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Este non foi un curso normal, e a revista do Feal tampouco é este ano como acostuma a ser. Faltan
celebracións, actividades e tempo xuntos para encher estas páxinas e deixar impreso o recordo dun
curso no Feal.

Este ano a revista recolle unicamente un anaco do que nos deu tempo a vivir xuntos e xuntas, pero
tamén con aquelas cousas que ocuparon o noso tempo durante o longo confinamento.

Iso si, podemos dicir que somos aínda máis tribo, sabemos que unidos somos máis fortes.

A Tribo 2020, aínda 
máis tribo
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A vendima do Outono en Freixeiro

Grazas á colaboración das nosas familias, recollemos, lavamos, 
esmagamos e degustamos as uvas. Miúdos vendimiadores que 
somos!!

Coa chegada do Outono
preparamos unha auténtica 
vendima na aula. Traballamos os 
5 sentidos: vista, tacto, olfacto, oído 
e gusto, ademais de pescudar como 
é o proceso de recollida e 
procesamento da uva ata 
converterse en viño.
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Neste cole os nenos e nenas de quinto non pararon durante todo o curso! E se algo caracteriza a
estes tres grupos é que son conscientes de como é a sociedade na que viven, que queren cambiar e
que deben facer para logralo.

Por un lado, van en busca da igualdade e é por iso que participaron en
actividades de formación polo 25- N contra a violencia de xénero e a
propia creación de billetes de euro feministas, onde as mulleres tamén
teñen presenza, escollendo proezas inigualables feitas por mulleres de
todo o mundo

Outro aspecto que tiveron en conta foi a
importancia da lectura e da
imaxinación.
Coa lectura compartida de “Harry Potter
e a pedra filosofal” descubriron un
mundo cheo de maxia do cal aprender
para o noso día a día. Valores como a
valentía, o compañerismo, o interese por
mellorar, axudar ao demáis… fan que
este libro non soamente entretenga e
desenvolva a súa imaxinación e
creatividade senón tamén que ensalce
ese valores cos que estes nenos e nenas
cambiarán o mundo no que vivimos! Ata
eles e elas recibiron unha carta de
Hogwarts! Ide preparando as capas!

Pero tamén traballamos sobre a alimentación saudable A través do
famoso concepto “Realfooding” estes nenos e nenas aprenderon que é a
comida real (e non procesada) e como debemos comer para crecer fortes
e sans. E crearon o seu propio restaurante “Realfood”!
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Os alumnos de 4º de ESO 
Antón González, Clara 

López, Kevin Fonticoba, 
Irene Mas, Alba Reche, 
Clara Rodríguez, Rocío 

Teijeiro, Paula Somorrostro
e Mónica Meizoso

participaron este ano no 
Club de Debate grazas a 

axuda de Conchi Parada e 
Mar González.

Estes rapaces e rapazas 
prepararon a súa

intervención durante 
semanas.  O tema en 

cuestión era É 
necesaria a Monarquía

no século XXI? e 
representaron ao noso

centro en Outes o 
pasado 11 de marzo.

Esta actividade, impulsada 
en Narón polo equipo de 
Normalización Lingüística 
do concello, foi unha moi
bonita experiencia. Dende
o CPI Do Feal agradecemos 
e valoramos a implicación 

do alumnado e do 
profesorado que traballou

neste proxecto.
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Os nenos e nenas de 4º de educación infantil temos a aula organizada por
recunchos de aprendizaxe: lóxica, biblioteca, arte e xogo simbólico. Cada día da
semana aprendemos algo diferente en cada un deles dunha maneira lúdica e
manipulativa.

Os recunchos de 4º de Educación Infantil
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No mes de novembro os nenos e nenas
de Infantil e Primaria traballaron para
poñerlle nome aos corredores do
centro. Cada aula propuxo un nome
para o seu corredor e decorou a porta
da súa aula acorde a ese nome,
algunhas aulas fixeron propaganda
electoral e mesmo mítines. As
propostas foron moi variadas.

Coincidindo coa conmemoración da
Constitución fixemos unha votación en
cada corredor para elixir de xeito
democrático o seu nome.
Constituíronse as mesas electorais e
cada neno/a exerceu o seu dereito ao
voto.
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Unha vez feito o reconto de votos xa tíñamos os
nomes gañadores:
Corredor de Educación Infantil: Rúa dos 
Poliños (proposta dos nenos e nenas de 3 anos).
Corredor de 1º e 2º de Primaria: Rúa dos 
Parrulos (proposta dos nenos e nenas de 1º A).
Corredor de 3º, 4º e 6º D de Primaria: Rúa das 
Meigas (proposta dos nenos e nenas de 6º D).
Corredor de 5º e 6º de Primaria: Rúa da 
Imaxinación (proposta dos nenos e nenas de 6º B)

Coincidindo coa conmemoración do
Día de Rosalía de Castro inauguramos
as placas cos nomes dos corredores e
fixemos unha lectura dalgunhas das
obras da nosa escritora.



As profes e os nen@s de primeiro expertos quixémonos facer, 
todo de Londres conseguimos aprender! 

A súa xente, gastronomía, costumes e xeografía...
Que bonita cidade, que esperamos pronto coñecer!
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CULTURA CLÁSICA NO FEAL

Uso de términos de la antigüedad en la publicidad actual

En el año 2003 una pequeña 
empresa llamada Android Inc. 

donde trabajaba Andy Rubin en un 
proyecto para cámaras de foto que 

pudieran almacenar fotografías 
online nada más sacarlas. Rubin

decidió darle una vuelta a su 
proyecto, convirtiéndolo en un 

software para móviles de código 
abierto. La idea les gustó tanto a los 

de Google que el 11 de julio de 
2005 compraron la empresa por 50 

millones de dólares.
Del latín androides, y este del 

griego ἀνήρ, ἀνδρός anḗr, andrós
'varón' y el lat. -oīdes '-oide'. 
Autómata de figura humana.

