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1LÁNCARA

Veñen os mozos á feira,
de Vilaleo e Toirán,

cantando entre carballeiras
polo Camiño Real.

E, ao pasar as Agrolazas,
no muíño da Corveira,

vanse rindo coas rapazas
a carón do río Neira.
A ponte de Carracedo,
desafiando a corrente,

garda na pedra os segredos
que lle confían as xentes.
Entre regatos e prados,
polo camino dos Baos
aparecen os tellados

do pazo dos Churruchaos.
En sabas verdes de veiga
Láncara dorme no val,

como unha pombiña meiga
no niño do seu pombal.
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Así empezamos este curso..

Novos comezos Presentando o alumnado

4º de 
Infantil

5º de 
Infantil

6º de 
Infantil 54
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Este ano comezamos a escola e durante estos meses traballamos 
moitísimo. aquí vos deixamos un resumo do que aprendimos:

A adaptarnos á vida no cole: pertencer a un grupo, ós ritmos da aula, 
compartir materiais, ser autónomos e asumir responsabilidades:

Iniciámonos no proceso de lectoescritura e xa todos recoñecemos o 
noso nome e os dalgúns compañeiros e compañeiras:

Comezamos a traballar a serie numérica e xa recoñecemos as grafías 
dalgúns números:

Aprendemos a escoitar 
atentamente os contos que nos 
narran as profes, aínda que 
tamén nos gusta mirar libros 
autónomamente:

Exercitamos a motricidade fina:

EDUCACIÓN INFANTIL 4º de 
Infantil
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Aprendemos a realizar 
debuxos da figura humana 
e a dar renda solta á nosa 
creatividade empregando 
diversos materiais:

Aprendemos a relaxarnos 
despois de xogar e recoller:

Divertímonos moito xuntos e 
xuntas no patio: 

E ainda nos quedou tempo para 
bailar e cantar! encantounos!!!: 
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Os medios de transporte 5º de 
Infantil 

 

Autobús, moto, avión, coche, barco... Que ledicia viaxar !. Apúntaste?
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... e debuxantesPequenos grandes lectores...

Don Quixote e as súas aventuras. Que divertido !!

6º de 
Infantil 
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Paseando xuntos 
polas estacións

6º de 
Infantil 

 

Dando a benvida ao 
outono. Fixemos uns 
ratiños unha vez

Comezamos o inverno 
facendo un Papá Noel 
e vendo nevar.

Chegou a primavera 
co seu sol e bolboretas

2120



Experimentamos
Todos os alumnos de infantil 
fixemos moitos experimentos 
coa profe Mónica: 

Volcán con bicarbonato
Primeiro fixemos un volcán con masa branca e pintámolo. E despois 
creamos a lava con bicarbonato, vinagre, xabón e colorantes.

Infantil 
 3, 4 e 5 

anos
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Maxia con cores
Pintamos só por un lado o debuxo, dobramos e parece que queda 
sen colorear. Métese nunha cubeta con auga e de repente píntase só.
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Facendo neve

Fixemos dous tipos de neve: unha 
con bicarbonato e acondicionador e 
outra con cueiros.
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Búsqueda das letras desaparecidas Maxia con pinceis
Pintamos con témpera misturada con auga un folio en branco. Según 
imos pintando vai aparecendo de "forma máxica" o noso nome.

Poñemos unha bandexa de cristal e debaixo un folio con letras. 
Botamos auga na bandexa e tinguimos a auga con témpera, cun 
vaso de cirstal hai que buscar as letrs que desapareceron.
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Experimentando coas cores
Collemos auga de diferentes cores, e con unhas pipetas fomos 
misturando diferentes cores e descubrindo as novas que saían.

3130



Con auga, aceite, colorantes e 
pastillas efervescentes fixemos 
un volcán de lava, quedou moi 
chulo!

Volcán de lava
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Cun bote de cristal, auga, espuma de afeitar e auga 
con colorantes, creamos o efecto dunha chuvia de 
cores

Choiva artificial
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Xogamos con luz negra
Pintamos con marcadores fluorescentes en cartolina negra e ao 
apagar as luces e iluminar os debuxos con lanternas de luz negra, 
puidemos observar como brilaban!! Tamén experimentamos con 
témpera fluorescente, pintando as mans, en cartolinas...
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Había unha vez uns nenos
que chegaron ao Ramón Piñeiro
pequeniños, bonitiños,
cos ollos máis fermosos
que nunca vimos.

