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EDITORIAL
 

Deseño e maquetación: Raquel Zaplana Rodríguez
Deseño da portada: Nerea Trigo Salgado
Xuño 2019

Este ano o autor homenaxeado  no Día das
Letras foi  Antón Fraguas, escritor,
historiador, antropólogo e etnógrafo,
natural de Cotobade. Un home cunha
profunda inquietude cultural que
contribuíu de maneira decisiva a dignificar
o idioma e a cultura galega.
 
"Eu traballei sempre por e para Galicia.
Unhas veces acertei, outras non; pero en
todo canto levo feito puxen sempre toda a
miña ilusión, todo o pouco que sei, sen
esperar nunca nada a cambio"
 
Foi tamén un home comprometido, mestre
de profesión, narrador oral excepcional e
intelectual cunha popularidade pouco
común que dedicou toda a súa vida ao
estudo do territorio galego desde
diferentes ámbitos. Cos seus traballos e
conferencias contribuíu ademais a
defender o galego como lingua de
expresión válida para calquera
coñecemento.
 
E nós, tamén quixemos contribuír con este
número 16 da revista A Tribo a fomentar a
nosa lingua e divulgar a nosa cultura.
Participamos na celebración das nosas
tradicións con obradoiros, xogos populares,
exposicións e tamén... co calendario (feito
polas alumnas e polos alumnos do Feal) que
estivo dedicado a amosar as fermosas
paisaxes de Galicia.



Este tempo está tolo

Os nenos/as de infantil saímos
ao patio con abrigos dado que
aínda estamos na estación de

inverno, pero a calidez da
temperatura do mes de febreiro

e un sol radiante, imponse e
temos que sacalos para poder

gozar da xornada de lecer.

O cole do Feal é un cole de contraste
de temperaturas que afecta ao

alumnado. Namentres que no corredor
de 5º e 6º, teñen calor e asfixianse

polas altas temperaturas acumuladas
nas súas aulas.

Noutras áreas do Feal, os
deshumificadores e os radiadores

forman parte da cotidianidade escolar
intentando paliar o frío inverno.
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Os nenos e nenas de 3 anos
e o galego

Durante o curso son moitas as actividades que realizamos nas que procuramos achegar
ás nenas e ós nenos á lingua e cultura galegas. Ademais de contar, cantar e bailar en
galego, tamén homenaxeamos personalidades ilustres como Rosalía de Castro, Luis
Seoane ou Antón Fraguas Fraguas e coñecemos personaxes como o Apalpador, os
Peliqueiros e os Xenerais do Ulla. Aínda que o que máis nos gusta son os talleres e

actividades que nos achegan ás tradicións galegas tales como: a vendima, a esfolla, o
samaín, o Entroido e os maios.
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Obradoiro de
regueifas

 O 20 e 21de marzo o alumnado de 1º da ESO
asistiu a un taller de regueifas impartido pola
regueifeira Lupe Blanco. Aquí tedes as súas
creacións.

Josefina, Josefina
ela di que non o nega
debes estar orgullosa
de ser ti unha galega.
 
Atendédeme rapaces
hai moita diversidade
necesitamos axuda;
loitar pola igualdade.
 
María , Jhon, Uxía e
Candela (1º ESO A).

Ai, mi madriña querida
agora Galloso se nega
a seguir nesta cadea
da televisión galega.
 
Neste mes de febreiro
os nenos destas idades
queremos gañar a nosa
loita pola igualdade.
 
Viky, Alicia, Sabela e
Gabriel (1º ESO A).

Aquí chega un rapeiro
chega a pura calidade
dígocho moi en serio;
loita pola igualdade
 
Aquí estamos os catro
a nosa xente o nega
somos uns grandes amantes 
da gran cociña galega
 
Adrián, Brais, Diego e Marcos G
(1º ESO A).

Miren , miren señoriños
aínda que nolo nega
o mellor do país é
a sociedacde galega.
 
Rapaciño, rapaciño
mira que esta sociedade
vai de mal en peor;
loita pola igualdade.
 
Xende, Alex, Marcos,
Davide (1º ESO A).

Manoliño , Manoliño
que xa tes moita idade
deixa de ser tan machista
Loita pola igualdade
 
Díxonos que suspendía
pero ela non se nega
entón vai rezar para
aprobar Lingua Galega.
 
Borja, Keko, MarcosB.,
Estrella (1º ESO A).

Espertei canso, canso
eu fun cara a cidade
decididos a facer
loita pola igualdade.
 
Todos o sabemos
e ninguén o nega
imos todos xuntos
á revolución galega.
 
