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EDITORIALEDITORIAL
Presentar a figura de Carlos Casares na súa
celebración do Día das Letras deste 2017
non é doado. Que faciana escoller? Escritor,
editor, conferenciante, ensaísta, activista
cultural, lector atento, crítico literario, cida-
dán implicado na recuperación do autogo-
berno en Galicia...
Ocasión haberá nestes días de salientar bio-
grafía e obra, con abondosa produción tanto
para pequenos como para grandes, na pro-
cura de continuar coa sedución de lectores e
lectoras. Sedución que sentimos cando nos
achegamos a "un país de palabras", facén-
donos conscientes do tesouro que significa
posuír unha lingua propia.
E nós quixemos contribuír a sermos esa
TRIBO que continúa na fala con este nú-
mero 14. Na nosa revista houbo unha pro-
cura por camiñar, pesquisar, escribir, ler, e
crear; descubrindo o mundo que nos rodea
con curiosidade e asombro.
Participamos en andainas, obradoiros de
ciencia e tecnoloxía, achegámonos ao
mundo mariño, á riqueza que supón a auga;
e describimos o mundo como texto, tanto
coa lectura como coa creación literaria e ar-
tística.
Tamén nos ocupamos da celebración das
nosas tradicións e aprendimos sobre as lon-
xanas, achegando eses mundos alleos e pró-
ximos, que Rosalía, a nosa Rosalía de
Castro, vía reflectida en "brancas
auroras"que abeiraban Galicia co outro lado
do mar.
E se falamos de viaxes, pode haber mellor
excursión que a xente cun libro na man?
Porque ler é habitar un mundo coa ledicia
de ser posuído nas longas noites do ano en-
teiro, da vida toda.

María Luisa Bel

DESEÑOEMAQUETACIÓN: Paula Neira
DESEÑODAPORTADA:  Irene Mas, 1º ESO A
XUÑO 2017
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Durante este curso
o alumando de 4º de

primaria iniciámonos
nunha nova metodoloxía , 
O traballo cooperativo no
que o alumnado está vin-
culado entre si, de tal
xeito que dependeden os
uns dos outros para o

logro dos obxectivos. 

Unha das actividades que reali-
zamos na que os nenos e nenas es-

tiveron motivados foi na elaboración de
pulseiras, co gallo de agasallárllelas
aos nosos iguais de ASPANAES-Ferrol.
A modo de agradecemento, pola súa
invitación a percorrer parte do Camiño
Inglés, conmemorando o Día Mundial
da Concienciación sobre o

Autismo.

“Cando nos unimos ninguén se cae”

XXuunnttooss  cchheeggaammooss

mmááiiss   lloonnxxee
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Unha clase diferente!

Aproveitando que na clase de naturai-
sas nenas e os nenos de 5ºC estAbamos
traballando os ecosistemas, o 22  de fe-
breiro veu a nosa clase Isabel, a nai dun
compañeiro noso.
Isabel contounos que o seu traballo
era coidar das ameixas que viven na Ría
de Ferrol (que é un ecosistema moi
grande).
Trouxo uns mapas da ría e explicóunos
que unhas zonas estaban moi contami-
nadas pola acción dos seres humanos e
por iso, non se poden comer as ameixas
que viven nesas zonas.

Tamén trouxo unhas ameixas, que aínda
estaban vivas!! E ensinounos cOmo se
reproducen, cOmo saber a súa idade e
un montón de cousaS moi interesantes.

XXuunnttooss  cchheeggaammooss

mmááiiss   lloonnxxee

Foi unha c
lase moi a

mena e

divertida.
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AS NENAS E OS NENOS DA AULA        
DE 4 ANOS   ACHÉGANSE Á 

CULTURA E ÁS  TRADICIÓNS GALEGAS

Durante o primeiro trimestre, coa chegada do ou-
tono e con el a vendima, achegámonos ao proceso
de elaboración do viño. Visualizamos vídeos de cómo
se fai o viño e tamén fotos dos diferentes aparellos
necesarios para elo. Re-
mangamos os panta-
lóns e pisamos uvas,
colamos o zume e dei-
xámolo fermentar uns
días para a continua-
ción “embotellalo”.