Foron pasando os días,
xa non había choros; 
e nas pequenas cariñas
moitos sorrisos novos.

Fixeron moitas cousas:
marcharon de excursión, 
nun autobús de maiores.
Vaia emoción!

Fixeron experimentos,
Volcáns, maxia, neve….
e todos moi contentos.

Sonia, Xurxo, Ángeles

Despedimos infantil

E, na hora da merenda,
bocadillos saborosos,
moitas froitas de tempada.
Fortes, altos e fermosos.

Este conto xa se acaba,
como a fada imaxinaria.
Novas historias esperan,
ímonos para Primaria!

Despois de tanto traballo,
chega a hora de xogar.
Fixéronse moi amigos,
movéndose sen parar.

Escoitaron moitos contos:
fadas, vacas e ratiños.
Moitas historias fermosas,
atentos e caladiños.

Un día chegou un virus
e tiveron que marchar.
Volveron con mascarilla
e con ganas de gañar.

Outro día caeu un dente….
Un ratiño vixilaba;
era o rato Pérez,
todos os dentes gardaba!

Faláronnos dun señor
que loitaba cos muíños.
Don Quijote e Sancho Panza, 
recorrendo mil camiños.

Disfrazáronse no entroido,
pasárono moi ben;
prehistóricos e dálmatas, 
todos os ían ver.

Vestíronse para  o Nadal
tamén nas Letras Galegas;
e bailaron e cantaron
en todas as festas.

Aprenderon as cores,
os números e as letras,
aprenderon a amizade,
a escoitar e compartir as xoguetas.

Xoaniñas e bolboretas,
ratiños e moitas mans.
Aprenderon todos xuntos
traballando sen parar.
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Comezamos o curso. Chegabamos de infantil a primaria …

Chegou o entroido e disfrazámonos.

Como o noso entorno temos que coidar… aprendemos a reciclar!

Todo era novo para nós!... Máis, paseniño, paseniño, o curso 
ía avanzando e, pouco a pouco, entre todos a nosa aula fomos 
engalanando.

EDUCACIÓN PRIMARIA 1º 
Primaria

4342



Sementamos fabas e cabazas, e cando agromaron, cada un levou 
a que sementou para a súa casa.

E para rematar, montamos unha pequena maqueta dunha 
vila coa axuda da profe de relixión, Ángeles.
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Contos 1º 
Primaria
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Poesía

A carta 2º 
Primaria

Os nenos e nenas  de 2º de primaria escribimos unha carta á 
persoa que máis gañas tiñamos de contarlle o que estabamos 
facendo. Metémola no buzón de correos e…. CHEGOU.

Polo día do  libro, escribimos 
unha poesía entre todos, e 
subímola á páxina web do cole.

No mes de abril na miña aldeiña,
so creceu unha florciña
que co seu aroma e ledicia
alegra moito a aldeiña.

Dende aqui deixo correr a fantasia
vexo un prao cheo de sorrisos
cun arco da vella de grandes cores
que cubre  todas as dores
preludio dos futuros calores
cos que chegaran as vacacións.

Contos de fantasía
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Proxecto 2º 
Primaria

En 2º de primaria, estamos a facer un proxecto: O NOSO CORPO.

Traballamos arreo para conseguilo.

Unha vez rematados os distintos osos do cráneo, o tronco e brazos 
e pernas, puxémoslles o nome. 
Para non esquecelos...

A figura en fieltro...

... e os osos con material de refugallo.

E velaiquí o proceso:

5150



Malia que non o pareza, o aire pesa. Para comprobalo primeiro 
inflamos un globo, logo colocamos unha percha a xeito de balanza 
e nun extremo da percha, colgamos o globo inflado.
Obsérvase que a balanza se desequilibra a favor do extremo no que 
está o globo.

Experimentos

Coa axuda dunha báscula de cociña e dunha xarra graduada, 
medimos a masa e o volumen dun obxecto sólido que cada un de 
nós trouxo da casa. Observamos tamén as propiedades específicas 
dos obxectos (dureza, flexibilidade, transparencia, elasticidade e 
fraxilidade). Logo, elaboramos unha ficha, cos datos recollidos, de 
cadanseu obxecto

A materia e as súas propiedades
“O peso do ar”

3º
Primaria
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Aproveitando a temática da materia de inglés relacionada coa cidade e as direccións, os nenos 
e nenas de 4º e 5º de primaria deseñamos e construimos unhas maquetas con materiais 

reciclados, coa axuda das mestras de plástica 
Marta e Victoria e o mestre de inglés Iván. 
Esperamos que vos gusten!!