Desde mediados del siglo pasado, con la expansión de las compañías multinacionales y el uso
de la publicidad por parte de éstas, se ha recurrido al latín y al griego clásico (adaptado a las
grafías latinas) para dar nombre a muchas marcas, o a sus artículos y modelos.

Existen varios motivos para el uso de las lenguas clásicas como parte del marketing de las
firmas comerciales:

• El comprador no circunscribe el nombre del producto a un país determinado, evitando
posibles antipatías hacia dicho territorio.

• La lengua clásica da un carácter casi universal y atemporal al artículo en cuestión.
• El latín y el griego, al ser lenguas flexivas y sintéticas, contienen vocablos breves y, a la

vez, llenos de contenido semántico para que el nombre se retenga como reclamo
publicitario.

• Son lenguas eufónicas, aquellas cuya sonoridad es agradable y que resulta de la acertada
combinación de los elementos acústicos de las palabras. Aportan el prestigio de lo
clásico.

Si miramos al pasado, fue Carlos I de 
España y V de Alemania quien lo usó 
como lema personal. Se utilizó para 
animar a los navegantes a desafiar y 
olvidar la antigua advertencia de la 

mitología griega, según la cual Hércules 
había puesto dos pilares en el Estrecho de 
Gibraltar, y se creía que eran el límite del 
Mundo (“Non terrae Plus Ultra. Carlos I 
animó de esta forma a que salieran en 
búsqueda de posibilidades al otro lado 

del océano, siendo esta creencia 
mitológica erradicada tras el cruce del 

océano y posterior descubrimiento de las 
Américas en 1492 por Cristóbal Colón.
Plus Ultra viene del latín, que significa 

“Más allá”.
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CULTURA CLÁSICA NO FEAL

Uso de términos de la antigüedad en la publicidad actual

Asics, es una marca deportiva japonesa 
que utiliza un nombre un latín. Con ello 
quiere dar a entender que el deporte es 
bueno no solo para el cuerpo, sino que 
también para la mente de una manera 

subliminal.
Su nombre en latín es Anima Sana In 

Copore Sano , esto quiere decir “Un alma 
sana en un cuerpo sano”.

Aquarius, es una marca de bebidas 
isotónicas distribuída por Coca-Cola. 

Con este nombre quiere dar de 
frescura, o que te quita la sed.

Su nombre proviene del latín Aqua
(agua) y el sufijo -arius, Dando lugar 
a Aquarius “perteneciente al agua”.

Volvo, la marca de coches suecos con 
nombre en latín y un logo el cual 

representa a una rueda.
Su anterior logo, se superpone a lo que 

podría ser el dibujo de un ala lo que 
además de la rueda sugeriría movimiento 

y rapidez.
Da lugar su nombre del latín volvo, que 

significa “dar vueltas”.

Nivea, la conocida marca de 
cremas y demás productos 
del cuidado de la piel. Su 
nombre fue elegido como 
descripción del color de su 

propio producto. Su nombre 
tiene origen latino nivis, el 

cual su significado es 
“nieve” o “color de la nieve”.

Imaginarium, que es la tienda de 
juguetes para niños pequeños. Con 
este nombre quiere expresar que es 
un lugar lleno de imaginación. Esta 

empresa se caracteriza por ser 
pionera en desarrollar el concepto 

del juego educativo ligado a la 
magia y a la imaginación. Del 

término latino imaginarius el cual 
su significado es “imaginario o 

ficticio”.
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CULTURA CLÁSICA NO FEAL

Uso de términos de la antigüedad en la publicidad actual

Este término griego significa ‘casa’, y 
la empresa Danone la adoptó para 
su línea de yoghurt griego, el cual 
salió al mercado desde 1997 en 

España y se ha extendido a más de 
13 países, el cual obviamente es 

publicitado por los dioses. 

La marca de cámaras 
fotográficas y lentes, surgida en 

Japón, toma su nombre del 
Monte Olimpo, uno de los más 
altos de la zona de los Balcanes 
y donde según la mitología se 

ubicaba el Panteón de los 
dioses, presidido por Zeus.

El nombre se designa a diversos 
productos de limpieza de 

Colgate Palmolive. Ajax fue un 
héroe de la mitología conocido 
como “El Grande”, formó parte 
de los personajes de La Iliada.
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CULTURA CLÁSICA NO FEAL

Uso de términos de la antigüedad en la publicidad actual

Inspirada en la diosa alada de los griegos 
“Niké”, representada el ideario de la 

consecución de los objetivos y la libertad. 
Nike en la actualidad es una empresa 

multinacional estadounidense  dedicada 
al diseño, desarrollo, fabricación y 
comercialización de equipamiento 

deportivo. 

Versace: Hacen uso de iconos 
helénicos o romanos para crear una 
sensación de exclusividad. Versace

dando un paso más allá, colocó 
como sello empresarial la 

representación del ser mitológico, 
Medusa.

Pegaso: Se inicio en el motor colocando sobe sus 
vehículos la imagen del caballo alado como seña 
de fortaleza y robustez, el nombre pertenece a la 
grecolatina. Pegaso fue la marca comercial de la 
empesa española ENASA (Empresa Nacional de 
Autocamiones, S.A.) utilizada en sus automóviles, 
camiones, autobuses y tractores. Se convirtió en 
uno de los principales fabricantes europeos  de 
vehículos industriales. Fue fundada en 1946.

Kappa: Es otra de las marcas que hace 
uso de la nomenclatura de la letra “K” 
del alfabeto griego para crear un sello 

identificado. Kappa es una marca italiana 
de ropa deportiva y expandida a otros 
segmentos textiles, fundada en 1916 

bajo el nombre de Maglificio Calzificio
Torinese.

