Dende a nosa Carrilana.cra un ano máis, ¡e xa van oito con este
novo formato!, queremos mostrarvos uns “anaquiños” dos nosos traballos e
das nosas diversións.
Veredes unha revista chea de VIVENCIAS, compartidas por todas e
todos: nenas, nenos, nais, país, profesores, avós e avoas:
participamos coa Biblioteca no “mes” do libro
tivemos premio nos MAIOS en Leiro
compartimos

con

outro

centro

(Cenlle)

unha

experiencia

“máxica”
practicamos moito o inglés coa auxiliar de conversa KATIE.
celebramos moitas festas: magosto, nadal, día da paz, entroido,
letras galegas,…

¡¡ ADIANTE !!
Animámosvos a disfrutar desta nosa Carrilana.cra, que vos metades
dentro e que vos convirtades en actores, e que pensedes por cantas
“sensacións” pasan as vosas fillas e fillos en todas as situación que viven
ao longo do curso.
Esperando que vos guste tanto como a nós:
ata o curso vindeiro e bo verán

Festa de fin de curso 2010
Despois dun ano de moito traballo, merecíamos unha festa por todo o alto.
Chegou o día da gran festa en San Paio, onde nos estaban esperando as nosas
amigas de Entretempos para facer uns xogos e unha gran atracción, un HINCHABLE!,
que fixo as delicias de nenos e maiores.

Nunha gran festa que se precie, non pode faltar un gran xantar… para
saborear viandas e boas conversacións entre os protagonistas deste gran
proxecto: familias, profes, nen@s, …

Este ano convivimos no CRA Amencer un total de 40 nenos e nenas, repartidos
nas tres escolas; San Cristovo, Francelos e San Paio.

Chega a hora das presentacións, estes son os nenos e nenas máis guapos, máis
simpáticos e máis traballadores do mundo.

Educación Infantil 3 anos:
anos:

Educación Infantil 4 anos:
anos:

Educación Infantil 5 anos:
anos:

Educación Primaria 1º:

Educación Primaria 2º:

O SAMAÍN
Chegando ao final do mes de Outubro, na última semana, preparamos a festa
do SAMAÍN,.
SAMAÍN, un traballo en colaboración coas familias de San Paio, onde cada unha
delas preparou unha cabaza… todas terroríficas!. Pero, ao mesmo tempo, preciosas.
O Samaín é unha celebración de orixe celta que o cristianismo reconverteu no
Día de Todos os Santos. Esta festa levaba unhas décadas esquecida, pero que nos
últimos anos se está volvendo a recuperar co traballo realizado nas escolas e en
varios concellos de Galiza.
A noite do 31 de outubro comeza o aninovo celta, remata o verán e entra o
inverno. Nesta noite as ánimas dos mortos atravesan a porta que separa o mundo
dos vivos e dos mortos e visitan as casas das súas familias para quentarse e tomar
algo de alimento.
Fixemos unha pequena exposición na entrada da escola… e aproveitamos para
por cara de …
Que medo que dan os nenos e nenas da escola de San Paio!.

O OUTONO
Aproveitando a estación na que estábamos, o OUTONO, ao longo do mes de
novembro, decidimos fotografiar o máis representativo do noso entorno nesta
estación, as árbores sen follas, as follas nas distintas tonalidades do outono, o chan
estrado de follas e landras, os cogomelos,… , buscamos o máis fermoso ou polo menos
convertémolo no máis fermoso a través da cámara de fotos.
Os autores destas fotografías foron os nen@s das tres escolas, aprendimos a
utilizar a cámara de fotos (de maneira moi básica e sinxela) e a descubrir o outono
no seu entorno máis próximo, foi unha actividade que lles encantou, xa que deste
xeito amosan o seu punto de vista de maneira gráfica.

Estas son só algunhas das fotos máis representativas da reportaxe fotográfica
que realizaron entre todos os nen@s do C.R.A. Son imaxes tomadas en San Paio,
Francelos e en San Cristovo.

O MAGOSTO
E como non, non podemos vivir o outono sen o magosto… polo que este ano
celebramos a gran festa do magosto na escola de San Cristovo.
Os nenos de Francelos foron os encargados de preparar todo o necesario
para facer a cacharela do magosto, así que nos botamos ao monte para recoller
frouma e piñas coas que poder asar as castañas.