Hugo, Gabriel, Cristina,
Luna (1º ESO A).
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Obradoiro de
regueifas

 

1º ESO B
 
Imos mellorar o mundo
para ter felicidade
(Es)tamos fartos do machismo
Nós queremos igualdade
Antía , Claudia, e Andrea.
 
Teño unha proposta en mente
se a sabedes xa berrade
berrade todos connosco:
Nós queremos igualdade.
Nora, Iara, Naiara
 
Para ter algún amigo
non importa a idade
basta xa de diferenzas.
Nós queremos igualdade.
Paula, Mirian, Silvia e Ainara
 
As persoas que traballan
teñen solidariedade
non queremos máis machismo.
Nós queremos igualdade.
 

1º ESO B - C
 
Imos comer churrasco
na hora de Bioloxía,
Conchi, a profe de Galego
dá galego todo o día.
 
Hai moita xente machista
queren a desigualdade.
Nós estamos a favor,
Nós queremos igualdade.
 
Algúns nenos son machistas
e, na nosa clase
hai nenas feministas.
Nós queremos igualdade.
 
Conchi dá Galego
María Bioloxía
hoxe fixemos as regueifas
E xa baixamos ó recreo.
 
Nós somos de ferrolterrra
vivimos nunha cidade
e como todos os anos
Nós queremos a igualdade.
 
O galego é importante
sobre todo en Bioloxía
a nosa profe de galego;
Ás veces chámalle Xeoloxía.
 
En Galicia hai calidade
Narón é a nosa cidade
A nosa lingua non é rara.
Niso queremos igualdade.

 
Conchi é boa no galego,
María en Bioloxía
Hoxe tocan as regueifas
para rematar o día.
 
Este barrio é moi porco
non me gusta esta cidade.
Non queremos ser machistas.
Nós queremos igualdade.
 
Antes tiñamos galego
agora Bioloxía
Conchi cáeme moi ben
e perdemos a María.
 
Imos empezar isto
aquí temos a verdade
non queremos máis machismo.
Nós queremos igualdade.
 
Estamos fartos xa de acoso
contra os menores de idade
Boas noites , boas tardes.
Nós queremos igualdade.
 
Hoxe vimos a cantar
nun día de calidade,
Día da Lingua Galega.
Nós queremos igualdade.
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Visitas de escritores e
escritoras no Feal

 

O pasado 27 de marzo o alumnado de 1º
da ESO, despois de ler  “Xoeliki, Os
ordenadores secuestrados”, participou
nunha charla- coloquio con Abraham
Carreiro.
Ademais de gozar cos seus debuxos, o
autor deleitounos con anécdotas da súa
traxectoria vital e profesional

O xoves 25 de abril o noso
alumnado de 3º e 2º da ESO 
recibiu a visita do escritor Héctor
Cajaraville para falar do libro que
leron ao longo destes últimos
meses “ A caixiña dos rancores”

O luns 27 de maio as nenas e nenos
de sexto de primaria tiveron a honra
de coñecer a Paula Carballeira. Esta
escritora presentou o libro "Bruxa e
familia", unha das lecturas que se
levou a cabo nas aulas de sexto.

8



Letras Galegas 2019
A N T O N I O  F R A G U A S

F R A G U A S
O alumnado de 6ºC participamos este ano no Certamen Escolar de Podcast
e Relato Radiofónico Xosé Mosquera Pérez organizado polo IES Rosalía de

Castro con motivo da conmemoración do día das Letras Galegas. 
Este é un fragmento do texto que elaboramos sobre Antonio Fraguas e no

que se basea o noso podcast. Tivemos a sorte de quedar entre os primeiros
10 postos e viaxamos a Santiago a recoller un premio!

Imos falar sobre un día moi importante para todos e todas: o día das Letras Galegas! Sabedes como se elixe ao
persoeiro que se conmemora cada ano?
 
Todos e todas sabemos que o 17 de maio é un día para conmemorar a persoas importantes no mundo galego. Persoas
con obras en galego relevantes, con calidade cultural e humana e que sexan bos exemplos para todos os galegos e
galegas. Cada ano a Real Academia Galega reúnese e elixe a unha persoa destas características, tendo en conta que
para poder homenaxear a algún galego ou galega neste día 17 de maio teñen que ter pasados dez anos dende o seu
falecemento.
 
E xa van máis de dez anos dende que en 1999 morrera Antonio Fraguas, figura á que se conmemora este ano 2019.
Queredes saber por que foi elixido? Existen moi boas razóns, xa que foi unha persoa que acadou moitos logros.
 
