coordinaron o proxecto.  

Este ano tocou comer as castañas no colexio. A pesar de todo, este foi un gran día! 

 



CHARLAS EDUCATIVAS 

PLAN DIRECTOR : Co obxectivo de desenvolver técnicas de Habilidades Sociais que 

contribúan á mellora da convivencia escolar, o 3 e 10 de novembro, organizáronse charlas 

sobre “Acoso escolar”, “Riscos da internet” e “Drogas”. 

Asímesmo, o 28 de novembro, organizouse para as familias unha charla sobre “Normas e 

límites cos nosos fillos”. 

MEL DE GALICIA: O 10 de novembro os nenos e nenas de 3º, 4º,5º e 6º curso participa-

mos nun obradoiro sobre o mel. Mergullámonos nun apaixoante mundo tan interesante co-

mo minúsculo. 

OBRADOIROS 
 

 

 

Outra festa, 

non con 

tanta tradi-

ción, pero 

que nós co-

mo centro 

plurilingüe 

q u i x e mo s 

festexar é o 

Halloween. 

  



 

REGUEIFAS: 
O 12 de decembro, os 

alumnos/as de 6º curso, 

participamos nunha das 

tradicións galegas máis 

características “as re-

gueifas”, a arte da im-

provisación oral. 

CONCURSOS E EXPOSICIÓNS 

EXPOSICIÓN DE CABAZAS: Do 26 ao 28 de outubro todos os alumnos  participa-

mos nunha exposición de animais mariños feitos con produtos típicos do outono. A partici-

pación foi masiva e as obras de gran valor. Esta é unha pequeña mostra. Grazas a todos po-

la vosa colaboración. 

CONCURSO DE  

POSTAIS DE NADAL:  

Do 4 ao 11 de decembro 

organizouse un concurso de 

postais de nadal. Estas son 

as gañadoras. 

ELABORACIÓN DE SALES E ES-

TUDIO DOS BOSQUES:  
O 14 e 20 de decembro o alumnos/as de 3º 

e 4º asistimos a interesantes obradoiros on-

de estudamos os nosos bosques e aprende-

mos a elaborar sales de baño. 



 

EXPOSICIÓN 

 “PERSONAXES MARIÑOS:  
Con motivo do Día Internacional dos Dereitos o 

neno, o 20 de novembro, organizamos unha ex-

posición de personaxes caracterizados con moti-

vos mariños. Estes son só algún dos exemplares 

presentados. 

EXPOSICIÓN “DEBUXOS, POEMAS,... 

SOBRE OS INCENDIOS”:  

O 21 de outubro os nenos/as de 5º e 6º cur-

so, realizamos diferentes murais: “5º Sente”, 

“Dende o sentimento”,“Rimas”. Ademais, 

xunto con outros compañeiros, compuxe-

mos unha canción que soou durante as en-

tradas e saídas das clases“ Pirómanos non 

máis”. 

 

OUTRAS ACTIVIDADES 

AULA DO PASADO 
 

O 2 de novembro, os nenos 

e nenas de 5º e 6º participa-

mos nunha actividade de re-

cuperación da nosa historia, 

visitando a “Aula do pasa-

do” onde compartimos ex-

periencias cos antigos mes-

tres que estiveron no noso 

colexio. 

 

MERCADO TRAVESAS:  
 

O 13 de decembro os nenos e 

nenas de 1º e 2º curso, visita-

mos o Mercado das Travesas. 

Coñecemos as súas seccións, 

os productos que se venden en 

cada unha e recibimos un bo-

nito agasallo. 

 



ANIMACIÓN Á LECTURA NA EEI MONTE DO ALBA 
O 10 de novembro, os nenos e nenas de 6º acudimos á escola infantil Monte do Alba para 

contar varios contos que nós mesmos creamos e ilustramos coa técnica do Kamishibai. Ao 

finalizar interpretamos a canción “Los libros”. Foi unha xornada moi especial. 

 

MUSEO LISTE 
 

O 24 de novembro os nenos e ne-

nas de 3º e 4º curso fomos de ex-

cursión ao Museo Liste onde parti-

cipamos dunha exposición sobre 

elementos característicos do pasa-

do: utensilios, ferramentas, tradi-

cións,etc. Resultou moi interesante. 

 

 

ROBÓTICA ESCOLAR 
 

Este curso impártese por pri-

meira vez Robótica no co-

lexio, como asignatura en 6º 

de Educación Primaria. Tra-

ballamos co M-Bot e o 

Scratch. Realizamos progra-

mación é pequenos proxec-

tos.  

Sen dúbida unha experiencia 

moi positiva.  



DÍA CONTRA A VIOLENCIA 

DE XÉNERO 

 

Os nenos e nenas de 5º e 6º cur-

so, realizamos varios murais on-

de tamén colaboraron as fami-

lias plasmando as súas sinaturas. 

Diferentes lemas e poesías para 

expresar a través da palabra este 

rexeitamento. 

CROSS ESCOLAR 
Dentro do Plan Xogade da Consellería, os nenos/as de 6º participamos nunha carreira en Zamáns, 

xunto con outros nenos de diferentes colexios da comarca, onde Sofía de 6º, resultou gañadora. 

COOPERATIVA ESCOLAR 
Este ano os alumnos de 6º curso puxeron en marcha 

unha cooperativa escolar “Valapom” adicada á elabora-

ción e venta de xabóns e outros produtos. O primeiro 

mercadillo organizouse o 15 de decembro na EEI Monte 

do Alba. 

 



 

PÁXINAS WEB DE INTERESE: 

http://www.edu.xunta.es/centros/

cepigrexavaladares/ 
http://www.culturageneral.net/ 

http://bibliovaladares.blogspot.com.es/ 

Os equipos de Biblioteca e Dinamización Lingüística agradécenlle a toda a Co-

munidade Educativa (familias, profesorado …) a súa colaboración na realiza-

ción de todas estas actividades, sen a cal non poderían levarse a cabo. 

PROXECTOS: 

 

BIBLIOTECA 
ESCOLAR: 

 
“A XENTE DO MAR” 
 
FOMENTO DA LINGUA 
GALEGA: 

 

“LER UN BO LIBRO EN 

GALEGO SEMPRE É 

UN BO CONSELLO” 

 

CONCURSOS 

CONCURSO “POSTAIS DE NADAL” 

1º A:   ELIA PIRES                      2º A:   SABELA FAJARDO 

3º A:   UXÍA DURÁN                   4º A:   LAURA CEPRIÁN               

5º A:   ALOIA GARCÍA              6º A :   XIMENA CASTRO 

De loito 
Galiñeiro, irmán maior, 

bágoas de lume, 

laídos de dor. 

 

Monte Cepudo, mirador de Vigo, 

non esteas triste, 

o mar é teu amigo. 

 

Monte do Alba, compañeiro 

de paseos, 

vistes loito...canto tempo? 

 

Magosteiro Monte dos Pozos,  

recreo dos nenos, 

 agocho dos mozos. 

 

Montes de Valadares: 

tobo de coellos, 

chío de paxaros, 

leito de fungos, 

fogar de cabalos, 

pulmón de árbores, 

rebulir de xente, 

refuxio dos males 

da alma. 

 

Valentes, NUNCA MÁIS ardades! 

 

 

Ana Mª Fernández 