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.festisite.com/static/partylogo/img/logos/versace.png&imgrefurl=https://www.festisite.com/logo/versace/&tbnid=oxOtc8IBtAZ5ZM&vet=12ahUKEwiwi6TBsfTpAhUG1OAKHQQPCJoQMygbegUIARC4Ag..i&docid=mboLekv25PU8wM&w=450&h=405&q=versace logo&ved=2ahUKEwiwi6TBsfTpAhUG1OAKHQQPCJoQMygbegUIARC4Ag
https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.designcrowd.com.mx/design/2794056&psig=AOvVaw0Y6G7W8kK20CmRUfg1uIPt&ust=1591780734802000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDy4Miz9OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Un grupo de alumnas de 2º da ESO realizou durante este curso 
diversos xoguetes en madeira na materia de Tecnoloxía. Tiveron a 
xenial idea de aproveitar esas horas de traballo e regalarlle estes 

xoguetes aos nenos e nenas de Educación Infantil. 

O grupo de 2º da ESO formado por Álex, Claudia, Hugo, Paula e Raúl 
participou na II Olimpíada de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos
demostrando as súas habilidades en construción (arco de dovelas), 

estruturas (ponte Da Vinci), hidráulica (presa-dique), gráfica 
(crebacabezas), transporte de mercancías e proxecto asistido por 

ordenador.
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A escritora galega Natalia Carou visitou o centro no mes de xaneiro 
para compartir unha animada charla co alumnado de 3º da ESO.

O alumnado de 4º de ESO visitou o Centro de Innovación 
e Servizos da Tecnoloxía e o Deseño de Ferrol. Alí había 

unha charla sobre os avances actuais da Tecnoloxía, para 
tratar de espertar vocacións nese campo entre as novas 
xeracións. A charla foi introducida polo Conselleiro de 

Economía. 20
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Paco, a nova mascota.

Celebramos o Samaín.

Portada gañadora do 
concurso de medo.

A nosa árbore de Nadal.

UNHA BIBLIOTECA CON MOITA 
VIDA – INFANTIL E PRIMARIA
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UNHA BIBLIOTECA CON MOITA 
VIDA – INFANTIL E PRIMARIA

GAÑADORES DO CONCURSO DE SAN VALENTÍN

ADRIÁN GÓMEZ 5º EI

MATEO PAZO 3ºB EP

XAVI PICOS 6ºC EP



23

UNHA BIBLIOTECA CON MOITA 
VIDA – SECUNDARIA

Pese a este curso tan estraño,
no que tivemos que
abandonar o centro escolar a
día 13 de marzo, dende a
biblioteca tivemos
oportunidade de facer
diversas actividades.
Comezamos o curso coa
tradicional formación de
novos usuarios: o alumnado
de 1º ESO pasou pola
biblioteca para aprender o
funcionamento da mesma e
familiarizarse coa distribución
do material e dos medios.

Un ano máis, o CPI do Feal
adheriuse ao proxecto de
Voluntariado na biblioteca escolar,
que forma parte do programa de
Bibliotecas Escolares Solidarias,
incluído no plan LIA (Lectura,
Información e Aprendizaxe).
Nesta convocatoria son 16
alumnas as que participaron nas
tarefas de organización e
dinamización da biblioteca.
Esperemos retomar en setembro
este traballo de colaboración.
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UNHA BIBLIOTECA CON MOITA 
VIDA – SECUNDARIA

Destacamos dous dos
concursos desenvolvidos
con éxito entre os nosos
rapaces: no mes de
outubro, con motivo do
Día Internacional das
bibliotecas, os
participantes seguiron
un xogo de pistas para
descubrir o lema
agochado: Un libro es
una aventura.

No mes da Ciencia, 
novembro, o concurso 
precisaba da pericia 
investigadora do 
alumnado. Non 
defraudou. 

Quedou pendente a entrega dos agasallos do Concurso de mensaxes de amor que
fixemos en colaboración coa biblioteca de Primaria. Á volta á “normalidade”
retomaremos esa e outras actividades.
Grazas a todo o alumnado e profesorado que colaborou coa biblioteca escolar.



Este curso as nenas e os nenos de 6º de infantil estiveron aprendendo cos usuarios
do centro de día de AFAL con problemas de alzheimer e con animais de terapia.
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Aprendemos xogando cousiñas sobre os animais, as emocións, as profesións e o medio
ambiente, cada sesión semanal que se facía era moi esperada e toda unha festa para
calquera das dúas partes, foi unha experiencia moi enriquecedora e que agardamos
poder repetir.

26



27

O 25 de novembro conmemórase en todo o mundo o
día contra a violencia de xénero. Un problema que
segue a persistir na nosa sociedade e que é
responsabilidade de todos e todas erradicar.

Os nenos e nenas do Feal traballamos contra a
violencia de xénero e o machismo a diario, por iso
non podíamos deixar pasar este día sen reivindicar un
mundo mellor.

Para loitar por esta causa organizamos unha
manifestación en toda regra. Con cánticos, pancartas
e complementos morados. Todo para dar forza ao
noso lema:

NON MÁIS BÁGOAS

A continuación tedes o manifesto da nosa protesta.

´

´
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50. Poderíamos dicir Lucía, Belén, María... E así ata chegar a 50. 50 mulleres asasinadas
no que vai de 2019 en España, impactante verdade?

Por iso hoxe, luns 25 de novembro, as nenas e nenos do CPI O Feal manifestámonos
contra a violencia de xénero e todo o que este día representa. Conmemoramos o
asasinato das irmáns Mirabal, tamén coñecidas como as bolboretas. Tres mulleres cuxo
único delito foi ser nais, activistas políticas, esposas e universitarias que vivían nunha
época na que loitaron por erradicar unha lacra social que aínda hoxe temos que soportar,
o machismo.

Este día é importante para nós porque supón unha oportunidade para denunciar a
violencia contra as mulleres no mundo e por iso o alumnado deste centro esixe e
reivindica as seguintes cuestións:

1. A concienciación das nenas e nenos dende Educación Infantil ata rematar a
educación obrigatoria sobre a violencia de xénero e todo o que ela abarca.