4º e 5 
Primaria

Movéndonos pola cidade
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Axencia Espacial Europea O 23 de abril, o enxeñeiro da ESA (Eropean Space 
Agency, Axencia Espacial Europea), Arturo Fernández  
González, respondeu por videoconferencia ás 
numerosas cuestións que lle plantexaron os 
alumnos e alumnas de 5º de Primaria.
Os alumnos de FQ de 4º  ESO, tamén  seguiron a 
charla con moito interese.

5º 
Primaria

5756



Que luxo de lixo! 5º 
Primaria

Tras estudar os materiais naturais e artificiais, xurdíu o gran problema do 
noso modo de vida actual: o consumo esaxerado de materiais plásticos. 

O uso xeneralizouse nos últimos 50 anos, por ser un material lixeiro, bo illante do 
calor e da electricidade e difícilmente degradable, ss veces fan falta máis de cen 
anos para que se degrade completamente, anque xamáis desaoarece.  Este uso 
xeneralizado trouxo consigo un importante problema de contaminación de ríos, 
lagos, mares e océanos. Os animais, especialmente os mariños, inxiren os plásticos 
ao confiundilos con medusas ou pequeños animáis ou enrédanse neles e morren. 

Reflexionamos moito sobre a necesidade de depositar as cousas feitas con 
plásticos nos contenedores axeitados e, sobre todo, na obriga de reducir o seu 
consumo o una posibilidade de reutilizalo noutros usos. Co esta convención 
creamos os nosos xoguetes con plásticos de refugallo e saíronos preciosos. Non si?

5958



Bolín Calculator ChapfutAtrapa a bandeiraCovicho

CravaocholateReto ou puntos

XedamasParchiserp A granxa loucaCoidado coas preguntas

Conduce como poidas

De punto en punto

O cazador

Tuttipoly

Xogos de mesa para imaxinar 5º 
Primaria

Inventámonos moreas 
de xogos
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1.

2.

3. 4.

5. 6.
Proceso de elaboración

Unha dose de ciencia 6º 
Primaria

200 mililitros de aceite d
e aguaca-

te e aceite de xerm
e de trigo.

200 gramos de manteiga de karité.

180 gramos de cera de abell
as.

Un microondas

Unha culler ou  
espátula de cociña 

Un bol ou xarra medidora de 
vidro  (para microondas)

INGREDIENTES

(para 630 ml de crema)  

En conmemoración do Día da Familia e, aproveitando os problemas dermatolóxicos derivados do 
uso de desinfectantes e xeles de mans fronte á Covid, decidimos elaborar unha crema hidratante 
ecolóxica para compartir coas nosas familias. 

Botes ou frascos

Material necesario:

Pesamos os produtos e 
engadimos a cantidade 
precisa. 

Mesturamos todos os produtos nun 
bol ou xarra de vidro.

Revolvemos cunha espátula 
para rematar de derreter.

Repartimos en pequenos botes ou 
frascos a cantidade precisa. Deixamos repousar ao aire libre.

Unha vez se solidifique, xa a temos lista.

Por último, empaquetamos 
os botes para agasallar ás 
nosas familias. 

7.

8.

Crema hidratante eco

6362



Experimentando coa 
electricidade

6º 
Primaria

Cunha pila, unha bombilla, uns cables de 
cobre, un desparafusador e unhas tesoiras  de 
electricista construimos un circuito eléctrico.

6564
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Diana, Laura e José Luis

As miñocas, amigas da terra

As miñocas son animais invertebrados que pertencen ao grupo 
dos anélidos, teñen un gran papel na terra, xa que fertilizan o solo 
e airéano cos ocos que crean ao removela.  Estes animaliños 
aliméntanse de materia orgánica en descomposición, comen a 
terra e dixiren os nutrientes contidos nela. O resto da terra pasa a 
través do seu corpo e, ou ben van enchendo túneis a medida que 
avanzan , ou ben levan esa terra ata a superficie. 
Para comprobar o seu papel sobre o solo decidimos facer un sinxelo 
experimento. Metemos terra de diferentes cores nun tarro de cristal, 
introducimos nel unhas miñocas, engadimos unhas follas verdes, 
algúns restos de palla en descomposición e  humedecemos un 
pouco. A continuación deixámolas tranquilas no 
laboratorio do noso centro e ao cabo duns 
días vimos o resultado.
Finalmente, agradecendo a súa labor 
para a ciencia, decidimos botalas na nosa 
xardineira para que sigan traballando na 
mesma.