No mes de outubro falamos sobre a
lenda celta do Samhain e das súas se-
mellanzas co Halloween americano, fi-
xemos manualidades e contamos
contos de medo e tamén coa participa-
ción de Marleen (nai de Adrián) que
nos deleitou co contacontos da Bruxa
Regañadentes moi ben ataviada para
o caso.

En novembro celebramos o Magosto e o San Martiño comendo castañas e xogando a xogos
tradicionais galegos e en decembro fomos a cantar o aguinaldo: preparamos unha paixo-
liña que fomos a cantar polas aulas de infantil tal e como os nosos antepasados facían polas
casas dos seus veciños.
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En novembro celebramos o Magosto e o San Martiño comendo castañas e xogando a xogos
tradicionais galegos e en decembro fomos a cantar o aguinaldo: preparamos unha paixo-
liña que fomos a cantar polas aulas de infantil tal e como os nosos antepasados facían polas
casas dos seus veciños.

Durante o segundo trimestre mergullámo-
nos no Entroido e nas súas tradicións, para
elo usamos e adaptamos o material do
CRA DE BERGONDO.

Por último mergullándonos na cultura
galega, coñecemos as Meninas de Canido
e ó seu impulsor Eduardo Hermida e re-
alizamos a nosa propia versión da obra
de Velázquez para adornar as paredes
da nosa aula. Tamén nos achegamos á
obra de Laxeiro ao cal intentamos imitar
na realización do noso mural para o Cer-
tame de Intercentros.
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C l u b d e l e c t u r a

En xaneiro comezaron as reunións do Club de Lectura. Esta actividade, proposta dende a biblioteca
de Secundaria, tivo boa acollida entre o alumnado, de tal xeito que organizamos dous grupos: un grupo
con alumnos e alumnas de 1º-2º ESO e outro grupo co alumnado de 3º-4º ESO. Por consenso escollé-
ronse diferentes títulos (Momo, Sin noticias de Gurb, Kim, Amor dos quince anos, Marilyn, El corredor del
laberinto…). Cada grupo reuníase unha vez ao mes para comentar o libro e realizar diversas actividades
lúdico-creativas: book-tráiler, kahoots, cuestionarios, etc. 
Esta iniciativa resultou moi interesante, non só polo fomento da lectura e todos os valores que implica,
senón tamén pola convivencia, dado que antes de iniciar a tertulia sobre cada novela, o alumnado e as
profesoras coordinadoras compartían xantar e distendida conversa.
En xuño realizarase en Santiago unha xornada de convivencia entre membros de clubs de lectura de
toda Galicia e contamos estar presentes.
Queremos dar as grazas a Eva Loureiro, encargada da biblioteca e dinamizadora desta e outras moitas
actividades celebradas ao longo do curso.

Mar González
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FACEMOS
PAPEL 
RECICLADO!

Na excursión que fixemos os nenos e nenas de 3º a Aldea-
nova aprendemos a facer papel reciclado. Tivemos que cor-
tar papeis, mesturalos en auga, bater  ben e despois botar a
mestura nuns taboleiros e deixalos secar.       
Que debuxos máis bonitos imos facer nestes papeis que coidan
a nosa contorna!                                                           
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DÍA DA AUGA

Os nenos e nenas de Infantil, 3
anos, conmemoraron o Día da Auga
(22 de marzo), aportando nun  pri-
meiro mometo notas de prensa e di-
versas informacións extraídas da
rede, en colaboración coas súas fa-
milias.

Falamos d
os bos há

bitos

que temos
 que adoita

r: pechar

a billa deb
idamente, 

ducharse

en vez de
 bañarse, 

recolle-la

auga da ch
oiva para re

gar plan-

tas e hort
as, non xo

gar coas

cisternas, 
non deixar

 correr a

auga cando
 lavamos o

s dentes,

mellor em
pregar un

 vaso…
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Estes son algúns dos hábitos nos que fixemos
moito fincapé na aula, dado que aínda non temos
moito control sobre o desproveito que facemos  cando
imos lava-las mans antes de merendar.

1º

PRIMEIRO BOTAMOS O 
XABRÓN

A CONTINUACIÓN FROTAMOS AS
DÚAS MANS E ENXAUGÁMOLAS.

2º

FINALMENTE, CERRAMOS A BILLA
PARA EVITAR O DERROCHE INNE-

CESARIO.

3º
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Escoitaches algunha vez a expresión “especie endémica”?
Se non a coñeces segue lendo, poida que te aclares un pouco máis.