2. Unha educación feminista tanto na escola como na casa.
3. Incrementar o estudo de mulleres que fixeron historia nas aulas.
4. Unha educación deportiva non sexista.
5. Que toda publicidade, especialmente a dirixida á infancia, sexa non sexista. Non hai

cousas de nenos e nenas, simplemente hai cousas, e cada un de nós elixe que quere
ser, con que quere vestir ou con que quere xogar.

6. Que os medios de comunicación se comprometan a non empregar unha linguaxe
machista e sexista.

7. Eliminar comentarios despectivos respecto das mulleres tanto nas conversas diarias
como nas cancións que se escoitan na escola.

8. Que teñamos dereito á libre vestimenta sen ser xulgados por iso.
9. Que nos centros educativos se nos forme para saber actuar nun caso de violencia de

xénero. Os primeiros auxilios salvan vidas, o 016 tamén.
10. Recreos libres de violencia machista e discriminación por cuestión de xénero.

Por todo isto, dende o CPI O Feal pedimos que estas medidas sexan tidas en
consideración para lograr unha sociedade feminista. Posto que nunha sociedade
democrática non se tolera que as mulleres sexan maltratadas e asasinadas, así que
debemos unir forzas en contra deste problema e crear un futuro sen violencia.

CPI DO FEAL EN CONTRA DA VIOLENCIA DE XÉNERO, NON MÁIS BÁGOAS.

º
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NOITE DE AMOR

A lúa brillaba coma o sol
Aos meus ollos iluminaba
Nesa noite de fermoso amor
Atopeime á persoa adecuada

Non era o máis fermoso
Non era o máis popular
Era moi cariñoso 
E con él ía bailar

Noa, Xoel e Laura
6º D

30
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FEALEIROS POLO MUNDO

No segundo trimestre chegou a quenda do director Juan Carlos Bedia e o titor de 6ºA
Alfonso Dopico. Neste caso viaxaron ata Dijon (Francia) para participar nunha
formación sobre robótica.

No mes de setembro a xefa de estudos Paula Neira e a titora de 5ºB Raquel Zaplana
viaxaron a Cardiff (Gales). O motivo desta viaxe foi recibir unha formación de 15 días na
metodoloxía CLIL e visitar escolas para coñecer a súa forma de traballar.



PROXECTOS E-TWINNING 
NO CPI DO FEAL

No noso centro, durante este ano escolar, desenvolvéronse tres proxectos Etwinning:

“Little Green Hands”
Un proxecto de xardinería en inglés co alumnado de Educación Infantil no que, a través de 
actividades manipulativas, foron adquirindo coñecementos en lingua estranxeira á vez que 
intercambiaban experiencias co alumnado de dous países máis, Portugal e Turquía:

No primeiro trimestre, realizamos diferentes tarefas manipulativas e experiencias sobre o 
outono: cores, vexetais, vocabulario en inglés relacionado, ...

Durante o segundo trimestre creamos unha horta urbana no patio cuberto: plantamos 
diferentes vexetais e flores, fixemos o símbolo da Paz con bulbos, traballamos as partes 
dunha planta, …

“Legends, myths and traditions”
Un proxecto realizado co alumnado de sexto de primaria en colaboración con alumnado 
de dous países que xa coñecían de anos anteriores (Holanda e Grecia):

No primeiro trimestre centrámonos en tradicións dos distintos países, presentando a nosa 
celebración do magosto ou Samaín. Tamén aprendemos un montón das costumes de 
outono-Nadal do resto de países. Este trimestre finalizou coa creación dun calendario 
conxunto para o 2020 onde cada mes representaba unha tradición/lenda diferente de un 
dos tres países (Holanda/Grecia ou España).

No segundo trimestre dedicámonos a traballar por mes, cada unha das lendas do 
calendario, montando no centro o noso “Calendar wall” con información e fotos de cada 
unha delas.

“Letters Exchange” 
Un proxecto de última hora, organizado por unha mestra de Finlandia coa que 
traballaramos o curso anterior e posto en práctica co alumnado de sexto e quinto de 
Educación Primaria.
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PROXECTOS E-TWINNING 
NO CPI DO FEAL
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A NOSA HORTIÑA
Durante o segundo trimestre as nenas e nenos de Educación Infantil comezamos
a nosa hortiña urbana no patio cuberto do cole.

Para non perdernos nada do proceso,
creamos na aula un pequeno recuncho
con todos os materias relacionados coa
plantación que observábamos todos os
días.

Á fin de sabelo todo sobre a horta,
traballamos un par de contiños moi
divertidos:
Aínda nada? e A horta de Simón, ámbolos
dous da Editorial Kalandraka.

34



Na clase de 4 anos plantamos sementes de leituga,
cenoria e flores que vimos xerminar e medrar no
noso recunchiño e que despois trasplantamos ós
maceteiros grandes da horta.

35



MODELO SEM NO CPI DO 
FEAL

Por segundo ano consecutivo parte do equipo docente e do equipo directivo do Feal
participou en actividades de formación do modelo SEM.

O ano pasado esta formación materializouse no centro nun proxecto de axuda aos animais
da Asociación Cometa, este ano a temática era a saúde e o uso excesivo de medicamentos
no século XXI. A partir desta temática os nenos e nenas comezaron a investigar e
experimentar sobre remedios naturais e tradicionais para as doenzas máis comúns
(infantil, 1º EP, 2º EP e 3º EP) así como a recoller datos sobre a automedicación ou analizar
o papel dos youtubers e influencers no consumo de suplementos e menciñas con receita
(4º EP e 5ºEP).

O proxecto paralizouse no mes de marzo por mor da pandemia, pero o vindeiro curso
seguiremos a traballar e a levar a cabo todo o que xa tiñamos planificado.
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Os nenos e nenas de quinto de primaria traballaron este curso no Consello Escolar
de Narón. O Concello pediu axuda aos nenos e nenas de Narón para mellorar o
noso concello e nós puxémonos mans á obra.