O noso colexio participou durante este curso 
no programa “Aliméntate ben”, dentro do Plan 
Proxecta.
Por participar neste programa o Fondo Galego 
de Garantía Agraria (FOGGA) dotou ó centro 
cun “kit agrícola”. Un dos obxectos deste 
kit era unha xardineira con rodas que viña 
embalada por pezas, así que nos armamos de 
paciencia e cos planos diante e unhas poucas 
ferramentas puxémonos mans a obra.

Estreamos xardineira
Horto 

ecolóxico 
1º E.S.O.

E.S.O.

6968



Rompendo mitos. Podemos ter 
plantas no dormitorio?

Bioloxía 
1º E.S.O.

Moitas persoas pensan  que non se poden ter 
plantas na habitación, xa que “nos rouban o 
osíxeno mentres durmimos”.
As plantas realizan dous procesos para  
sobrevivir: a fotosíntese (mediante o 
cal fabrican o seu propio  alimento  nos 
cloroplastos das súas células, grazas á 
enerxía da luz solar, absorbendo dióxido de 
carbono e liberando osíxeno)  e a respiración, 
necesaria para obter enerxía, que de igual 
forma que facemos nós,  as mitocondrias 
das plantas tamén utilizan o osixeno e liberan 
dióxido de carbono día e noite. Temos a sorte 
de que o balance gasoso da fotosíntese 
supera con creces ó da respiración.
Para nada é prexudicial durmir cunha planta, o  
osíxeno que consomen durante a respiración 
é unha cantidade moi,  moi, moi pequena que 
para nada resulta daniña. Para respirar elas 
consomen menos  dun 0.1% de osíxeno que 
pode haber nunha habitación. En cambio 
unha persoa consome o 2 ou 3%. Pensa que 
durmir cunha persoa ou cunha mascota  vai 
consumir moitísimo máis osíxeno e ninguén 
se preocupa de que vaia  haber escaseza del.  
Ademais, non durmimos nunha habitación 
pechada hermeticamente, sempre vai circular 
o aire.
Lembra que para ter plantas na túa habitación  
precisas dun espazo luminoso, así poderás 
disfrutar dos seus numerosos beneficios:
- Purifican o aire.
- Son decorativas.
- Melloran o noso estado de ánimo.  Aportan 
efectos relaxantes e reducen o estrés
- Refrescan a habitación no verán e 
proporcionan calidez no inverno.
- Colocadas preto da ventá  protexen do ruído.

Xa sabes, mitos fóra.  Podes durmir tranquilo 
coas túas plantas no dormitorio!

7170



Sen zume

Sen zume

Sen zume

Sen zume

Sen zume

Sen zume

Sen zume

Sen zume

A vitamina C ou ácido ascórbico é  un nutriente 
soluble  en auga presente nalgúns alimentos. 
Os seres humanos somos incapaces de 
fabricala,   polo que debemos inxerila na 
dieta. Podemos atopala en moitos alimentos, 
a laranxa  é a máis coñecida,  pero non é a 
máis rica en vitamina C, supéraa o pemento, 
kiwi, brócoli, amorodos…
Está implicada en numerosas funcións no 
organismo, inda que  contrariamente ao que 
moitos estades pensando, hoxe sabemos 
que  nin cura  nin prevén o resfriado, pero  non 
deixes de tomala xa que é importantísima 
para manter a nosa saúde. A súa deficiencia 
causa o escorbuto, enfermidade típica dos 
mariñeiros que antigamente  facían longas 
travesías sen dispoñer de froita e verdura 
fresca. Esta enfermidade caracterízase por 

úlceras nas enxivas, hemorraxias, mala 
cicatrización das feridas, cansazo... e sen 
tratamento pode ser mortal.
Amosámosvos algunhas das función que 
desempeña:
- Intervén na fabricación de coláxeno, proteína 
que a súa vez participa na formación de pel , 
tendóns, vasos sanguíneos…
- Axuda no proceso de cicatrización de feridas.
- Facilita a absorción de ferro na dieta cando 
se consomen xuntas.
- É un estupendo antioxidante, que protexe as 
nosas células contra os danos causados polos 
radicais libres, evitando así o envellecemento 
celular. 

A maxia da vitamina C Bioloxía 
3º E.S.O.