Unha especie endémica é cando só quedan uns poucos ani-
mais ou  plantas dese tipo nun país ou rexión; e deixa de
ser endémica cando esa especie volve a aparecer en
varios lugares do planeta.

Contar o número de especies que hai no planeta
non é doado, mais os científicos estiman que hai
máis de 12 millóns de especies no noso planeta;
das cales unhas 18.000 atópanse en perigo de ex-
tinción.

Son moitas as causas da desaparición de especies na
Terra. Algunhas destas son:

- A caza ilegal. ( Para moda, cos-
mética, menciñas...)

- O cambio climático. (O Ártico
derrétese, aumenta o nivel do mar, di-
minúe a capa de ozono, aumentan as temperaturas... )
- A contaminación. ( Falta de osíxeno, augas fecais, plásticos
que rematan nos mares e nos océanos...)

- As talas incontroladas de bosques. (Máis de 40.000 especies
de árbores están ameazadas no mundo.)

De entre todas as solucións que atopamos a este problema
destacamos as seguintes:
- Coñecer ben o noso entorno e aprender a vivir nel sen modificalo.
- Diminuír os vertidos contaminantes en terra, mar e aire.
- Regular seriamente os permisos para a tala de árbores e solicitar a
aqueles que explotan eses recursos que reforesten.
- Ter respecto polos animais e plantas que nos rodean e cos que com-
partimos a noso planeta.

Confiamos en que este artigo fora do voso interese; unha aperta, os
nen@s de 6º C.

Para saber máis: Catálogo Nacional de Especies Ameazadas.
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Poderías axudalas? Os robots do Feal
O Departamento de Tecnoloxía recibiu durante este curso (da Xunta) seis novos robots, cos que estivo tra-
ballando un grupo de 4º de ESO A.

O primeiro paso foi montalos, posto que viñan todas as pezas soltas, e probamos tres montaxes diferen-
tes: con catro rodas (tipo tanque), con tres, e mantendo o equilibrio sobre só dúas.

Pero ademais, estes robots pódense controlar por Bluetooth desde un ordenador, unha tablet ou un telé-
fono, e a súa programación nestes dispositivos pode ser feita dun xeito visual e sinxelo, a través dunha
versión especial do Scratch.

Teñen diversos sensores (luz, temperatura, son, xiro...), de maneira que poden seguir un camiño coas con-
dicións que se marquen.

O principal problema que lles atopamos foi que viñan sen batería, e as pilas (aínda que poidan ser recar-
gables) esgótanse moi rápido (sobre todo no robot que ten que manterse equilibrado sobre dúas rodas).

Por outra parte, no mesmo grupo tamén preparamos un brazo robótico hidráulico (cunha pinza), para o Día
da Ciencia que celebramos no Feal.

Neste caso, non había electrónica e a estrutura era de cartón. Podíanse facer catro movementos diferen-
tes a través de xiringas e tubos cheos de auga coloreada.

Este aparello fómolo facendo coa axuda dun vídeo onde se explicaban todos os pasos. Dividimos o traba-
llo entre todos nós (que somos seis), porque tiñamos moi pouco tempo. Uns medían e cortaban o cartón,
outros pegaban, outros dobraban os arames... e ata aí moi ben. A cousa complicouse coas xiringas, xa
que as nosas non eran tan grandes como as que aparecían no vídeo, e non conseguían facer suficiente
forza nalgún dos movementos, pero funcionou bastante ben e foi moi interesante.
Agora estamos traballando nun novo con máis calma... e xa coas xiringas apropiadas!

Nerea Doce Brage (4º de ESO A)
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RELATO

Alba Castro, Noa Filgueira, Alba Rey e Carmela Varela, alumnas de 2º ESO, representaron ao
CPI do Feal na 57ª edición do Concurso de Relato Curto, organizado pola empresa Coca Cola e ava-
lado pola Real Academia de la Lengua.
A proba realizouse o 24 de marzo, na Aula Magna da Facultade de Filoloxía (Universidade da Co-
ruña). A partir da suxerente frase: Esto es lo único que recordarás, os participantes debían crear a súa
historia. 
Amosamos fragmentos das narracións elaboradas polas nosas alumnas:

