
 

XUÑO / / 2022 / /1ªPUBLICACIÓN 
 

PÁGINA 1 

A VOZ DA CAPELA 
O XORNAL DOS NENOS | O XORNAL DA ESCOLA | O XORNAL DE TOD@S  

 
ESCOLA DE CAPELA. 

CAPELA COA 
PALMA E CON 
UCRANIA 
ESCOLA DE CAPELA. XUÑO 2022 

 
 

 
VISITA AO BANCO. Momento no que o alumnado 
de Capela fixo chegar a diferentes ONG o diñeiro 
recadado. 

 
NENAS E NENOS DA ESCOLA DE CAPELA DE VISITA NO ACUARIO DA CORUÑA. CURSO 21-22 

OUTRO ANO QUE  MARCHA 
MESTRES DA CAPELA. 
XUÑO 2022 

Tres cursos van alá dende o 
comezo da pandemia. Este, foi 
cando menos especial, xa que 
a normalidade deixou asomar 
a patiña como a do cabrito 
branco pola escola. Por fin as 
nosas vidas viron a luz ao fin 
do túnel. Xuntámonos máis, 
volvemos a vivir festas xuntos, 
saídas, plantacións, 
aniversarios, as máscaras 
saíron voando como pombas 
da paz e rematamos un ano 
cheo de proxectos viaxando 
todos xuntos. Un curso 
sublime. 
 
 
 

 
TRABALLO ARREO. 
Foi un ano especial, fermoso, e 
cheo de traballo. Deunos 
tempo a investigar, rir, chorar, 
e loitar amarrándonos á nosa 
escola contra o peche desta e 
sen perder os folgos, levamos 
a cabo ata tres proxectos ao 
tempo. Que máis se pode 
pedir? 
Quizais unha última cousa, 
desexarlles aos nosos  
compañeir@s, Marco,Yulia 
Axel, Ada e Yadel, que este 
ano rematan a educación 
infantil, boa sorte. E pedirlles 
que non se esquezan de nós. 
Que nós non os esqueceremos 
tampouco. 
 

EN ESTA EDICIÓN 

SAÍDAS E 
PROXECTOS 

CAPELA COA PALMA 
E NON Á GUERRA 

   OCEANOCRAFICO 
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SAÍDAS E PROXECTOS  
FAMILIAS 

INVESTIGACIÓN EN 
FAMILIA 

REDACCIÓN. XUÑO 2022 

Unha actividade máis que 
interesante, enmarcada no 
proxecto OCEANOCRAFICO, 
foi a de realizar unha 
investigación a fondo sobre os 
animais mariños. Ca inestimable 
axuda das nosas familias.  
Así os pasos que demos foron os 
seguintes: 
• Asignación do animal 
• Investigación familiar 
conxunta e intensa. 
• Exposición na clase do 
traballo de campo e casa 
realizado. 
Estas investigacións deron moito 
de si! Fixemos grandes traballos 
coas nosas queridas familias, e 
fomos aprendendo xuntos, para 
rematar expoñendo con orgullo e 
satisfacción a nosa “tese 
doutoral oceanográfica” diante 
dos nosos compañeiros e 
compañeiras. 
Foi un gran proposta que dou 
moito de si. Aprendemos uns dos 
outros e o noso coñecemento 
científico compartido foi 
medrando. 
Foi unha experiencia moi 
enriquecedora da cal nos 
sentimos moi orgullos@s, e da 
cal aprendemos a apreciar e 
valorar a importancia da 
natureza e dos océanos e sobre 
todo, o coidado destes e do noso 
querido planeta Terra 

 

 

 
EXPOSICIÓN NA AULA: Un compañeiro explica 
o aprendido sobre un animal mariño, baixo a atenta 
mirada dos seus compañeir@s. 

 
PLANTACIÓN NO MONTE DE BUIA.  

Abril 2022. 
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CAPELA CA PALMA 

UNHA CAPELA SOLIDARIA 
 

PAZ  

PAZ PARA UCRANIA 
ENVÍO DE 
AXUDA 
SOLIDARIA 

Paz para 
Ucraína 
____________ 
Cando o volcán 
deixou de dar 
guerra, outra 
guerra se 
apoderou das 
novas. Ucraína 
entrou nun 
conflito con 
Rusia do que 
quixéramos non 
ter sabido 
nunca. Por este 
motivo, e 
despois de 
consensualo, 
dedicimos 
destinar parte 
das nosas 
ganancias para 
A Palma e 
Ucraína. 
Agardamos que 
a paz chegue 
máis pronto que 
tarde para 
todos. 

 

 
MOMENTO DA ENTREGA DO DIÑEIRO. 