Probando o poder  antioxidante desta 
vitamina.
Aproveitando este poder antioxidante utilízase 
na industria alimentaria  co nome de        E-300 
como conservante de pan, carnes crúas, 
conservas enlatadas, embutidos, zumes, 
olivas ... Nós decidímonos a comprobalo, 
para iso fixemos unha sinxela práctica na 
nosa casa. 
O experimento consistiu en coller unha 
mazá e cortala pola metade, a continuación 
botamos  un pouco de zume de laranxa, 
limón ou kiwi  (rico en vitamina C) sobre unha 
das metades, deixamos a outra metade sen 
nada. Agardamos un tempo e comprobamos 
que a metade que non tiña zume está moito 
máis oxidada que a outra. Comprobamos  así 
como a vitamina C intervén na oxidación dos 
alimentos.

7372



Traballos de “Laboratorio 
na casa”

Bioloxía 
4º E.S.O.

Maqueta de ADN.
Con diversos materiais que nos proporcionou  o centro realizamos unha representación 
dunha molécula de ADN, a encargada de conter  o material hereditario. Pintamos, pegamos 
e representamos cada un dos seus compoñentes. Finalmente colocamos todas as nosas 
maquetas nunhas mesas coa explicación correspondente.

Extración do ADN dunha froita, 
verdura, herba... que fixemos na 

nosa casa.
Para realizar a actividade, a nosa profesora de Bioloxía 
proporcionounos o enlace dun vídeo  do prestixioso xenetista  
Angel  Carracedo. Utilizamos diferentes materiais biolóxicos 
(todo o que ten vida ten ADN),  e observamos  ao final da práctica 

os  filamentos de  ADN.  Ademais,   cada 
un de nós gravouno nun vídeo, foi 

divertido e pasámolo xenial!

Este ano, debido á pandemia  que estamos a vivir, non utilizamos o laboratorio do centro , polo 
que investigamos e traballamos na casa. Mostrámosvos os nosos proxectos.

Elaboración dunha cartolina cos  cariotipos humanos. 
Un cariotipo é a representación  dos cromosomas dunha especie ordenados por parellas. Na 
especie humana temos 23 parellas, a metade herdados da nosa nai e a outra metade do noso 
pai. Os cromosomas son as estruturas que conteñen a información xenética dun individuo.
Coa axuda da nosa profesora identificamos nun folio as 23 parellas de cromosomas,   recortamos, 
ordenamos por parellas de homólogos, pintamos os cromosomas paternos e maternos de cores 
diferentes e  pegamos  na cartulina.
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Nadal

Adornos feitos  en 3º e 4º de Primaria.

Arbore de nadal con cartolinas 
de símbolos químicos (3º ESO)

XORNADAS E 
CONMEMORACIÓNS

7978



Entroido
En febreiro celebramos o Entroido.

Alumnos de 3º e 4º de
Primaria

8180



Día da muller

Día da Paz

Carteis feitos por alumnos de 3º e 6º de Primaria

En marzo celebramos o día da muller. En 3º e 4º de Primaria fixemos unhas bolboretas de 
cartolina e en 6º de Primaria un cartel e tamén unhas medallas moi chulas.

8382



O día 23 de abril celebramos o Día do Libro.

Día do libro

8584
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Algúns dos retratos de Xela Arias feitos polo alumnado de 3º da ESO en Educación Plástica, 
Visual e Audiovisual

O Día das Letras Galegas foi adicado este ano a Xela Arias.

Adrián Pérez Álvarez

David Díaz Liz

Mía Prieto Roverano

Iratxe Rodríguez Da Silva

Aitor Vázquez González

Miguel Fernández Montero

Lucía Díaz Cobas

Melany Flores Balderrama

José Manuel Arias López

Letras Galegas

9190



Tamén puidemos desfrutar na pista cuberta de música e cancións.

No marco das actividades realizadas para 
festexar o Día das Letras Galegas. recibimos 
a visita de Benedicta Sánchez, protagonista 
da película “O que arde”,  do director galego 
Oliver Laxe. 
Nos días previos,  o alumnado  de ESO asistiu 
á proxección da cinta e prepararon diversas 

cuestións para comentar con Benedicta, 
tanto da súa faceta como actriz, como da 
súa interesante vida. Dende a súa casa, no 
Concello de O Corgo, tróuxonos a estauíña 
do seu Premio Goya. 
Pasamos uns intres de cine!