Con data 24 de abril comunícannos que Noa Filgueira foi elixida entre as finalistas da provincia da Co-
ruña.  Parabéns!
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CURTO
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CERTAME DE DECLARACIÓNS
DE AMOR

Un ano máis as bibliotecas do cole puxe-
ron en marcha este concurso tan bonito.
Este é o alumnado premiado no Concurso
de Declaracións de Amor deste ano, e que
recibiu os seus premios nun acto cele-
brado na Biblioteca de Secundaria e Pri-
maria:
• Noa Filgueira Piñeiro: primeiro pre-
mio na categoría de poesía en castelán.
• Hely José Puche Fuenmayor: se-
gundo premio na categoría de poesía en
castelán.
• Jennifer Fernández Cuéllar: terceiro
premio na categoría de poesía en caste-
lán.
• Andrea Silva Beceiro: premiada na
categoría de carta.
• Jennifer Corral Calvo, Andrea Silva
Beceiro e Zheng Xiang Liu premiados na
categoría de mural.
• Lolo Picos Santalla.
• Ana Medin  Ruan
• Alicia Gonzalez Dopico
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C A S A M E N T O D O S
P A X A R I Ñ O S
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Rosalía sae
ao patio!

Os versos de Rosalía de Castro saíron ao recreo da man dos
nenos e nenas que escribiron con xiz as verbas desta autora
galega a que se lle adica o 24 de febreiiro.
Esta actividade está inspirada no  movemento “acción poé-
tica” que libera  os versos en espazos públicos.

Esta actividade pertencente á dinamización da biblioteca com-
plementase coa iniciativa “Dalle un grolo as nosas verbas”.no
que se presentas distintas lecturas ao alumando dentro de
vasos, algún que outro alumno tomouno ao pé da letra!
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Creamos cidades...
Nas aulas de 3º estiveron estudando a paisaxe
entre moitas outras cousas este curso.
Pero este tema gustoulles tanto que cada un
deles creou pequenas cidades, algunhas seme-
llantes ao Concello de Narón e outras saídas do
maxín destes pequenos  arquitectos. Podemos
dicir que lles quedaron ben bonitas!
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Creamos cidades... HOMENAXE ÁS VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO

O día 27 de xaneiro os alumnos de 3º e 4º da ESO acudiron ao concello de Narón
para participar na cerimonia en homenaxe ás vítimas do Holocausto. Esta data foi elixida
pola ONU como Día Internacional en memoria das vítimas do Holocausto, e foi celebrada
no salón de plenos do concello cun acto moi emotivo no que seis alumnos do Feal (Itziar
Aly Mourente, María Arribí Rodríguez, Thea Day Atkins, Victor da Silva Viana, Pedro Díaz
González e Gabriel Pardo Buján) acenderon seis velas en recordo desas vítimas; velas
en recordo dos seis millóns de xudeus exterminados nas cámaras de gas, dos xitanos e
outros grupos perseguidos polos nazis, dos nenos falecidos nos campos de exterminio,
dos refuxiados españois que acabaron nos campos de concentración, dos xustos entre as
nacións que axudaron a salvar a moitos perseguidos e dos que sobreviviron ao horror e
contan os seus recordos para evitar que voltemos repetir esa destrución inhumana.
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PEQUENOS MAORÍS!
O alumnado de infantil de Frei-
xeiro coñeceu este curso novas
culutras, concretamente investi-
gouse sobre o pobo indíxena de
Nova Zelanda: OS MAORÍS!       
Coñecendo as súas casas, ador-
nos corporais, tipos de saúdos
e... ata fixeron un TÓTEM!
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 Ola, ola!
Non sabedes quen son?
Son a aula de 1º A de E. P. e vou ensinarvos algunhas cousiñas que fixemos
neste ano.

En plástica fixemos morcegos, Reis, flores, …

Decoramos un panel para “Intercentros” e
na nosa foto de grupo a profe non daba
feito. 
Non paran estes rapaces!

No día da Ciencia no Feal, que ben o pasa-
mos! Canto nos gustou! Felicitacións aos
nenos que nos ensinaban os distintos  aspec-
tos.