Despois de analizar varias opcións decidimos que o que máis nos apetecía facer era
algo relacionado co medio ambiente, co mar e co plástico. Así naceu o peixe
curamares, unha escultura que se alimenta do plástico que as persoas deixamos
tirado no chan.

Para levar a cabo o noso proxecto dividímonos en equipos:
- Arquitectos/as: encargados de deseñar a estrutura e de contactar con artistas

locais para levala a cabo así como con empresas locais para conseguir os
materiais. Neste caso, os arquitectos/as tiñan xa contactado coa empresa local
Hierros Santos e estaban pendentes de ter o permiso de Xefatura de Estudos
para ir á súa nave a facer un presuposto. Ademais o escultor Manuel Patinha
tiña xa aceptada a nosa proposta e estaba encantado de participar na
elaboración da escultura.

- Economistas: encargadas de planificar e levar a cabo actividades destinadas a
conseguir fondos. Este equipo tiña xa planificado unha feira de artesanía nos
recreos para recadar fondos. Ían vender artesanía feita por elas mesmas.

- Publicistas: encargados de dar voz ao proxecto e facelo coñecido. Foron os
encargados/as de deseñar o logo do proxecto e a publicidade da feira de
artesanía.

- Representantes do concello: encargadas de planificar e redactar o proxecto a
presentar no concello. Tiñan xa elaborado a maior parte do proxecto e os
obxectivos a conseguir, investigaron tamén sobre proxectos parecidos levados a
cabo noutros concellos españois.
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Obxectivos do proxecto Curamares (elabroados polos 
representantes do concello) :
1. Reducir o plástico en Narón.
2. Conseguir que reciclemos e reutilicemos os plásticos en 

Narón.
3. Sensibilizar aos habitantes de Narón sobre o problema 

do plástico.
4. Que a xente coide o mar.
5. Conseguir un concello máis limpo e respectuoso.

O traballo colaborativo foi fundamental. Non
unicamente nos catro equipos, tamén entre uns e
outros para compartir información e perseguir os
mesmos obxectivos. Cada equipo contaba ao resto
da clase os pasiños que ía dando para que todo o
mundo tivera claro o que se estaba a facer.

É unha mágoa que este proxecto quedara a medias,
pero sempre teremos o curso 2020-2021 para facer
realidade o noso peixe curamares.

Ideas para elaborar o peixe (arquitectos/as).

Un dos carteis para o mercadillo (publicistas)



Si. 

Pero
traballando a 
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DEBUXO REALIZADO POR IRIA TORRENTE – 6ºD 
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O FEAL INFORMA
CPI DO FEAL, Narón 8 de maio de 2020              

-O covid-19 é unha enfermidade moi
contaxiosa que foi descuberta
recentemente.
-Este virus era descoñecido para todos 
e comezou en Wuhan (China) en 
decembro de 2019.
-Produce síntomas similares aos da 
gripe, entre os que se inclúen a febre, 
tose seca, disnea, mialxia e fatiga.
-A transmisión é a través de pequenas
microgotas de Flügge.

Microgotas de Flügge
As microgotas o gotas de Flügge son 
pequenas gotas de secrecións
(principalmente saliva e moco) que se 
expulsan de forma inadvertida pola
boca ou o nariz ao realizar acciones 
como toser ou incluso falar en voz 
baixa ou espirar.                                   

Agora mesmo aquí en España hai que 
tomar unhas medidas para non 
contaxiarse e estamos en corentena
(hoxe día 8 de maio de 2020) ESTAS 
SON ALGUNHAS DAS MEDIDAS:

COVID-19
As microgotas de Flügge saen de 
forma inadvertida. 

-Se tes alguén enfermo na casa ou para os 
enfermeiros:
Limparse as mans, incluso antes de entrar 
e saír da habitación.
Asegurarse de levar os ollos o nariz e a 
boca totalmente tapados.
-Estes consellos son para evitar 
contaxiarse e facer o correcto: 
Lávate as mans frecuentemente con auga e 
xabón ou usa xel desinfectante. 
Contén a tose e os estornudos con panos
desechables. 
Désecha os panos usados. 
Se non tes panos usa a parte interior do 
teu brazo. 
Evita tocar os ollos o nariz e a boca.
Evita o contacto cércano coas persoas que 
non se sentan ben. 

-Debemos seguir estes consellos para non 
contaxiarnos e que non se estenda a 
enfermidade.

Antía Meizoso Funcasta – 6ºB
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O FEAL INFORMA
CPI DO FEAL, Narón 8 de maio de 2020              

EN CORENTENA, UN 

CASO PERSOAL

Antía Meizoso Funcasta – 6ºB

A miña experiencia:  
A corentena ao principio gustábame e pensei que así tiña
máis tempo para facer o que quería. Pero, unha vez que
pasaron os días xa me ía aburrindo e non sabía que facer...
Despois empezamos coas clases online, e tamén puidemos
empezar a saír á rúa con horarios, os nenos a unha hora os
adultos a outra... Eu pensei que xa ía a acabar todo isto pero
non porque había xente moi irresponsable e subiron un
pouco os contaxios.
Cando empezamos as clases online, bueno, non é que me
gustaran moito porque prefería clases normais pero polo
menos vía a miña profe e aos compañeiros.

UN SAUDO
#euquedonacasa

Antía Meizoso Funcasta 6ºB
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Estou farta deste 
maldito virus!

Eu tamén! Non te 
imaxinas as cousas 

que teño que 
tocar!

Pois eu penso que o meu 
traballo é bastante peor. 
Sabes o que é aturar os 

esbirros, o alento, as 
veces cheirento e por se 

fora pouco, todo o día
amarrada dunhas orellas?

Sí, iso é noxento!. 
Pero imaxina onde
teño que meterme 
eu moitas veces. 

Pensáchelo?
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Bueno sí, tes
razón, calquera da 

nolos dous non 
saímos ben
parados.