9392



Tamén, dentro do marco das actividades 
para o Día das Letras Galegas, o alumnado 
de 3º e 4º da ESO foi filmado para unha 

entrega da serie “Outras voces para as letras 
de Xela”, levada a cabo pola Vicepresidencia 
da Deputación de Lugo e difundida en redes 
sociais.

Premios

Co 
motivo do Día 

das Letras Galegas, 
a Asociación Cultural 

Val de Láncara organizou 
un concurso de relatos e 

debuxos no que resultaron 
premiados algúns 
alumnos do noso 

centro.

Yaiza Rey Rivas,
3º de Primaria

Noa Polido Rodríguez,
 1º de Primaria

Mía Martina Prieto Roverano
 3º ESO.

Pablo López Urrutia, 
6º de Primaria
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CONOCENDO MÁIS Ó 
PROFESORADO

Creamos esta sección para conocer a 
nuestros profesores  del CPI Ramón Piñeiro.

Al primer profe que vamos a conocer es a 
Xurxo Rodríguez:
¡Hola, Xurxo! ¿De qué asignaturas das clases?
De lengua castellana y literatura.
Además de ser profesor de esa asignatura, 
¿tienes algún cargo en el colegio?
En este momento no. Pero sí que tuve cargos. 
Fui director 18 años en un centro y también 
fui secretario. Ahora solamente soy profesor 
y responsable del gabinete de normalización 
lingüística.
¿Cuántos años llevas dando clase?
Pues… 45.

¿Cuántos años llevas en el Ramón Piñeiro?
Llevo ya 20 años.
Y, ¿qué es lo que más te gusta de ser profesor?
Me gusta el contacto con los alumnos porque 
son mucho más jóvenes que yo y a veces 
aprendo mucho de ellos. También aprendo de 
mis compañeros y compañeras, del trato que 
nos deparamos todos los días en el centro 
haciendo que todo sea muy agradable.
¿Qué querías ser de mayor cuando eras 
pequeño? 
Me imagino que quería ser bombero o 
cualquier profesión que gusta a los niños. 
Luego, poco a poco, me empezó a gustar la 
docencia; además, mi padre era profesor y 
algo me iba tirando por ahí.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
En mi tiempo libre hago muchas cosas. Me 
gusta sobre todo trabajar en la huerta que 
tengo plantando mis propios productos, así 
como bricolaje en casa, aparte de pasear y 
estar en algunas asociaciones.
¿Te gusta la música? ¿Qué tipo de música?
Sí, me gusta sobre todo folclórica, 
especialmente la gallega. 
Pero también me gusta la música clásica.
¿Te gusta más viajar en tren o en avión?
Pues me gusta más viajar en tren.
¿Por qué? 
Porque puedo ir viendo paisajes, me puedo 
mover de otra forma y además es donde más 
he viajado. En avión viajé muy poco.
¿Cuál es tu comida favorita?
Pues me gustan las comidas tradicionales, 
como los cocidos, el pulpo, el pescado en 
general.

También estuvimos hablando con la profesora 
Belén Quindós.

Hola, Belén ¿De qué asignaturas das clases?
De música y matemáticas.
Además de ser profesora de esas asignaturas, 
¿tienes algún cargo en el colegio?
Soy la jefa del departamento de música y 
también soy la encargada de las actividades 
extraescolares.
¿Cuántos años llevas dando clase?
Llevo dando clase 17 años.
¿Cuántos años llevas en el Ramón Piñeiro?
Llevo 14 años en el Ramón Piñeiro.
¿Qué es lo que más te gusta de ser profesora?
Poder explicar a los niños y a las niñas, que 
aprendan un poquito de lo que yo sé y sobre 
todo compartir con ellos.
¿Qué querías ser de mayor cuando eras 
pequeña? 
Desde muy pequeñita, como mis padres eran 
profesores, siempre tuve claro que quería ser 
profesora, lo que no sabía bien era de qué, 
pero quería ser profesora.
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Me gusta mucho pasear con mi familia y 
pasar tiempo con mi hijo, con mi marido, mi 
padre y mi familia en general. También me 
gusta mucho escuchar música, leer cosas 
interesantes y disfrutar de los paisajes.
Te gusta la música entonces, ¿no? 
Me gusta muchísimo la música,  me relaja 
mucho. 
¿Qué tipo de música?
Me gustan muchos estilos de música 
dependiendo del momento. Pop en el coche, 
otras veces música clásica u otros estilos 
más nuevos como el hip hop o el rap. Pero en 
general, si tuviese que hacer un porcentaje, 
un ochenta por ciento de lo que escucho  es 
música pop rock.