Naceu en 1905 e xa na escola destacaba polo seu interese nos estudos, tanto que o seu mestre aconsellou á familia
que o animaran a seguir estudando. E así o fixo. Grazas a estudar o bacharelato en Pontevedra comezou a
interesarse máis a fondo pola cultura galega e, incluso, foi un dos fundadores da Sociedade da Lingua, que tiña como
obxectivo defender o galego.
 
As súas inquedanzas levárono a estudar Filosofía e Letras na universidade en Santiago de Compostela. Ademáis de
estudar moitísimo e de defender a nosa lingua conseguiu ingresar nas Irmandades da Fala e colaborou co Seminario
de Estudos Galegos. Todo o que o mestre vira nel cando só era un neno foise cumprindo.
 
Sendo todavía moi novo publicou os primeiros artigos en Nosa Terra e na revista Nós. Sabedes cantas publicacións
chegou a ter? Máis de 1300!
 
 

A quen se conmemorará o ano que ven?
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POR  QUE  SE  CELEBRA O  DÍA DA MULLER  O  8  DE
MARZO?

 
Probablemente te preguntes por que se celebra o 8 de marzo o Día da Muller. A data non foi elixida
ao azar; escolleuse este día para conmemorar  un  terrible  suceso  que  se  produciu    en  1911:  un
incendio nunha fábrica de Nueva York que acabou coa vida de máis de 140  traballadores, a maioría
deles, mulleres.
A primeira celebración do Día Internacional da Muller realizouse o 19 de marzo de 1911 en Europa,
especificamente nos países de Alemania, Austria, Dinamarca e Suiza, e a súa conmemoración foise
estendendo, dende entón, a outros países e continentes.
As Nacións Unidas en 1975 declararon o Día Internacional da Muller e, en 1977, invitaron a todos
os Estados a declarar, conforme as súas tradicións históricas e costumes nacionais, un  día  como
DÍA INTERNACIONAL POLOS DEREITOS DA MULLER E A PAZ MUNDIAL.
Nós cremos que a  día  de  hoxe  séguese  celebrando  o  Día  da  Muller  porque as  condicións  e os
dereitos delas  aínda  non  están  á  altura  dos  dos  homes,  así que realízanse manifestacións para
loitar por eses dereitos.
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RECUNCHO  POÉTICO
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Un océano sen reciclar

 

Un océano moi inmenso

non ten natureza no seu fogar, 

xa que nós, os humanos, 

non o deixamos vivir en paz

 

O océano pide axuda, 

ninguén o quere amañar, 

e a pobre natureza

marcha do seu fogar

 

As nubes non

choran

 

As nubes non choran 

o sol fainas rir, 

a pobre natureza

sen auga non pode vivir

 

O sol é un paiasete

porque fai moito rir, 

e agora a natureza

sen auga vaise extinguir

 

Pasan uns meses 

a natureza marcha do lugar

as nubes entristécense

e volven chorar

 

Unha boliña polar sen fogar

 

Unha boliña moi peludiña

vai camiñando sen parar....

Un sol moi malvado 

destrúe o seu fogar

 

Ai boliña branca

quen te puidera salvar!

Os humanos teñen que axudar

pois xa é demasiado tarde para chorar

 

Eu teño un sono

salvar o teu fogar 

así boliña branca

poderás vivir en paz

 

Maite Sánchez Primoy - 6ºC



 
O día 11 de abril de 2019, xoves, quedou a pegada do Feal na
Cidade da Cultura e  no  Parlamento  de  Galicia;  pisaron  ben
forte para gravalo! Si, os alumnos de  6º  do  Feal  deixaron  un
rastro  nesa  visita  na  que  incluso  fixeron  as  súas  peticións
coma se foxen parlamentarios.

C.P.I. DO FEAL NA CIDADE LA CULTURA E NO
PARLAMENTO DE GALICIA.

Un grupo de nenos e nenas visitaron a Cidade 
da Cultura e o Parlamento galego de maneira 
que disfrutaron da novidosa e  moderna 
arquitectura da  Cidade xunto coa antiga 
edificación onde se organiza  a vida política 
de Galicia, o Parlamento.
 
 
Na Cidade da Cultura, viron diferentes espazos 
como a biblioteca, o mirador, unha lagoa, zonas
de traballo… e sobre todo apreciaron a forma exterior do edificio que semellaba unha cuncha
de vieira.
 
 No Parlamento galego, explicáronlles o que facían alí e foron 
a moitas das salas. Por exemplo, unha delas, o  salón dos reis, 
mostraba os escudos das sete antigas provincias do reino de 
Galicia, e noutra, imaxes dos diferentes presidentes do 
Parlamento. Tampouco faltou un vídeo de como traballaban alí 
os parlamentarios.
                                                                        
Máis tarde, noutra sala, algúns destes novos visitantes, falaron facendo algunha petición,
como “algúns días máis de vacacións”.
 