Pois non. Ademais ti 
duras posta na faciana

da xente bastante tempo. 
A mín , pola contra, 

tíranme cada dous por 
tres, e veña, outro dos 

meus amigos a 
sustituirme. 

En resumo, éramos dous
obxectos insignificantes e 

sen importancia agora
chegamos a ser famosos e 

dar a volta arredor de todo o 
mundo. Decátaste? 

Impresionante, famosos 
todos nós! Grazas a este 

maldito virus! Só espero que 
canto máis axiña se 

esquezan de nós, moito
mellor! 
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Os nenos e nenas de terceiro de
primaria traballaron o paso do
tempo. Velaquí tedes algunhas das
súas creacións.
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Tamén escribiron cartas para os compañeiros/as
e profes.
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Se hai algo bo nestes tempos do confinamento son as mensaxes de cariño
que estou a recibir dos meus alumnos. Este é un exemplo de transmisións
de tradicións de pais a fillos.

Iolanda Castro.

Ola Iolanda, vou falar da pesca. 

Eu aprendín a pescar co meu pai,  aprendeuno do meu avó e do 

meu bisavó. Primeiro ensinoume a lanzar coa cana e despois 

fomos a pescar á praia, ao peirao, ao castelo de San Felipe e á ría 

de Xuvia.

Eu pesquei sardos, partos, robalizas e unha raia coa que gañei o 

premio nun campionato de pesca. 

Estamos na asociación de pesca do río Xubia, e este ano xa vou 

estar na federación de pesca así iremos a máis campionatos. 

Emociónome e gústame moito cando pesco un peixe, teño que 

tirar da cana e recoller co carrete, pásame o tempo voando e 

síntome feliz.

Iolanda cóidate moito e volverémonos a ver pronto, un bico.

LUCAS QUINTÍA – 6ºD
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PALABRAS BONITAS DE 3º DE PRIMARIA

51



52

Este ano as Letras homenaxean
a Carvalho Calero, escritor nado
no veciño concello de Ferrol.
Aínda que as conmemoracións
deste ano pospuxéronse ata
outono os nenos e nenas do Feal
traballaron xa con algunha das
súas obras como o conto “As
pitas baixo a chuvia”.

HUGO IGLESIAS 
DOCURRO – 5ºB

TANIA LÓPEZ 
PAZOS– 5ºB



O POEMARIO DE QUINTO DE PRIMARIA

GABRIEL FERNÁNDEZ DÍAZ – 5ºA 
O Coronavirus

Na casa temos que quedar
para non enfermar,
e así o coronavirus
non nos atacará.

Os nenos e nenas
non podemos xogar

nin ir ó colexio
por pura seguridad.

Ás oito saímos aos balcóns
para poder aplaudir,

e así agradecerlle aos sanitarios
o que fan por nós.

Se seguimos así
ímolo conseguir
e ao coronavirus
vamos destruir.

UXÍA FERREIRO SAN EMETERIO -5ºA 
AMOR Á VIDA

Despídome, de todos os que me rodean,
Despídome, de todos os que vin,

Despídome, da miña xente,
Despídome, tamén de min.

Botar de menos, como non perder o sol,
Botar de menos, o son do mar,

Botar de menos, o aire puro de Galicia,
Botar de menos, as marabillosas praias.

Se puidese, eu diría todo fermoso,
o fermoso, a beleza de cada día,

o fermoso, saíndo todos os días de novo,
o fermoso, vivindo cada día unha vez máis.

Ese día chegou, sendo de novo libres,
bo día, vendo de novo todo o que che

faltou,
ese día chegou, sentir aire fresco de novo,

abrazarse uns a outros, ese día chegou.
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O POEMARIO DE QUINTO DE PRIMARIA

IAGO PANIAGUA MARTÍNEZ  
5ºB 

Chegou a primavera
eu espera e espera
metido na casa
o que espera desespera.

Estiven a soñar
que me metía no mar
e de tanto nadar e nadar
do mar quixen escapar.

A neveira estaba enchida
de comida e bebida
para encher a barriga
e non parar en todo o día.

Tanto can pola rúa,
moita xente apura
en sacar con premura
para non ir a sepultura.
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A Arte Do Beyblade - Naël Veiga López 5ºC

Cando lanzo un BEY fagoo con forza e pasión
como cando xogo ao fútbol, chutando a gol.
Cando Dante Coryou lanza o seu BEY Dragon

diríase que move o pelo pero, non ten un montón!

Se Delta lanza seu BEY infunde terror,
este xira e faino sen control

Venom Diabolos comeza a xirar!
Atentas presas tedes que escapar!

Ao lanzar Valt seu BEY especial
todo o mundo se vai animar.

Seus rivais van perder
por un fin explosivo, que vai facer

Sprycen é de tipo equilibrio
e o seu disco emite un brillo.
Nunca sabes o que vai facer

atacar con rabia ou defender.



A miña poesía. Dani Santos 
Lago 5ºC

Xa chegou a primavera
as flores asoman xa

os paxaros moven as ás
¡quero saír a xogar!

Teño unha familia unida
e queremos axudar

quedando na nosa casa
aplaudindo dende a ventá.

Eu teño un gato pardo
que ten un ollo chosco

rabuñame nos pés
mirando do revés.

A miña avoa é moi boa
dame cariño a moreas
faime orellas e filloas

prepara moi ben lentellas.

O POEMARIO DE QUINTO DE PRIMARIA
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YANIRA IGLESIAS MARTÍN – 5ºB
Costumes animais

A cabra bea no monte
e a ovella lle responde, beee

o can persigue a un rato
mentres o rato se mete nun zapato.

O porco come na corte
mentres o cabalo vai a trote

o coello está na toqueira
mentres o raposo espera.

A gaivota voa sobre o mar
para ver si un peixe pode pescar

e o pescador  ponse a coidar
para que un peixe non lle vaia levar.