E, por último, tamén traballamos una especie
de proxecto sobre a auga e a súa importancia,
aproveitando que o 22 de marzo celébrase o
Día da Auga.

t
r
a
b
a
l
l
i
ñ
o
s

d
e

1º
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Entroido 2017
A_TRIBO_14_Copia de Maquetación 1  12/06/2017  13:06  Página 28



29

Por este entroido chegou
un vello meco renacer...
do lume que o queimou
e novas coplas facer:

Oh! ...que mundo cibernético
que nos fará perecer
con tanto cambio climático.
Oh! ...non, non queremos ser
como Trump ..., tan antipáticos.

E deberiamos deter
este ser estrafalario.
Oh! ... Que vida tan frenética
que nos quere facer
(só) unha parte da estética.

Oh! ...si que queremos dar
abrigo aos refuxiados
dunha guerra non virtual,
obxectivos estratéxicos
para un funesto final.

O que un muro vai poñer
entre el e Ibero-América
non quere deixarnos ver
a súa intención auténtica.

Oh! ...que a crise quer ficar ...,
como unha parte da técnica,
para facernos actuar
de forma tan esperpéntica.

Que nos queren abrandar
con pensamentos mecánicos,
pero non imos aturar
un ataque sistemático.

Mais este meco patético
(o) seu legado vai deixar:
con moito medo escénico,
vaivos todos disfrazar:

TESTAMETNO DO MEC O

De anxiñas de anxiños,
de fadas e querubíns,
aos pequenos picariños
do universo infantil.

E para os de Primaria,
por non gastar diñeiro,
elas mellor de piratas
e ..., eles de bucaneiros.

Para os de secundaria
o máis barato e antigo:
eles mulleres fermosas,
elas de homes cumpridos.

Un traxe de meiga boa
para as mestras sorridentes,
con variña encantadora
coa que os nenos aprenderen.

De domador de leopardos
con aro pero sen látego,
para os mestre é o fato,
de la, que é menos áspero.

De princesas e bombeiro
para os peri-docentes,
mangueira el, elas sombreiro,
porque son impertinentes.

De deusas e de supermáns,
pois queremos diversión,
disfrazaría a pais e nais;
e..., que veña o folión!

Se o traxe non vos gustar...,
algún outro pode haber
de belez orixinal,
no fondo do almacén.
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LONDON 2017
A Sección Bilingüe de Secundaria organizou unha viaxe cultural a Londres (con visita
a Oxford) que se realizou no mes de maio. Participaron corenta e dous alumn@s e
cinco profesoras. Recollemos algúns comentarios sobre esta experiencia:

6 de maio. Aeroporto de Alvedro. Todo estaba listo: maletas facturadas, control pasado. Só quedaba o embarque. O
noso voo saía en trinta minutos, pero, por desgraza, dixéronnos que debiamos esperar unha hora e media máis, xa que
xurdiran algún “problemiñas” no avión. Ao cabo dunha longa espera, comunicáronnos que o voo fora cancelado. Todos es-
taban tristes e angustiados, algún mesmo chorando, pero, pensándoo mellor… Eu prefería quedarme en terra a que pa-
sase algo durante o voo!! 

(Sara Caro. 1ºESO-C)

Foi unha experiencia enriquecedora, a modo cultural,  e di-
vertida. Considero que nos uniu como grupo. En xeral, paseino
moi ben. A experiencia do avión baixáranos a moral, pero, despois
de descansar no Hotel Meliá María Pita, recargamos forzas. Viaxe 
inesquecible!!

(Claudia Fernández. 2ºA)

Este ano, en 1º ESO-Bilingüe, fixemos unha
viaxe á fabulosa capital inglesa: unha cidade moi bulli-
ciosa, onde sempre hai algo que facer: museos, ten-
das, atraccións, cultura. Foi a mellor viaxe da nosa 
vida.  

(Antón González. 1º-C)

Londres fo
i incrible: u

nha experi
encia moi 

boa. Pasám
olo xenial.

(Kevin Fon
ticoba. 1º-C

)

Divertinme e paseino ben cos meus amigos.
Volvería. Grazas ás profesoras. 

(Diego Varela. 2º-B)

Encantoume Londres. O que máis me gustou foi

o London Eye: parece unha noria esaxeradamente

grande, pero, cando chegas arriba... É como estar nou-

tro mundo!

(Gabriela Fernández. 1ºC)
Londres foi unha experiencia diferente, moi bonita:

gustoume moito a viaxe, as visitas e o compañeirismo que

houbo. Gustaríame ter máis tempo e visitar máis cousas.(Alba Otero. 2ºB)

En Londres pasámolo moi ben e fixen moitos amigos.
Gustoume o London Eye porque se vía toda a cidade.