 
 
 
 
 
 
A visita aínda non rematou, houbo tempo para gozar dun paseo pola Cidade de Santiago,
xantar, coñecer a Alameda e a impoñente catedral, coa mirada chea de curiosidade por todo
o que lles rodeaba.
 

Alumnado de 6ºB
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Solucións: remuíño, gravar, estilete, mostro, ombreiro, morea

OS CHISTES DO FEAL

Pepe tiña dous paxaros un que cantaba moito e
outro que non cantaba nada. Un día levounos ao

mercado para que todos os visen.
Un comprador interesado preguntoulle a Pepe:

-Canto pides polos paxaros?
E Pepe respondeulle:

-Polo que canta 50€,e polo que esta calado
100€.

O comprador sorprendido pregúntalle:
-Por que pides mas polo que esta calado e non

polo que canta?
 Pepe respondeulle que o que estaba calado era

o compositor.

Un turista en Arabia, aluga un camelo e recibe as
instrucións para guialo.

-Para parar diga “off”, para seguir andando diga
“uf”.

-Entendido, dixo o turista.
Despois de andar algún tempo deuse de conta
de que o camelo se dirixe a un barranco, pero
esqueceuse do que tiña que dicir para que o

animal se parase. Cando esta a un centímetro do
barranco lembrase de súpeto e grita

”off” , desesperado. O camelo parase.
-”Uf”, suspira o turista aliviado.

Que lle di unha morsa
 a outra :

-Almorsamos?

-Pois eu teño 40 pombas na miña casa.
-Mensaxeiras?

-Non, non mensaxeiro nada.

Un axente pregúntalle a un peón:
-Viu vostede un home dobrando a esquina?
-Non. Cando cheguei a esquina xa estaba

dobrada.

A mestra pregunta:
-Se eu digo “ fun guapa” é pasado. Se eu digo: 

 “son guapa”, que é?
-É mentira, mestra.

Dous tolos collen o coche do director do
manicomio e saen a dar unha volta. Polo camiño

charlan:
-Que rápido pasan as árbores!
-Certo. Volveremos en árbore.

ANDREA DOPICO FRAGA E AINHOA CAMPOS ANEIROS 6º A
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SARA SENRA FERNÁNDEZ 5º C

LETRAS GALEGAS

16



 
 
 
Hai tres  anos,  vivía en  Barcelona.  Era o meu   primeiro día de escola  aquí  e  estaba  moi emocionada,
mellor dito “enlouquecida”! Adoraba ir  á  escola:  os  libros,  os  amigos,  os mestres....
 
Ah, esquecíaseme; Chámome Lorena e teño dez anos.
 
Cando  cheguei  á  escola  esperaba  máis  do  que  aparentaba:  non  estaba  nada  limpa. Había moitos
plásticos tirados no chan, todo horrible! O peor de todo foi que ...uns nenos  comezaron a  insultarme  con
palabras moi feas. Bueno, deixemos iso para outra historia.
 
Cando entrei na clase, pechábanseme os meus ollos e.....xa sabedes non si? Quedeime durmida  e  tiven
un soño moi estrano: soñei que os meus pais dixéranme que nunha semana  mudariámonos  a  Galicia  e
coñecería moitos rapaces moi simpáticos. Ao espertar dinme conta de que xa  remataran  as clases,  pero
.....estaban aqueles nenos que me insultaban ó meu lado! Xa non podía máis! Así que  funme
rapidamente antes de que mo fixeran pasar mal.
 
Ao chegar a casa os meus pais dixéronme que tería unha sorpresa o día seguinte. Cando chegou a  noite
ceei, e fun directiña para cama. A verdade e que non puidera durmir, porque esa sorpresa tíñame
intrigada.
 
Ao día seguinte espertei, almorcei, vestinme e fun cara ós  meus  pais  para  saber  de  que  se  trataba  a
sorpresa. A que non sabedes que me dixeron? Íamos mudarnos a Galicia! A miña impresión  foi  bastante
alegre pero moi estraña; tivera o mesmo soño na escola. Ao mellor fíxose realidade. E se isto  talvez  era
outro soño? Ademáis ao ser catalana non entendía moi ben o galego. Os idiomas son bastante diferentes.
 
Eu sempre soñei  con  viaxar  a  Galicia.  Ten uns  sitios  preciosos:  A Serra  dos  Ancares, a Catedral  de
Santiago de Compostela.....A verdade é que estar seis horas nun coche é bastante aburrido, o  único  que
fas é mirar as vistas como se non tiveses nada que facer.
 