¿Te gusta más viajar en tren o en avión? ¿Por 
qué?
Me gustan los dos medios de transporte. 
Desde que te conozco a ti me gusta más el 

tren que antes porque ahora sé más de trenes. 
Además me encanta ver el paisaje y me gusta 
la sensación de ir en el vagón. No obstante, 
prefiero el avión porque es un medio de 
transporte más rápido. De elegir uno, quizás 
me quedaría con el avión.
¿Cuál es tu comida favorita?
Mi comida favorita son los canelones, me 
da igual que sean de carne o de verduras. 
También me gustan las croquetas y la tortilla 
de patatas.

Y hasta aquí las dos primeras entrevistas de 
esta nueva sección. Muchas gracias a Xurxo 
y a Belén por participar. 
¡En el próximo curso seguiremos conociendo 
a más profesores!
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5º 
Primaria

Entrevista a Mariví

   Por que elixiches ser profesora? Estiveches 
influenciada por alguén nesa elección? 
Venme de familia. A miña nai, tíos e tías, avós 
e bisavós por parte de nai xa se dedicaban ao 
ensino.
Diría que non estiven influenciada por 
ninguén, incluso meu pai non quería que o 
fose. Realmente era a miña paixón por ensinar 
e polos nenos o que me guiou nesa decisión.
Cando descubriches realmente que querías 
ser profe? Nalgún momento pensaches en 
dedicarte a outra cousa? 
Dende que era moi pequena! Era a maior 
de 7 irmáns e xogaba na casa con eles a 
ser profe. De cativa odiaba a escola porque 
tiven profesores malísimos, pero gustábame 
o ensino. E supoño, que dese desencontro, 
xurdiu a idea de converterme en mestra e 
cambiar o ensino.
Descubrino tarde, pero houbérame dedicado 
á construción, porque me apaixona o deseño. 
Ou, talvez tamén, houbera tirado por ser 
profesora de FP nese ámbito, pois o que máis 
me gusta é ensinar.
Sempre che gustou estudar? Cal é a 
túa formación a nivel profesional? Onde 
estudaches? 
Sempre me gustou ler e formarme, pero, 
como dixen, non sempre me gustou a escola, 
mais ben o contrario. 

Non estudei ensinanza, é dicir, non fixen 
maxisterio. Estudei filoloxía francesa, pero, 
por motivos persoais, tiven que deixalo 
antes de rematar. Logo, formeime en filoloxía 
hispánica. Ademais, teño formación en tres 
linguas: inglés, francés e italiano, certificadas 
pola escola de idiomas. 
Estudei na Universidade Pública de 
Salamanca. Son nativa de León, pero marchei 
porque non quería coidar dos meus irmáns 
máis novos.
Como foron os teus inicios como mestra? 
Cantos anos levas nesta profesión? Como 
fas para seguir motivada durante todo este 
tempo?
Ao principio ía moi nerviosa e cada día 
chegaba á casa pensando que podía habelo 
feito mellor. En todos os traballos apréndese 
coa práctica. 
Empecei a traballar no ano 1985, xusto 
despois de rematar os estudos universitarios. 
Saíu un anuncio no xornal El País porque 
necesitaban unha profesora de lingua e 
literatura española nun colexio americano de 
Gran Canaria. Desde entón, sempre estiven 
relacionada co ensino. Como mestra de 
escola propiamente..., levarei uns 30 anos.
É moi doado estar motivado cando estás a 
facer algo que che gusta, que te motiva e co 
que disfrutas a diario. 
Gústache o teu traballo? Que é o que máis 
gratificante? E o que menos? 
Por suposto que si! Aprender dos 
compañeiros e compañeiras, coa propia 
experiencia... Tamén tratei de viaxar e vivir 
novas experiencias educativas noutros 
países como Holanda e Canadá, onde 
aprendín moito.
O máis gratificante é o contacto cos nenos, 
que sempre me encantou. E, neste colexio 
especialmente, a compañía dos compañeiros 