(Anxo Martín. 1ºC)
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Encantoume
 Oxford, aín

da que facía
 moito frío; o

 paseo

en barco po
lo Támesis f

oi o peor da
 viaxe. (Iván García

 2ºB)

Londres pa
receume m

oi bonito: u
nha viaxe i

nesquecibl
e. Paseino

 xenial. En
cántame a

 súa

cultura, os
 seus edific

ios, os seu
s museos. 

Repetiría s
en dubidal

o. Oxalá vo
lvamos out

ro ano!      

(Iria Márqu
ez. 2ºB)

A experien
cia en Lon

dres foi mo
i bonita. A 

pesar dos 
con-

tratempos 
iniciais (o v

oo cancelo
use e voam

os ao día s
eguinte

con escala
 en Barcel

ona:cidade
 moi bonita

, tamén). P
asámolo

moi ben e 
aprendem

os moitas 
cousas. Es

pero repet
ir.

(Noa Filgu
eira. 2ºA)

Londres fo
i incrible: u

nha experi
encia moi 

boa. Pasám
olo xenial.

(Kevin Fon
ticoba. 1º-C

)

Viaxe incrible… coñecimos unha cultura diferente á nosa,
outro idioma.

(Alba Castro.2ºA)

A viaxe encantoume: paseino moi ben e coñecín a moita
xente. Encantoume o museo de Cera. 

(Pelayo Sánchez. 2ºB)

Nesta viaxe a Londres paseino moi ben, a pesar da can-
celación do voo, tentamos visitar todo o que tiñamos pensado.
Encantoume estar cos amigos.

(Rocío Teijeiro. 1ºB)

Sinceramente, encantoume a viaxe a Londres e paseimo
moi ben alí. O que máis me gustou foi subirme ao London Eye
e o Museo de Cera. Algunhas zonas de Londres son preciosas,
o malo é que están moi lonxe e hai que ir en metro. 

(Blanca Leal. 2ºB)

Gustoume cando se cancelou o voo, porque todo o
mundo púxose a berrar e fíxome graza. Tamén me gustou
cando no hotel de Coruña, Mar saíu pola xanela para poñer
orde. Ah? si, Londres, moi bonito 

(Mario Mouriz. 2ºA)

Foi xenial! Paseino moi ben. Namoreime desa bela cidade. 
(Felipe Hermida 1ºC)

Encantoume Londres. O que máis me gustou foi

o London Eye: parece unha noria esaxeradamente

grande, pero, cando chegas arriba... É como estar nou-

tro mundo!

(Gabriela Fernández. 1ºC)
Londres foi unha experiencia diferente, moi bonita:

gustoume moito a viaxe, as visitas e o compañeirismo que

houbo. Gustaríame ter máis tempo e visitar máis cousas.(Alba Otero. 2ºB)
Paseino moi ben. Gustoume moito esta preciosa ci-

dade. O que máis me gustou foi o London Eye e a xogue-

tería de Hamleys. O que non me gustou foi o hotel. (Daniel López. 1ºC)Londres foi unha da mellores experiencias da miña vida:

foron días de frío, camiñadas e moito cansanzo, pero non o

cambiaría por nada: os compañeiros, as noites no vestíbulo do

hotel,... volverei nun futuro próximo.

(Alba Rey. 2ºB)
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E que podo facer eu?

Esta foi a pregunta que o
alumnado de 2º de primaria
se fixo ao comezar o curso, e
pouquiño a pouco foron inten-
tando axudar as persoas que
temos máis preto!

No mes de decembro, levamos
a cabo a campaña de “Recollida
de alimentos”. Todo o centro se
implicou moito e colaborou apor-
tando moitos quilos... 

Os alimentos recollidos foron
doados ao “Centro de Recursos
Solidarios” de Narón.

As familias participaron nun obradoiro no que se elabo-
raron marcapáxinas, lapiseiros, chaveiros, libretas...para
a venda no “Mercadillo Solidario”.

Realizamos os escenarios para a obra da Galiña Azul
aproveitando materiais de refugallo e dándolles unha
nova vida.
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No “Recanto Solidario” facemos
unha escolma de novas nas que a
SOLIDARIDADE é a protagonista.