Ao  chegar  sentín  coma  se  empezase  unha  vida  nova,  nova  cidade,  novas  paisaxes  e  sobre 
 todo, desexaba unha escola limpa e sen que  ninguén  me  fixese  nada.  Os  meus  pais  dixéronme  que  
ó  dia seguinte empezaba na escola, asique fun á cama e púxenme a durmir.
 
Á mañá seguinte,a escola era  moito  más  bonita  ca  de  Barcelona  e  máis  limpa  tamén!  Na  clase  os
alumnos eran moi simpáticos, sobre todo unha nena chamada  Nora. Ela  era  tamén  de  Barcelona  pero  
de pequena mudarase aquí. Era a única que falaba en  castelán e  galego  á  vez.  Os demais  falaban  en
galego.
 
Co paso do tempo fixémonos mellores  amigas  e  sempre  estabamos  xuntas.  Ela  díxome  que  para  a
semana seguinte habería unha excursión á catedral de Santiago porque o  17  de  maio  celébrase  o  Día
das Letras Galegas. Suponse que é un día adicado a moitos escritores galegos famosos que xa morreron.
Chegou o día da excursión e estaba moi emocionada. Cando chegamos á catedral quedéi paralizada. Era
fermosísima! Ó seu lado había unha praza inmensa...
 
Pasaron os días e fun adoptando a lingua galega, a súa  escritura, os seus  costumes...  e  agora  síntome
galega pero aínda lembro perfectamente o catalán.
 
 
 
 

 

O MEU CAMBIO DE VIDA

LUCÍA PEREIRA PENA 5ºC
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CORES CÁLIDAS E FRÍAS
Os nenos e nenas de 5º  son moi alegres e de alegres cores decoraron o corredor que leva a súa aula.

Xogando coas  cores cálidas e frías, cada un creou unha composición propia.
As cores cálidas son aquelas que están asociadas a unha sensación de altas temperaturas, mentras que as

cores frías son as que se relacionan cunha temperatura baixa.
Os tons vermellos,  amarelos  e laranxas transmiten sensación de calidez, proximidade, entusiasmo,

dinamismo e alegría.
Os tons  azuis, verdes e violetas a sensación que transmiten é de frío, serenidade, calma, distancia e

soidade.
Con estes debuxos quixeron amosar as dúas facianas do ánimo : alegría e tristeza.

18
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TIPS PARA A ESCOLA
Sara De Sousa Díaz e

Zeltia Dopico García 6ºA

1ºTIP MARCADOR MULTICOLOR
 Na punta dun marcador claro apoias o

outro dunha cor  máis escura (podes
empregar un ou dous).Co rotulador vas

apoiando na punta unha ou varias
veces con diferentes cores. E LISTO!!

2ºTIP ROTULAOR QUE SE BORRA CUN
LIMÓN

Se pintas cun marcador equivocado
para borrarlo botas un pouco de zume

de limón,
nun papel, unha esponxiña, un

algodón... Tes que pasalo por onde
pintache e TACHAN!! O marcador

bórrase!

3º TIP CÍRCULO PERFECTO CON CLIPS
Enganchas tantos clips como queiras
(depende do tamaño do que queiras

facer o círculo), tes que poñer un lapis
no primeiro clip e outro no último e xa

tes un COMPÁS INSTANTANEO!!

 
 
Había unha vez unha familia de marcianos que habitaban en Marte pero querían
cambiar de ambiente, entón foron cara a Mercurio. Cando chegaron puxéronse a
construír unha nova cidade. Pero co paso do tempo e da calor que facía tiveron que
mudarse a outro planeta.
Foron cara Xúpiter  e construíron a cidade de novo, pero sentíanse pouco
acompañados, non había nada de plantas nin auga, entón cambiaron cara a Saturno.
Alí comezaron a construír a nova cidade pero era moi escuro e case non había sol,
entón decidiron que a Terra era o mellor lugar para habitar e foron cara alí.
Volveron a construír unha cidade. 
Pasou o tempo e non se foron de alí xa que estaban moi ben e fixeron moitos amigos
nese gran planeta