e compañeiras cos que me atopei e, de onde 
me levo moi bos recordos.
O peor foi atoparme con persoas que non 
eran boas comigo nin cos alumnos. 
Comezaches a traballar como mestra en 
Galicia? En cantos coles estiveches? Como 
chegaches a este colexio?
A miña traxectoria é bastante ampla. Comezei 
a traballar nas Palmas de Gran Canaria, 
despois en Madrid e en Logroño, corrixindo 
libros de texto, como responsable de FOL... e, 
finalmente, aprobei a oposición como mestra 
de inglés en 1990. Tamén estiven 4 anos en 
dous institutos de Carolina do Sur, nos EEUU. 
En Galicia estiven soamente en 4 centros 
educativos: Chao de Pousadoiro, O Incio, 
Sarria e Láncara. 
Cheguei aquí polo que se chama concurso de 
traslados.
Sempre fuches titora ou impartiches 
outras materias como especialista? En 
que etapas educativas traballaches? Que 
outras competencias tiveches nos colexios 
(directora, xefa de estudos...)?
Podo dicir que sempre fun especialista de 
inglés. Polo menos, ata agora, que é o meu 
primeiro e último curso como titora.
Como profesora, tamén traballei nas etapas 
de Educación Secundaria e Formación 
Profesional, aínda que a maior parte do tempo 
estiven dando clase en Primaria e Infantil.
Tamén fun, durante un ano, xefa de estudos 
en Sarria e exercín de coordinadora de moitos 
proxectos educativos, algúns deles europeos.
Durante todo este tempo, seguro que tiveches 
moitos alumnos/as. Que cousas destacarías 
dos nenos/as? Sempre te sentiches segura 
traballando con eles?

Tiven moitísimos! Seguramente algo máis de 
2.000 alumnos. 
Dos nenos, valoro a súa alegría, a vitalidade 
e as vosas múltiples intelixencias e ilusións. 
Si, sempre.
Agora, canto te xubiles e teñas máis tempo 
libre, a que te vas dedicar? Pensas que será 
difícil desconectar da escola e das rutinas do 
día a día no colexio?
Ja,ja,ja,ja! Gustaríame cantar nun coro, 
aprender baile galego e tocar a pandeireta. En 
fin, todo o que teña que ver co folclore galego. 
Tamén me gustaría viaxar por toda España, 
visitando e coñecendo todos os lugares e 
xacementos arqueolóxicos do país. E agora, 
por que non dicilo: “poñer a barriga ao sol na 
praia”.
“Desconectar das rutinas resultará doado, 
desconectar de vos será máis difícil”.
Como te sentes ao saber que somos os teus 
últimos alumnos? Que consellos nos darías 
para o futuro?
Os primeiros e os últimos alumnos creo que 
serán os que máis recordarei sempre, por 
todo o que representan na miña traxectoria 
profesional.
Un consello… Ser bos cos demais, ser 
xenerosos de afectos e buscar sempre a 
verdade, loitando por ela. Ademais, recordade 
sempre: ler e estudar faranvos ser máis libres.
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Ata sempre
Decímoslle adeus ó alumnado de 4º ESO
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DE GUSTOS E COLORES
GÚSTAME
A marca do moreno ao subir da praia
Unha boa ducha despois dun mal día
Gústame repetir a canción porque non a disfrutei o suficiente.
Cando por fin consigo iso que tanto quería
Cando me doe a barriga de tanto rir cos amigos
Estrear roupa… gústame moitísimo
Gústame moitísimo sentir que estou cen por cen felíz
Sentir que fago as cousas ben
Sentir paz mental
Gústame 
Acampar de noite e durmir tarde
Ir ao río os días de verán 
Andar na bici con meu irmán.

Gústame disfrutar das pequenas cousas
Sentirme ben comigo mesma
Viaxar
As comidas familiares coma antes
As vacacións de verán
Gústame bailar 
Os xogos de mesa
Axudar aos demais
O olor do mar
Gústame pasear ao atardecer
O son da chuvia
Andar en bicicleta
Gústame pensar que todo vai ir ben
Rir
Recordar bos momentos
E vivir o presente.

Gústame chegar a casa, poñer o pixama e tomar cola-cao quente
Pasar tempo coa miña familia
Saír de festa
E comprar por Internet.

Gústanme os macarróns de Gonzalo
As noites de parchís
As chamadas nocturnas falando de cousas raras
Moi raras
As tardes en familia no río.

Gústame o vermello dos atardeceres
O sol do verán
Os ceos anubrados das mañás de inverno
O olor a fume ao encender a cociña
Saltar a fogata a noite de San Xoán
O silencio baixo a auga
Meterme no río.
As árbores vellas e
As follas caídas no outono.

Uxía – Andrés - Patricia -  Aroha – Nayra - Marta, 
 4º ESO
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