Así viviu por primeira vez Katie o Magosto:
Como estranxeira, o Magosto foi unha celebración fascinante, foi un pracer de
formar parte nestas celebracións tan galegas.
Empezou cunha canción pegañenta do Magosto, a cal aprendín en galego (non
é unha cousa tan doada que parece) e cantámola todo o día. Despois, fomos a xogar, e é
sempre divertido darme conta de que xogamos os mesmos xogos nos EUA, pero en
vez de levar un ovo na culler, eles levaron unha castaña na culler (moi apropiado
polo Magosto). Tamén, en vez de dicir "Parrulo, parrulo, ganso, " os nenos galegos
dixeron algo sobre unha bruxa (moi galego).

Fomos a comer, e a comida foi riquísima. Encantoume que foi todo feito polos pais
dunha estudante, uns panadeiros do pobo. Sentinme moi española cando lles dixen aos
meus amigos, “si, comemos bolos preñados” e a súa resposta foi, " ¡Que incrible! Unha
americana que sabe o que é un bolo preñado!"

De todo o día, creo que a cacharela foi o máis divertido para min. Oín, e a nosa
canción de Magosto contouno igual, que despois da cacharela, debes pintar a cara cun
pouco de cinza. Imaxinei un pouco no nariz e tamén un pouco nas meixelas. Que
tranquila parecía na canción. Pero con nenos, claro, nada é tan tranquilo! Esta foi unha
oportunidade para poñerse sucio e ninguén che ía rifar, hai que aproveitar unha
situación como esa, e os nenos o fixeron con gusto! Os profes, os nenos, e creo que a
maioría da nosa roupa foi manchada ao final, pero que divertido foi! Entre os nenos e
os profes, a miña cara foi completamente negra cando rematamos!
Dividimos as castañas e regresamos á casa, a miña cabeza chea con historias a
contar a familia para explicar que teñen en común unha castaña e a miña cariña
negra!
Katie Norton

Xa para rematar co outono, dúas actividades máis que fixemos nas tres escolas
foron: a decoración das aulas e a xa clásica degustación das froitas típicas do outono.
Os nenos e nenas da escola de San Cristovo decoraron a súa aula con motivos
do outono; cogumelos, follas, castañas … deixáronna preciosa, esta é só unha pequena
mostra…

Que ben o pasaron os nen@s cando degustaron as froitas máis típicas do
tempo…!! Ademáis de pasalo moi ben, disfrutaron das froitas, dos sabores, das
texturas… todo unha experiencia para os cinco sentidos!

Así o viviron os nenos
e nenas da escola de
San Paio:

Nadal
Despois de moito traballar chegou o tempo de disfrutar, e qué mellor xeito
que con un gran festival de Nadal. Fixemos de todo: cancións, bailes, obras de
teatro… Qué bonito nos quedou! E canto nos aplaudiron!
Na Casa da Cultura de Ribadavia, onde celebramos o festival, tamén
fixemos unha pequena exposición dos Calcetíns de Papa Noel e de Felicitacións,
gracias ao traballo realizado polas familias dos nenos e nenas.

Así de fermosos
nos quedaron os
calcetíns de Papa
Noel.

E estas son as Felicitacións, cheas de agasallos, árbores de nadal, anxos, Portales
de Belén, … e sobre todo de moita ilusión e listas para desexarlle a todo o mundo Felices
Festas.

E esta foi a gran actuación, a dramatización do conto da Ratiña
Presumida (adaptada ao nadal., A Ratiña presumida despois de atopar a súa
parella, decidiu levar aos seus amigos a Belén para ver ao Neno.

Pero tamén tivemos outras grandes actuacións, bailes, cancións (O Pirata
Metepata, panxoliñas en inglés …) e un musical, a cargo do grupo de nen@s da
actividade extraescolar de teatro, dirixida por Bea.

DÍA DA PAZ
Despois do regreso das vacacións de Nadal, non baixamos o ritmo de
actividades, e comezamos a tope o ano celebrando o día 29 de Xaneiro: Día da Paz.
O traballo do día da Paz, centrouse este ano en saber como se di PAZ nos
distintos idiomas de todo o mundo, comprendendo que os nenos e nenas de todo o
mundo queren a PAZ.
Polo que nos puxemos mans a obra, fixemos entre todos un mural no que
representamos a todos os nenos do mundo unidos para alcanzar a paz e a palabra
PAZ en todos os idiomas do mundo. ¡Mirade que chulo nos quedou!

Despois de rematar o noso mural da PAZ, decidimos escribir unha mensaxe de paz
nuns globos moi chulos, eran pombas, pombas de cores cheas de PAZ.