Ao pasto as vacas vou alindar
para muxilas ao rematar
e así agora ao almorzar

o leite poderei saborear.



.

Mangolina, un porco ou una ovella?

É a primeira pregunta que moita xente
se fai cando ven un exemplar de 

mangalica. O seu abundante pelo 
semellante á la, ás veces fai que sexa

dubidoso se este exemplar é un porco ou
unha ovella. É un porco húngaro tamén
chamado "porco lanoso" que, debido á 

evolución da natureza, desenvolveu este 
tipo de abrigo e unha boa cantidade de 
graxa para protexerse do frío e da neve
do seu hábitat natural. Físicamente non 
ten nada que ver co porco ibérico pero 
comparten algunhas características e 
tamén, ambos proceden do Tronco 

Mediterráneo. 

Titi emperador

O emperador tamarín ou tamarín
moustached é unha especie de primato

platypus da familia Callitrichidae que 
vive no Amazonas de Bolivia, Brasil e 

Perú. Ten longos bigotes brancos. 
Denomínase pola súa semellanza co

emperador alemán Wilhelm II.
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Margay

O tigre, tigrillo, caucel, maracayá ou gato 
margay é unha especie de mamífero 

carnívoro da familia Felidae moi
distribuída por toda América, dende
México ata o sur de Sudamérica con 

poboacións en Uruguai, norte de 
Arxentina e sur do Brasil

Mara patagónica

A mara é unha especie de roedor da 
familia Caviidae, tamén coñecida como 

mara patagónica, lebre patagónica e 
liebre criolla, aínda que non pertence á 
orde das lebres verdadeiras. É un dos 

roedores máis grandes do mundo, cun
peso medio de 8 kg, con exemplares de 

ata 16 kg          
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MENS4XES ENCRIPT4D4S

A continuación tes unha mensaxe encriptada, es quen de 
descifrala? Ao final da revista tes a solución.

º1_4 , €ºMº 3574D35 , 3574 3’ 4 R3V1574  Dº €P1  º  F341_  
ºND3  5UB1Mº5 4R71Gº5  5ºBR3  1-1ºBB135  3  4D1B1Ñ4NZ45.
1-14¡  4R71Gº5  5ºBR3  7R1471_ºN , ºU7Rº5  D3  P35€4  3  
41_GÚN  Dº €ºRºN4V1RU5.

Para que sigas practicando aquí tes palabras encriptadas en 3 
niveis, tamén tes as solucións ao final da revista.

FÁCIL
4M4B1_3.    3X57R4Ñº.    W4I_4.

DIFÍCIL
€ºR74R14Mº5.        R3D4€74R3Mº5.

MOI DIFÍCIL
3573RNº€1_31Dº€1P17ºM457º1D3º.

XOEL DUR4’N – 6ºD59



PASATEMPOS

MANUEL MÁS– 6ºB60



Nos tempos de confinamento nós non perdemos o tempo. 
Actividades a moreas, aquí están para que as vexas!
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MATERIAIS:

Un tubo de papel hixiénico decorado como prefirades

Dous CD’S

Dous anacos redondos de plástico do diámetro do tubo

Abalorios

Un anaco de cartón

Cinta adhesiva e pegamento

INSTRUCCIÓNS:

1. Collemos os CD’s e cortamos con coidado tres rectángulos de 7x3 
cm.

2. Pegamos os tres rectángulos, coa cara de espello hacia dentro, en 
forma de triángulo con cinta adhesiva.

3. Introducimos os espellos no interior de tubo de papel. Recortamos un 
círculo de cartón do diámetro do tubo, cun burato no medio para que 
poidamos mirar por el. Pegamos o cartón nun dos extremos do tubo, 
ben preto do borde.

4. No outro lado do tubo, máis metido cara adentro, pegamos un dos 
anacos de plástico transparente.

5. Enchemos o borde do tubo con abalorios (mellor se son traslúcidos).
6. Tapamos o extremo do tubo pegando o outro anaco de plástico.
7. Nada máis! Xa tes o teu caleidoscopio rematado. 

63



Irene Somorrostro Fornos 6ºC
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Maio longo... maio longo,
todo cuberto de rosas,

para algús telas de morte;
para outros telas de vodas.

Maio longo, maio longo,
fuches curto para min:

veu contigo a miña dicha,
volveu contigo a fuxir
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Yanira Iglesias – 5ºB

Sara Teijeiro - 5ºC Tania López– 5ºB Víctor García– 5ºB

Adrián Hermida– 5ºB

Daniela Iglesias– 5ºB

Lucía Alves– 5ºA
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No inicio desta crise sanitaria, o alumnado de LC-2º ESO recolleu nos seus versos as 
sensacións do momento.

Mi Casa, mi Universo

No puedo salir de casa,
ni estar con mis amigos,
y aunque parecen iguales,
todos los días son distintos.

Pasan lentas las horas
entre estas cuatro paredes,
pero me mantengo ocupado,
aunque sea haciendo deberes.

Mi familia es mi refugio,
mi teléfono, mi Universo.
¿Hasta cuándo durará
este aislamiento impuesto?

Daniel Funcasta (2º ESO-A)

CORONAVIRUS

En casa me quedo,
debido a la pandemia
que nos dejó sin colegio

No hay que montar pollos,
no sacáis más que bolsas,
no acabéis con todo
el papel del Mercadona.

Mucho desinfectante
esta cuarentena
para no contagiarte
en esta gran tragedia.

Alicia González (2º ESO-C)

De casa no salgo,
debido a este virus
que nos está matando.

Cuando acaba no se sabe,
ni a la compra ya se sale:
esto es una pandemia
y es mejor no pensar en ella.

Dicen que ponen multas,
que hay que ser responsable
aún así, de nada vale.

Miriam Pita (2º ESO-C)

CORONAVIRUS
Coronavirus saliste
sin control, como una fiera,
no se sabe aún muy bien:
de un vampiro o de una 
cebra.