En “Geriatros Narón”  organiza-
ron para nós unha “Busca do te-
souro”, coa que nos divertimos
moito despois de representar a
obra de teatro A Galiña Azul.

Como xa sucedera coa recollida de alimentos,
para o “Mercadillo Solidario” tamén se fixeron moi-
tas aportacións das que, unha parte moi impor-
tante, son cousas realizadas artesanalmente polas
familias. De novo, a recadación será doada a “Re-
cursos Solidarios Narón”.

Esta é unha parte do “Comando
de Limpeza”, que, de cando en
vez, sae a recoller o lixo que se
vai acumulando no noso patio.

En “Geriatros Narón” representa-
mos A Galiña Azul, unha adaptación
teatral do conto de Carlos Casares,
coa que, avós e nenos, gozamos
moito.
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Este é o título dun dos libros que limos este curso.
O libro trata duns alumnos que participan nun concurso chamado Coñeces Europa? Gañan o se-
gundo premio que consistía nunha viaxe por Europa. Cada neno viaxaría a un país diferente coa
súa familia.  Os alumnos terán que facer unha redacción contando a súa experiencia.
Foi divertido porque en cada redacción os alumnos facían xogos; mesturaban palabras, as poñían
ao revés, quitaban letras e nós tiñamos que adiviñar as palabras, son moi peculiares e divertidas.
Gustounos moito, aprendemos as costumes, a cultura, as comidas típicas dos distintos países euro-
peos. Tamén foi moi importante a súa lectura en grupo.
Na clase fixemos un traballo sobre o libro que
consistiu en facer un mapa xigante de Europa.
Cada vez que liamos un capítulo buscabamos
máis información do país, así como fotografías
dos lugares que visitaban, logo  imprimiámo-
las e pegabámolas no mapa, no país corres-
pondente, co o seu nome e a capital.
Quedou Fantástico!

Alumn@s de 6º A

“Sopa de Europa”
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Labregos miÚdos

No Feal seguimos coa plantación de 
árbores autóctonas como os 
Castiñeiros, por desgraza este curso só nace-
ron 5 árbores que os nenos 
levaron para transplantar no campo.

Un ano máis dentro do Plan Proxecta os peques
do Feal e Freixeiro comezan a labrar a terra..
Aínda que este ano as nenas e nenos de Frei-
xeiro levan vantaxe pois xa puxeron leituga, 
perixel, tulipáns..
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Refraneiro popular e...
meses do ano

O alumano de 5º B leva dende o
mes de xaneiro facendo un calenda-
rio de refrans populares sobre os
meses do ano. A continuación temos
algún exemplo destes bonitos murais
feitos polas nenas e nenos.
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Un grupo de emprendedores de 6º B creamos unha empresa
de publicidade e de marketing.
A empresa chámase TECTAWN!
Os nosos primeiros traballos son para a Xunta de Galicia
(unha campaña de vacinación), e os lanzamentos dun móbil,
unha videoconsola e un coche eléctrico.
A Xunta pretende concienciar á xente sobre a necesidade de
vacinar aos nosos fillos para previr problemas de saúde.
Outras marcas importantes acudiron a nós para que lles axu-
dásemos no lanzamento dos seus produtos que lles permitan
ser lideres en vendas do seu sector.
Os nosos slogans, carteis, publirreportaxes son de primeira
calidade.
Nas vindeiras datas veredes as nosas espectaculares campa-
ñas coas que pretendemos dar a coñecer estes magníficos
produtos.

N
A
C
E
U 
TECTAWN!
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Magdalenas!
O alumnado de 5ºC chegou unha maña a clase de matemáticas pero o que se atopou foi un
forno, básculas, leite, ovos, aceite...

O que tiveron que facer foi traballar os pesos facendo doces, neste caso MAGDALENAS.
Ademais de cociñalas xenial e aprender sen o libro de texto tamén estaban boísimas pois fo-
ronas repartindo polo cole!
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O día 26 de Abril, celebrouse de novo o día da

Ciencia do Feal. Como o ano pasado, algúns alumnos de Secundaria

prepararon sinxelos experimentos que presentaron

aos alumnos de primaria e secundaria e aos profeso-

res que por alí pasaron. O experimento que máis éxito tivo foi, sen dúbida, a

fabricación de plastelina, aínda que os robots e os

xogos matemáticos tamén gustaron moito.
Firmamos con limón, nos deleitamos con ilusións ópti-

cas, recreamos un tornado nun bote de cristal e fixe-

mos electricidade con patacas, entre outras cousas. 