SAN VALENTÍN
No noso cole non estamos por perder ningunha festividade… polo que chegou o
14 de Febreiro e celebramos o día de San Valentin, un día cheo de bicos, apertas,
caricias… e sobre todo de moito, moito amor.
Na escola de San Paio decidímonos a dar bicos, moitísimos bicos e nada mellor a
deixar constancia delo que nos pintamos os beizos e comezamos a repartir…
Vaia sorpresa lles dimos aos papis na saída!!

O MAGO ABRAPALABRA
Ao día seguinte de celebrar o San Valentín, recibimos unha invitación irresistible
dende o cole de Cenlle, íbaos visitar o Mago Abrapalabra, polo que non o pensamos nin
un minuto e puxémonos de camiño…
Que ben o pasamos co mago, fíxonos pasar uns momentos inesquecibles! Foi
divertidísimo!.

Tan ben o fixo que creo que todos ao sair de Cenlle queríamos ser magos. E tan bo
era que ata nos regalou un libro de maxia cos seus mellores trucos, para practicar na
casa un pouco de maxia.

ENTROIDO
Como xa ven sendo habitual no C.R.A. Amencer, por estas datas, aparece en cada
unha das escolas o Meco do Entroido… que é quen manda nesta semana tan festeira.
Polo que cada día nos sorprendeu cunha orde distinta e orixinal que nos fixo
botar unhas boas risotadas…
O luns:
luns Algo grande na cabeza.
O martes:
martes Algo nas orellas.
O mércores:
mércores Roupa de papá ou mamá.
O xoves:
xoves Maquillados

E chegou o gran momento do Entroido, o gran desfile por Ribadavia e a
festa na Fontiña Mariña, que o igual que na festa do Magosto, vaina relatar a
nosa compañeira Katie.

O entroido é algo que tamén temos no meu estado, Alabama, pero chamámolo polo
seu nome francés, Mardi Gras. Así que, foi interesante ver as diferenzas e semellanzas
entre as dúas celebracións.
Unha cousa igual é a tradición de disfrazarse. O que máis me impresionou foi o
entusiasmo dos profes en disfrazarse, e os esforzos de todos os nenos e nenas. Os
disfraces foron incribles! Con chupetes, peluches…, e unha radio, coa que cantamos as
nosas cancións de durmiñóns e fixemos un desfile polo casco vello de Ribadavia.

Despois, comemos as orellas do Entroido, na festa do cole, este postre é moi
diferente a nosa sobremesa de Mardi Gras, o King Cake.
As orellas foron riquísimas e encantáronme!
Entre as mascáras dos nenos que fixemos en Plástica, o desfile por Ribadavia,
e a festa do Entroido, sinto que non perdín nada de Mardi Gras, pero atopei algo
mellor: Viva o Entroido!
Katie Norton

DÍA DA ÁRBORE
A finais de marzo, celebramos o día da árbore na escola de Francelos, coa
colaboración de dous Axentes Forestais que nos explicaron como plantar unha
árbore, que coidados lle temos que proporcionar...
Tamén nos trouxeron un nido para os paxaros que queiran vivir en
Francelos e que colgamos nunha das árbores do patio.

CONTACONTOS
A finais de marzo, recibimos a visita de Fran, un compañeiro dun cole de Verín,
que ademáis de ser un gran profe é un excelente contacontos…
Fíxonos adentrarnos no mundo máxico dos contos con gran facilidade, cómo
disfrutamos cos seus contos….

A escenografía foi expectacular! Para cada conto traía os seus personaxes, a súa
música….
Encantounos, foi divertidísimo!

Nun dos contos, precisou de tres princesas e dun cabaleiro… e como non,
prestámosllas… (ainda que temos moitas princesas e cabaleiros desta vez as
protagonistas foron: Cristina, Carla, Sila e Alex. Ainda que todos os demáis tamén
tivemos o noso papel, imprescincidible, escoitar e aplaudir!)

VISITITA DA CRUZ VERMELLA
A Cruz Vermella de Ribadavia visitou as escolas do C.R.A. como continuación
da actividade conxunta que desenvolvemos o curso pasado, con motivo do
devastador terremoto de Haiti.

Os voluntarios da Cruz Vermella contáronnos o que se fixo cos donativos que se
recibiron para a mellora de Haiti. Foi moi interesante e gratificante saber que aportamos
un pequeno gran para a axuda de moita xente.

EXPOSICIÓN:
A QUE XOGABAN PAPÁ E MAMÁ?
Ao longo do mes de abril e grazas a colaboración das familias, estivemos
recollendo os xogos populares e os xogos de cando os papás eran nen@s ...
Toda un mundo de lembranzas!!
Que ben o pasaban...!