Os marcianos e os planetas

CELTIA BEDIA MARTÍNEZ E NAHIARA
ALVARIÑO LÓPEZ 6º A
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Haikus
      Os nenos de 3º curso de Educación Primaria aprendemos a facer Haikus que, segundo a
tradición. Son breves poemas sen rima de tres versos e dezasete sílabas que se reparten en

versos de 5,7 e 5 sílabas, respectivamente.
      Os haikus naceron no lonxano Xapón e xorden inspirados pola emoción do momento,

en conexión coa natureza e o que nos fai sentir.
Inspirados nesta fermosa tradición, decidimos facer os nosos propios haikus sobre a
natureza e pasámolo xenial. Esta é só unha pequena mostra das producións do noso

alumnado

3º de primaria
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OS MAIOS

Infantil 5 anos
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Como ven sendo tradicional, cada ano un grupo de alumn@s de 2º ESO representa ao CPI do Feal no
concurso nacional de relato curto, promovido pola empresa Coca Cola e apoiado pola RAE.
Nesta ocasión, os elixidos foron Inés Aneiros, Nuria Blanco, Lara Chao, Sandra Dopico, Irene Navidad e
Brais Rodeiro.
Todos eles acudiron o 22 de marzo á proba escrita que se celebrou no salón de actos de Facultade de
Filoloxía da Universidade da Coruña. Con moita emoción redactaron os seus textos a partir do impulso
deste ano: un reloxo de arena. A historia debía incluír a frase: “La arena se escapaba lentamente.”
Semanas despois de realizar a proba recibimos a comunicación de que Irene Navidad estaba seleccionada
entre os tres gañadores da comarca de Ferrolterra e o próximo 31 de maio asistirá a unha gala moi especial
que se celebrará nas Illas Cíes, onde desvelarán os premios dos 21 gañadores galegos e tamén indicarán cal
deles se proclama gañador/a autonómico para pasar á fase nacional. Será Irene a elixida? 
Para nós xa é un orgullo que estes rapaces amosen interese pola literatura, pola escritura e que participen
en iniciativas deste tipo. Grazas a todos eles.
Deixamos aquí un pequeno fragmento do relato inventado por Irene Navidad neste concurso:

 
 

Concurso de redacción
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Carta a Einstein

Querido Albert:
Estou entusiasmada de poder falar contigo. Gustaríame moito coñecerte
en persoa e así poderías explicarme as túas teorías. Son fan túa !
Dende hai un tempo encántame a física, a química e os fascinantes
misterios que garda o universo. Pensaba que ti poderías explicarme de
que vai todo isto. Aínda que vai ser moi improbable se digo a verdade...,
pero non perdo a esperanza. Sempre quixen coñecer a Albert Einstein o
home que me fixo soñar co universo e os seus límites!!
Xa, xa sei que ti pensas que non ten límites que é infinito. Pero eu
descubrirei a verdade. É infinito ou non?
Noutra carta xa che contarei esta e outras preguntas sobre o universo.
De momento espero a túa resposta.
 
 
Un bico.
Ariadna Martínez Pérez 5ºB

Paleontólogos españois descubriron en decembro un
cranio de Allosaurus en óptimas condicións
 

 
 

O pasado 6 de decembro de 2018, un grupo de paleontólogos españois
atopou en Alaska un cranio de Allosaurus. 
 
Este grupo, liderado polo doutor en paleontoloxía Mateo Di, foi capaz
de identificalo con rapidez debido ás boas condicións nas que se
conserva. Incluso mantén 53 dentes aserrados.
 
Os paleontólogos puideron deducir que exte xigante de finais do
Período Xurásico estaba cazando cando foi alcanzado por un
proxectil de rocha volcánica xunto á súa presa, un Stegosaurus.
Isto confirma que quedan na Terra segredos por descubrir.

Xavi Picos
A Voz dos Nenos

A Semana da Prensa no
Feal
 

 
 

Os nenos e nenas do CPI do Feal
conmemoraron a Semana da

Prensa elaborando novas
escritas. Algunhas destas novas

pasaron a formar parte dun
telexornal dispoñible na web do

centro.
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Os traballos de 4º de primaria
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Os traballos de 4º de primaria
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5º de primaria
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PROXECTO EMPRESAS
 

 Todos os nenos e nenas de sexto de primaria traballamos nun proxecto na área de
Ciencias Sociais. O proxecto, no que tamén participamos dende a área de Educación

Artística, consistía en crear a nosa propia empresa. 

O primeiro paso foi decidir a que
sector pertencía a nosa empresa e a

que se adicaba. 

Despois comezamos a traballar cos
recursos, para saber que era o que

precisabamos para a nosa empresa.

Fixemos cálculos e
buscamos información
para asegurar que a

nosa empresa era sólida.
Elaboramos tamén a

campaña de publicidade.

Cando xa tivemos listo todo
este traballo, preparamos

unha presentación para dar a
coñecer o noso proxecto.