Os máis pequenos deixaron nos as súas cariñas de

sorpresa, e ás veces admiración hacia os rapaces

máis maiores. Aprendemos todos de todos cousas

novas e cousas non tan novas.
Aquí aparecen algunhas fotos, mais na páxina web do

colexio hay moitas publicadas desa xornada científica.

OS ESPELEÓLOGOS DO
FEAL.

O alumnado de 4º de Primara tivo a sorte de participar
nunha actividade práctica sobre as “Propiedades dos mi-
neirais” impartido polo alumnado de 1º ESO B titorados
pola profesora de Bioloxía ,  María Varela.
A actividade levouse a cabo en varias sesións  , unha para
cada aula.
Nestas sesión os nenos e nenas de 4º manipularon distin-
tos minerais nos que puideron comprobar de forma directa
as distintas características e propiedades (cor, cor de raia,
brillo  e forma).
O alumnado disfrutou e aprendeu moito na realización
desta actividade…a partir de agora…os minerais son outro
mundo.
Non hai mellor maneira de aprender que aprender facendo
entre iguais. O enriquecemento mutuo do que ensina
(alumnado da ESO) e do que aprende (alumnado de Pri-
maria) guiado pola profesora coordinadora é un dos sen-
deiros na formación de persoas íntegras.

4º Primaria
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OS ESPELEÓLOGOS DO
FEAL.

O alumnado de 4º de Primara tivo a sorte de participar
nunha actividade práctica sobre as “Propiedades dos mi-
neirais” impartido polo alumnado de 1º ESO B titorados
pola profesora de Bioloxía ,  María Varela.
A actividade levouse a cabo en varias sesións  , unha para
cada aula.
Nestas sesión os nenos e nenas de 4º manipularon distin-
tos minerais nos que puideron comprobar de forma directa
as distintas características e propiedades (cor, cor de raia,
brillo  e forma).
O alumnado disfrutou e aprendeu moito na realización
desta actividade…a partir de agora…os minerais son outro
mundo.
Non hai mellor maneira de aprender que aprender facendo
entre iguais. O enriquecemento mutuo do que ensina
(alumnado da ESO) e do que aprende (alumnado de Pri-
maria) guiado pola profesora coordinadora é un dos sen-
deiros na formación de persoas íntegras.

4º Primaria

ILUSIÓNS ÓPTICAS 
Unha ilusión óptica é unha mala percepción da realidade polo sentido da vista. 
Unha ilusión óptica podenos enganar en cor, tamaño, movemento, formas, etc

Esta imaxe xera unha  ilusión de movemento a partir
dunha imaxe fixa.

Esta imaxe xera unha  ilusión de tamaño, poios os
puntos laranxas parecen de distinto tamaño cando
son iguais.

Nesta imaxe parece que hay unha liña en espiral,
cando o que hai son círculos concéntricos. 
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Ma
ruja Mallo e La

nd Art

As nenas e nenos de 5 anos traballaron durante o segundo
trimestre a pintora Maruxa Mallo a cal se lle adica o Día das
Artes Galegas neste 2017.
Ademais de traballar diversos cadros da autora, tamén nos ins-
piramos nas súas obras para facer traballos de LAND ART téc-
nica que consiste en facer elementos decorativos con materiais
naturais, neste caso ramiñas recollidas no patio do colexio.
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Museo do Feal
O museo do Feal abriu as súas portas aproveitando
que este ano a temática da Biblioteca de Infantil e
Primaria é o Artel. Cada mes, a exposición cambiou
con obras novas, actividades e pequenas cazas do
tesouro pola biblioteca, tamén se fixeron cadros en
vivo como Frida Kahlo, Klimt, O Grito, Fillo do
home... aquí poden verse algúns exemplos:
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Os que rematan

6ºA

6ºInfantil Freixeiro

6ºInfantil Feal
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46

6ºB

6ºC

4ºA E.S.O.
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4ºB E.S.O.

As que nos deixan!

Boa Sorte!
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Aroa Ferreira Galego, 1ºESO A
1º premio cómic Intercentros
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