VISITA A ESCOLA DE HOSTELERIA DE VILAMARÍN
A principios de maio, fixemos unha das saídas máis divertidos dos últimos
tempos, fomos de visita a Escola de Hostelería de Vilamarín. Toda unha experiencia!
Ensináronnos a cociñar... si, si a cociñar... fixemos unha pizza boísima! E unhas
galletas…!
Antes de nada puxémonos en ambiente, lavamos as mans, puxemos o
mandilón e o gorro de cociñeiros.

E mans á masa!! Que divertido foi amasar e amasar para facer a pizza!
Cando xa tiñamos a forma... a botarlle o que máis nos gustaba: tomate, champiñons,
xamón, queixo, chourizo, atún, aceitunas....

Mentres as meteron no forno, empezamos co postre, galletas. E volta a amasar e
amasar, pero agora con máis delicadeza porque tiñamos que facer uns churriños con
moito coidado.
Saíronnos unhas pizzas boísimas, que ao sair do forno... , cheiraban…, e veu o
mellor, comelas! Ainda que moitos quixeron deixarlle a proba aos seus papis, asi que lle
levaron un anaquiño da súa pizza e unha galleta.

OS MAIOS
Este ano participamos de novo, no concurso de Maios do Ribeiro, en Leiro, esta
foi xa a VIII edición.
Pasámolo moi ben o sábado para facelo na escola de San Cristovo, entre papis,
profes e nen@s, e pasámolo ainda mellor o domingo no festival de Leiro, vendo o
traballo e ilusión doutra xente (había verdadeiras obras de arte...), cantando as coplas
e comendo a rosca mentres o xurado se decidía a dar os premios, que coma outros
anos tamén recibimos os nosos.

LETRAS GALEGAS
A semana cultural das Letras Galegas, chegou cunha chea de actividades.
Coñecimos un pouco da vida e obra do autor homenaxeado: LOIS PEREIRO.
PEREIRO
Traballamos na PDI, con actividades lúdico-didácticas, para logo recopílalo
nun libriño sobre a vida do autor (un traballo conxunto entre as escolas). Este foi o
noso esforzo.

Tamén fixemos outras actividades para fomentar o uso do galego, como
foron as CHAPAS.
CHAPAS. Os nenos e nenas de Primaria, participaron nun concurso de
debuxo para ilustrar o eslogan: “FÁLAME GALEGO”.
GALEGO”. E o gañador foi… Santi.

Outra das actividades que realizamos foi o taller de pintado de camisetas,
estivo moi animado, mirade con que
que ilusión decoramos a nosa camiseta: “SON
GALEGO”.

Recitáronse poemas de Rosalía de Castro: “Campanas de Bastabales”, en homenaxe
a LOIS PEREIRO. Si queredes disfrutalo en directo, só tendes que acudir ao noso bloge:
http://craamencer.blogspot.com/

Todo elo a ritmo do Himno Galego, pois empezamos a aprender un
anaquiño do noso himno.

Esperamos que esta semana tan densa servira para que os nenos e nenas,
profes e familias non esquezades que temos un compromiso coa nosa lingua.

PEDRO E O LOBO
Pedro e o lobo é unha composición sinfónica de SERGÉI PROKÓFIEV escrita no 1936
basada no conto popular ruso do mesmo nome, unha obra didáctica que reflexa a
importancia da sinceridade. A obra de Prokófiev é un conto infantil, con música e texto
adaptado por él, cun narrador acompañado pola orquesta.
Na aula, coñecemos a este
gran compositor do século XX:
Prokófiev, compositor e pianista soviético.
Froilán fíxolle UNHA CARICATURA increíble!
Na aula escoitamos e traballamos este conto que ten unha clara intención didáctica e
onde Prokofiev logrou relacionar e describir o carácter de cada personaxe do conto con
algún dos instrumentos da orquesta. Vamos a coñecer o conto e aos personaxes desta
increíble historia e os instrumentos que os representan:
Nun pobo de Rusia tódolos habitantes estaban aterrorizados porque no bosque había un
lobo malvado que se comía o gando e acechaba nos camiños.
Nunha casiña do bosque, vivía co seu avó leñador, un neno chamado Pedro.
Pedro

Certo día, saliu Pedro para facer as tarefas da casa e deixou aberto o portón do xardín,
cousa que aproveitou o pato,
pato para escapar e seguir ao neno. No paseo, o pato descubriu o
estanque e foise a nadar. Estaba nadando tranquilamente, cando chegou o paxariño
paxariño e lle
preguntou qué clase de ave era, pois non sabía voar. O pato, respondeu cunha pregunta
similar e continuou a discusión.