Sabemos que tu misión
es cortarnos la cabeza,
dejarnos a todos KO
y gobernar el planeta.

Podemos vencerle, amigo!
Hay que hacer una gran 
huelga,
quedarse todos en casa
mientras el ciclón arrecia.

Marcos Domínguez ( 2º ESO-
A)
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EFECTOS ENCADEADOS. 
Podedes ver todos os 
traballos de 2º da ESO 
na seguinte ligazón
https://www.youtube.c
om/watch?v=ojp_fg1TQ
n0&feature=emb_logo

LÁMPADAS CASEIRAS. Podedes
ver moitos destes
experimentos na seguinte
ligazón
https://www.youtube.com/wat
ch?v=YASrMRBex4E&feature=e
mb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=ojp_fg1TQn0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YASrMRBex4E&feature=emb_logo


0 triatlón
O triatlón é un deporte individual que combina tres disciplinas: natación,
ciclismo e carreira a pé.

Ao principio da tempada (entre xaneiro e abril) hai dous tipos de
competicións: nada e corre; e duatlón.

O nada e corre consiste en nadar na piscina e correr ao aire libre,
súmanse os tempos e gaña o que sume menos tempo.

O duatlón consiste en correr, facer a T1, que é a primeira transición,
andar en bici, facer a T2, que é a segunda transición e chegar correndo
ata a meta.

A finais da temporada (entre maio e setembro) hai outros dous tipos de
competicións: acuatlón e triatlón.

O acuatlón consiste en nadar (nun mar, nun río ou nun lago), facer a T1,
que é a primeira transición e chegar correndo ata a meta.

O triatlón consiste en nadar (nun mar, nun río ou nun lago) unha
distancia de 100 a 750 metros, facer a T1, que é a primeira transición e
consiste en: deixar o gorro e as gafas, poñer os tenis, o casco e coller a
bici. Andar na bici unha distancia de 2 a 10 km, facer a T2, que é a
segunda transición e consiste en: deixar o casco e a bicicleta. Agora hai
que chegar correndo ata a meta que estará a unha distancia de 500 a
2500 metros.

O triatlón é moi emocionante, anímate a probalo!

NOA SOUTO DURÁN  6º D
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FEAL
C.P.I O FEAL
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TESTAMENTO DO MECO
Meco malvado, Meco traidor,
ímoste xulgar sen máis dilación.

Menudo aniño levamos,
e levas ti todas as culpas.
Aquí tes as túas falcatruadas,
non nos veñas con desculpas.

Temos os montes cheos de porcallada,
temos os ríos contaminados,
canto traballiño ten Greta
nesta terra maltratada.

Ademáis da contaminación
os lumes en Narón nos seguen a atemorizar,
o ano pasado foi a caldeira
e este ano ardeu unha nave enteira.

Máis pobres os parisinos,
que entre bágoas e sotelos
dixeron adeus ás gárgolas e ao rosetón
para nunca máis velos.

E para máis dicir
entráronnos a roubar
xa non estamos tranquilos
nin no CPI do Feal!

Por todo isto Meco malvado,
por todo isto Meco traidor,
vas arder no lume
como manda a tradición.

Defensa do Meco:

Ai pobre de min!
Eu así non o quixen,
uns mandatos divertidos
foi todo o que fixen.

Antes de me queimar pensádeo ben,
todo foi un erro,
e palabra do Meco,
que non volverá suceder.
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Unha pequena mostra de
todas as instantáneas que
podedes atopar na web do
centro.
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Este ano despedímonos do alumnado
de 4º de ESO dun xeito diferente.
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º –

Caro López, Sara Castro Meizoso, Hugo Doce Hermida, Brais Fernández Díaz, Claudia Fernández Doce, Alba Fernández Fraguio, 

Andrea

Fernández Maceiras, 

Gabriela

Ferreira Galego, Aroa Ferreira Galego, Iván González Martínez, 

Antón

Graña Taracido, Hugo Leal Cendán, Blanca

Liu, Zheng Xiang López Pazos, Daniel López Rodríguez, 

Clara

Martín González, Anxo Martínez Espantoso, 

Ricardo

Meizoso Rodríguez, 

Mónica

Paredes Bascoy, Sara Pita Amor, Icía

“A por otra meta”

“Os echaré de 

menos”

“Dsifruta de cada 

momento”

“Perdeuse máis

en Cuba”

“Siempre camino 

hacia adelante”
“El camino al éxito es 

la actitud”
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º –

Barcia Vilas, Brais Bellas Sánchez, Felipe Fonticoba Rodríguez 

Kevin

Freire Varela, Iago Herminda Ameneiros, 

Felipe

Mas López, Irene

Mourente Orjales, 

Paula

Mourente Vázquez, 

Zaira

Naveira Calvo, Iván Paz Calvo, Santiago Puche Fuenmayor, 

Hely José

Reche Corral, Alba

Rilo, Martínez, Yerai Rodríguez Díaz, Clara Saavedra Pinho, Gael Sánchez Fernández, 

Martín

Sánchez García, 

Pelayo

Somorrostro Fornos, 

Paula

Soto Romero, Martina Teijeiro Villasuso, 

María del Rocío

“Grazas a todos os

mestres e un

saúdo aos meus

compañeiros. Ata

sempre!”

“Han sido años 

increíbles”

“Os echaré de 

menos”

“Mis mejores 

recuerdos”

“Fui muy feliz 

aquí”

“Haz lo que 

amas”

“No nos equivocamos, 

aprendemos”



Solucións: Ola, como estades, esta é a revista do CPI o Feal onde subimos artigos sobre 

hobbies e adiviñanzas.

Hai artigos sobre triatlón, outros de pesca e algún do coronavirus.

Solucións: FÁCIL - amable, estraño e wala; DIFÍCIL – cortaríamos e redactaremos; MOI 

DIFÍCIL – esternocleidocipitomastoideo.
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SOLUCIÓNS AOS PASATEMPOS

MENSAXES ENCRIPTADAS