Reunímonos todos os nenos e
nenas de sexto e fixemos

unha presentación sobre as
nosas empresas.
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PROXECTO EMPRESAS
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GALERÍA DE IMAXES
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Aquí non escapa

ningunha

celebración!



@s artistas do Feal!!
 
 

1º A PORTA VIOLETA DO FEAL:
Con esta canción comprendimos o malestar 
daquelas que viven tódolos días ameazadas, 
tristes, obrigadas, sometidas… e “debuxamos” 
a nosa porta violeta para axudar a liberarse 
desas ataduras que as fan escravas.
 
 

2º ESTRELA DO FEAL:
Este vídeo foi puramente festivo e tratamos
 de amosarlles ás nosas familias e a quen 

quixese velo o que nos gusta bailar e cantar 
no Nadal.

 
 
 
 

3º AVOAS E AVÓS:
Con esta presentación quixemos facer un 
AGRADECEMENTO (si, con maiúsculas) 
a esas avoas e avós que tanto nos queren 
e axudan aos nosos pais no noso coidado. 
Algúns recordaron aos que non están, outros 
aos que ven a diario… Grazas unha vez 
máis polo voso apoio!
 
 

4º O MURO:
Co gallo do Día da Paz, traballamos este libro, 

que nos fala do respecto ás diferenzas, da 
convivencia e da resolución non violenta dos 

conflitos. Coidamos, que de aquí en diante 
saibamos solventar as nosas diferenzas dun 

xeito máis pacífico.

5º MARUXA:
Este vídeo foi feito grazas a colaboración das 
familias. Nel tentamos traballar a coeducación 
e a igualdade de xéneros. Déronlle moito xeito
 bailando a canción!!!

O mellor aínda está por chegar…
 
 

Ao longo deste curso 2018-2019 fixemos moitas actividades nas que traballamos valores
moi importantes para nós. A continuación facemos un pequeno resumo para que os

vexades todos:

2º de
primaria 32

Canto traballamos
este curso!



Robótica no Feal
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Trip to Ireland
 

Unha expedición do Feal achegouse a terras irlandesas cual vikingos e vikingas
para coñecer estes países, tendo en conta que tamén visitamos Irlanda del Norte,
tan parecidos a Galicia. Esta é a visión dun dos aventureiros.
Por Daniel López, 3º ESO B.
 
Esta viaxe que fixemos a Irlanda pareceume moi entretida, xa que neste país hai moitas cousas que visitar
e tamén moi bonita porque este lugar é precioso.
De toda a viaxe, si tivese que resaltar unha cousa, sería a Calzada dos Xigantes, non só polo fermosa que
é, senón tamén polo aire puro que había nese lugar. A única pega que podo poñerlle ao viaxe sería, a
viaxe ata Irlanda del Norte en bus, que tardamos moito.
Sobre este país aprendín que non é tan diferente a Galicia, unha das poucas cousas na que se diferencia
é na choiva, aunque pareza imposible alí chovía máis que en Galicia.
O uso do inglés non me pareceu difícil, por unha parte porque gústame bastante esta lingua e por outra
parte porque non tiven que usala moito.
A comida de Irlanda era moi parecida á de aquí, todos os pratos tiñan moi boa pinta e sabían tamén moi
ben.
Volvería a ir a Irlanda xa que me gustou moito e seguro que aínda nos quedaron moitas cousas por ver.
  
 

Trinity College, Dublin Con Molly Malone, Dublin

En el muro de la Paz, en
Belfast.

La Calzada de los Gigantes, Irlanda
del Norte.
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O Feal polo

mundo!



Viaxe a Madrid
 

 
  
 

Alumnado de 6º de primaria en Madrid
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Antes de partir cara a
madrid estaba moi

inqueda por percorrer
medio país cos meus

amigos e amigas

O primeiro día
partimos ás 7 da

mañá! Paramos en
Cercedilla, onde o

pasamos xenial. Xa
moi cansos

chegamos a Madrid.
A única queixa que teño

é a comida dos
primeiros días, pero iso
é o menos importante,
xa que mentres teñan
as alerxias doutros

nenos controladas todo
vai ben.

No tour do Santiago

Bernabeu foi divertido

ver todas as copas das

Champions, pero o mellor

foi ver os vestiarios.

O musical do
"Rei León" foi
un espectáculo
que me gustou
moitísimo e que
aconsello ir ver.

O día 4 foi o mellor, na

Warner montamos en

todo!
Os monitores eran

xeniais, facíannos rir e
o último día un deles

espertounos vestido de
dinosaurio!

O peor... foi a
despedida.



ENTROIDO
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Pero... non
necesitamos saír
de España, nin de

Galicia nin do
Feal para pasalo

xenial!