Acercouse despois o gato,
gato que facía rato que estaba observando ao paxariño para comelo.
Agardou e agardou ata que o atrapou, pero non foi quen de comelo.

O avó de Pedro advertiu ao seu neto que non saíse da casa:
Non debes estar fora, non é seguro. ¿Non te enteraches que hai un lobo famento no
bosque?
- Eu non lle temo ao lobo. Son moi valente e podo atrápalo!

O avó obligou ao neno a entrar na casa. Pedro sentíase moi frustrado. Púxose a mirar
por un oco da cerca, ata que viu ao lobo e asustouse moito. Os animais quedaran fora, o gato
trepou pola árbore, pero o pato era moi atolondrado e saliu da augua lentamente, e así o lobo
foi capaz de comelo sen dificultade.

Pedro enfadouse moito pola morte do seu amigo e decidiu atrapar ao lobo. Trepou á
árbore que estaba xunto a súa casa e desde unha das súas ramas, que daba ao outro lado da
cerca, esperou a que o lobo se acercase. Cando o tivo cerca, baixou a corda co lazo que levaba e
atrapouno. O lobo tiraba con tódalas súas forzas para zafarse da trampa de Pedro, pero non
logrou fuxir. Finalmente, agotado por tanto esforzo, quedou rendido.
Foi entonces cando chegaron os cazadores e mataron ao lobo e o levaron ao pobo, onde
todos celebraron felices porque xa non tiñan nada que temer.

Cando abriron ao lobo para sacarlle a pel, puideron ver que o pato
todavía estaba vivo, pois engulirao enteiro. Entonces reuniuse co seu
amigo o paxariño e con Pedro, e todos foron moi felices.

TRABALLO FEITO POLOS NENOS/AS DE PRIMARIA NA CLASE DE MÚSICA

Os nenos de San Cristovo
En San Cristovo estabamos esperando a chegada da primavera moi
impacientes así que en canto vimos un raio de sol e escoitamos os paxaros cantar e
as bolboretas voar nos puxemos a facer debuxos cheos de flores e moitos cores.

Os nenos de educación
primaria analizamos con
moito detalle as partes da
árbore e aprendimos que
poden ter diferentes tipos de
talo, de raiz, de follas, …

No cole, tanto nos impresionou a historia de Rosalía de Castro que nos namoramos
dela, e ademáis de porlle o seu nome a nosa mascota da biblioteca; os nenos/as de San
Cristovo aprendimos unha canción dunha das poesías máis coñecidas dela, “Adios ríos,
adios fontes”, sabemola de maravilla e encantanos cantala mesmo ata cando estamos a
traballar.

Os nenos de San Paio
Na aula de San Paio, os nenos/as, tivemos moitas experiencias con distintas
técnicas plásticas, que serviron para reforzar aprendizaxes.

Aí vos van uns consellos para aforrar auga.

E por si vos esquecedes de como reciclar, recordade, estes contenedores tan
simpáticos

E así é como nos imaxinamos New York, a cidade dos rañaceos.

Os nenos de Francelos
Aos nenos e nenas de Ed. Infnatil de Francelos encántanlles os contos, asi
que cada semana traballamos un conto, tanto os clásicos: O soldadiño de
Chumbo, O frautista de Hamelín, A leiteira,… como outros novos: O pescador e a
súa muller, A xirafa e tartaruga, O arco da Lúa…
Despois da hora do contacontos, traballamos os contos tanto na PDI,
como de maneira plástica, destacando desta maneira o máis significativo do
conto para cada nen@.

Despois dun longo inverno, en Francelos estabamos desexando a chegada
da primavera, polo que en canto chegou… así expresamos a nosa ledicia pola
nova estación, debuxandoa.

Para conmemorar o Día do Libro, este ano traballamos o cómic como un dos
xéneros literarios máis divertidos e entretidos, polo que os nen@s de Ed. Primaria
decidiron ser autores do seu propio cómic.
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OCULTÁNDONOS O PASO DOS ANOS FACÉNDONOS SEMPRE MESTRES (ou chicher, como din
outros).
POIS SI COMPAÑEIROS, MARCHO FELIZ, CONTENTO POR VIVIR O VIVIDO, SENDO MÁIS
NENO, MÁIS MESTRE, MÁIS EU.
GRACIAS POLO SORRISO QUE HOXE DEBUXA A LÚA CO PASO DO AVIA POLA MIÑA XANELA.

Alfonso Méndez.

C.R.A AMENCER
SAN PAIO S/N
32414 – RIBADAVIA – OURENSE
TELF: 988 472 089
Cra.amencer@edu.xunta.es
http://craamencer.blogspot.com/