  

PROXECTO SOLIDARIO. 

A traxedia sacudiu este ano a illa 
da Palma. Foi un dos grandes 
fitos deste curso. A illa da palma 
rompeunos o corazón e a alma de 
tal xeito, que non puidemos facer 
outra cousa que non fose 
solidarizarnos cos palmeños e 
palmeñas para recomezar dende 
cero. A nosa solidariedade estivo 
máis que volcada durante moitos 
meses, e tras contar e recontar 
milleiros de abelorios, bolas, 
letras, cordeis, chaveiros, e 
enganches, demos recadado coa 
venta do noso traballo, unha boa 
cantidade parta enviar á illa 
bonita como pequena aportación 
dende a nosa escoliña. Ademais, 
eles tamén nos aportaron a nós 
sen darse sequera conta. O seu 
volcán “Cumbre Vieja” estivo na 
nosa visión de proxecto durante 
meses. Investigamos a formación 
de volcáns, os elementos, a 
xeoloxía terrestre, a evolución da 
erupción etc. Foi unha 
experiencia estupenda. 
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ANIMAIS EN PERIGO DE 
EXTINCIÓN EXTINCIÓN. 

OCEANOCRAFICO 

Durante o transcurso do 2º e 3º 
trimestre, o proxecto 
“Oceanocráfico” inundou as 
nosas aulas. Ao mesmo tempo, 
e sen parar as nosas rotativas, 
convertémonos en xornalistas, 
observando e analizando con 
detalle a prensa. 
O noso obxectivo final, era ser 
uns xornalistas de elite, para 
finalmente darlle forma ao 
noso xornal escolar. 
Para iso centrámonos en todas 
e cada unha das partes de un 
xornal común. Analizamos as 
súas partes (seccións, titulares, 
tipos de letra, portada e 
contraportada, onde se colocan 
as noticias e a súa importancia 
segundo o tamaño...) 
Unha vez tratada a parte 
teórica, centrámonos nun 
traballo de pura investigación 
xornalística. Un traballo de 
campo, no que os animais 
mariños en perigo de extinción, 
foron o noso foco informativo. 
O proceso foi o seguinte. 
Investigamos en conxunto dous 
animais, observando o que 
precisábamos saber e analizar 
de cada un deles. A 
continuación cada nena e neno 
da escola, decidiu o animal 
sobre o cal investigar 
realizando esta actividade en 
familia. A exposición de 
traballos ante os compañeiros 
foi o seguinte paso a realizar na 
aula, para afondar os nosos 
coñecementos sobre diversos 
animais en perigo de extinción. 
Unha vez recollida toda a 
información, cada unha das 
crianzas, narroulle a súa 

 información á mestra, dándolle 
formato de noticia, e así 
finalmente, cada neno e nena 
acabou tendo unha nova 
informativa sobre a cal 
debuxar, xa que as ilustracións 
son unha parte moi importante 
da prensa. Tras isto, escribiron 
a nova como produción escrita 
final tal e como fan os 
verdadeiros xornalistas. 
O traballo estaba feito, pero 
queríamos máis. Pois sabíamos 
que as novas non só saen en 
prensa escrita. A televisión, ese 
medio que todos visionamos, e 
que temos como referente á 
hora de informarnos, tanto 
como internet. Así que con 
todo o atrevemento do mundo, 
decidimos montar o noso 
programa, televisivo-
documental sobre todo o 
aprendido, para difundir na 
rede e que o noso traballo se 
coñeza fóra da escola. 
A mensaxe deste proxecto é clara. O noso futuro pasa por 
coidar os océanos e reducir así a contaminación global. Nun 
futuro, encantaríanos non falar de animais en perigo de 
extinción. Somos nenos pero sabemos o futuro que 
queremos. 
Para lograr todo isto, puxémonos mans á obra. Luces, 
cámara e acción. Un pouco de maxia audiovisual, un 
chroma, e moita paciencia por parte dos nosos mestres. 
Convertémonos en presentadoras e reporteiros. Os nosos 
profes en cámaras, directores, produtores, e editores. E así, e 
convertendo a nosa escola nun estudio de televisión, naceu 
“OceanoCRAfico”, un programa de información, pero sobre 
todo de protesta e loita, adaptado a todos os públicos. 
Agardamos que o desfrutedes. 
Agora a continuación poderedes ver as novas que fixeron 
todos as vosas crianzas. Grazas por toda a colaboración. 
Familia e escola móstranse un ano máis unidos, e deste xeito 
conseguimos grandes cousas. Que teñades un verán 
estupendo! 
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O POLBO, MAESTRO DO DISFRAZ 
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