ENTROIDO
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Aquí na escola do Feal 
algo bo está sucedendo, 

a xente xa non vén en bus 
nin tampouco ven correndo

 
Voando ven a profe de mates, 
lanzando raios a de bioloxía. 
Ningún neno do Feal sabe 
que é o que pasa neste día.

 
As titoras son Wonder Woman, 

e temos a Supermán por aquí correndo,
ninguén ten nin idea 

do que no Feal está acontecendo.
 

Andrea leva unha capa, 
Juan Carlos anteface, 

Víctor polas paredes trepando, 
isto é certo ou un disfrace?

 
Non sabemos se os súper poderes 

son a causa da caldeira, 
quizais lles afectou o incendio 

dunha ou doutra maneira.
 

Eu que son un tolo dos súper heroes 
estou aquí alucinando, 

hainos por todas partes, 
dando clases e limpando.

 
Porque mira que emporcades, 

maiores e pequenos, 
deixade de espallar plásticos 

é tempo de pisar os freos.
 

Que logo vai dicindo Trump 
que o cambio climático é mentira, 

podemos mandalo á Antártida 
a ver se se retira.

 
Tanto móbil e postureo, 

tanto Facebook e Instagram, 
a historia e a lingua 
lonxe van quedar.

 
 

E despois de comer as filloas 
e as orellas no recreo 

vexo a un cun chisqueiro 
e iso, meu amigo, pinta feo. 

 
De Batman vestinme hoxe 

mantendo a esperanza 
de que algunha 

alma boa 
por pena me salvase. 

Pero xa vexo o meu destino certo 
o mesmo que todos os anos agarda, 

levo comigo as penas 
deixádeme queimalas. 

 
Gozade deste día 

gozade da compañía, 
vémonos de hoxe nun ano 

prendede o lume axiña.
 

TESTAMENTO DO MECO
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Neste ano as Letras Galegas dedícanse a Antonio Fraguas e nós, fixemos para o
certame de Intercentros un mural dedicado aos seus estudos. Este mural o fixemos

baseándonos no discurso lido polo propio Antonio Fraguas en 1956 do que recollimos a
lenda que figura no mesmo.

“A noite é pequeña para escoitar todas as coplas e romances que saben as mozas e
mozos, e as van cantando con relación a parrafeos, xuramentos e promesas …

Non sempre a parroquia é allea, tamén hai que botar a copla ó lugar humilde de menos
mocedade no serán aquela noite, e hai que facer agasallo os  vecinos louvando,

pretensiosa louvanza, un mozo e unha moza quizais símbolo de toda a xuventude do
lugar agora esparexida polo mundo. O donaire da copla recolle o fermoso dito para

nenos:
Meu caravel, miña prenda.”

1º B de Primaria
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METODOLOXÍA SEM
NO FEAL

 

Durante este curso, algunhas mestras e mestres participamos nun proxecto de formación do
profesorado chamado PITEAS, promovido pola Fundación Barrié coa colaboración da Consellería
de Educación, baseado este na filosofía SEM (School Enrichment Model) que pretende optimizar o
proceso de ensino e aprendizaxe, respectando a individualidade das alumnas e alumnos e
potenciando a diversidade de capacidades.
 
Como resultado dunha actividade de motivación e búsqueda de intereses na que se propoñía ó
alumnado que decidise qué salvarían dun incendio, xurdiu un proxecto sobre as mascotas,
centrándonos principalmente nos cans.
 
Para desenvolver o proxecto viñeron ó centro un grupo de expertas e expertos que ensinou ás
nenas e nenos das aulas inmersas en PITEAS diferentes aspectos relacionados co ámbito do can
como mascota:
- Dende a ASOCIACIÓN COMETA, concienciáronnos da necesidade de adoptar e/ou acoller e non
mercar e tamén nos falaron dos coidados e necesidades dos cans.
- Tamén coñecimos da man de CASAGA a importante labor dos cans de rescate.
- E con AFAL FERROLTERRA, xunto con OS LOBOS DE NARAHÍO, vimos como os cans poden
facer terapia coas persoas con Alzheimer.
 
Para rematar o proxecto, coa axuda das familias elaboramos uns carteis e trípticos para unha
recollida de alimentos e outros materiais para a ASOCIACIÓN COMETA, conferíndolle así ó
proxecto un carácter social e solidario.



6º A DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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REMATAN A ETAPA

 

INFANTIL 5 ANOS

 



6º C DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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6º B DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 



4º ESO B
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4º ESO A

 



Cómic gañador do Certame Intercentros
Catuxa Corral Mosquera


