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Letras galegas 2019 

ANTONIO FRAGUAS 

Antonio Fraguas naceu en Loureiro (Cerdedo-Cotobade) o 28 de decembro de 1905. Fillo 
de Manuel Fraguas Rodríguez e de María Teresa Fraguas Vázquez, foi rexistrado 
inicialmente cos dous apelidos da nai e só pasaría a apelidarse Fraguas Fraguas en 1912, 
cando o pai volveu do Brasil onde estaba emigrado desde meses antes do seu nacemento, 
casou coa nai e recoñeceu o fillo. 

Aconsellada 
polo mestre 
de Antonio, 
que viu no 

neno 
capacidade 

para o estudo, 
a familia 
matriculouno 

no Instituto 
Xeral Técnico 

de 
Pontevedra 

para que 
cursase o bacharelato. Neste centro tivo como 
docentes a Castelao ou Antón Losada Diéguez, 
determinantes na súa escolla a prol do 
galeguismo. Con outros estudantes fundou en 
1923 a Sociedade da Lingua co obxectivo de 
defender o galego e redactar un dicionario. 

A década dos 20 foi especialmente intensa 
para Antonio Fraguas. En Santiago de 
Compostela, a onde chegara para estudar 
Filosofía e Letras, afiliouse ás Irmandades da 
Fala e ingresou no Seminario de Estudos 
Galegos, do que sería secretario de actas e 
bibliotecario. Finalizada a carreira, iniciouse 
na docencia como profesor auxiliar da 
Facultade de Xeografía e Historia. 

Nos anos 30 casou con Teresa Martínez 
Magariños (1932) e empezou a traballar no 
instituto da Estrada (1933). No ámbito da 
política, coa chegada da República creouse o 

Partido Galeguista, no que Antonio Fraguas se 
integrou e desde cuxas filas participou 
activamente na campaña a prol do Estatuto de 
Autonomía. 

Como consecuencia desta actividade 
galeguista, tras o golpe de Estado de 1936 foi 
perseguido e a Comisión de Depuración de 
Enseñanza de Pontevedra ordenou a súa 
separación do ensino público. Non sería ata 
1950 cando Antonio Fraguas volvese aprobar 
a oposición a cátedras de instituto, o que o 
levaría a exercer no Masculino de Lugo e, a 
partir de 1959, no Rosalía de Castro de 
Santiago, onde se xubilaría en 1975. 

A persecución política e a ditadura non 
reduciron o seu compromiso con Galicia, 
senón que Antonio Fraguas continuou 
colaborando en todas as iniciativas a prol da 
cultura galega da posguerra: foi membro da 
Real Academia Galega, xefe da sección de 
Etnografía e Folclore e mais secretario do 
Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos 
ou membro fundador e tesoureiro do 
Padroado Rosalía de Castro, entre outros 
cargos. Tras a morte de Franco, participou na 
creación do Museo do Pobo Galego, do que foi 
director e cuxo padroado presidiu máis tarde, 
e ingresou como membro -e, posteriormente, 
coordinador da sección de Antropoloxía 
Cultural- do Consello da Cultura Galega. 

Coa democracia chegou tamén o 
recoñecemento ao seu compromiso coa 
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cultura de Galicia: recibiu o Pedrón de Ouro, 
os premios Trasalba e Otero Pedrayo ou a 
Medalla Castelao, entre outras distincións. En 
1992 a Xunta de Galicia nomeouno cronista 
oficial de Galicia. 

Faleceu en Santiago de Compostela o 5 de 
novembro de 1999, tres anos despois do 
pasamento da súa muller Teresa. 

 

 

Obra 

Antonio Fraguas Fraguas destacou como investigador nos campos da historia, da etnografía e do 
folclore, entre outros. O seu traballo está recollido en numerosas publicacións, fundamentalmente 
como colaboración en revistas ou obras colectivas. En todo caso, tamén publicou un considerable 
número de monografías: 

• Geografía de Galicia (1953) 
• Galicia insólita (1973) 
• Lugo (1974) 
• Murguía, o patriarca (1979) 
• Literatura oral en Galicia (1980) 
• El traje gallego (1985) 
• Aportacións ó cancioneiro de Cotobade (1985) 
• Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra (1986) 
• Romarías e santuarios (1988) 
• Celso Emilio Ferreiro (1989) 
• La Puerta Santa (1993) 
• Do Entroido (1994) 
• As cousas de Antonio de Insuela (1996) 
• A festa popular en Galicia (1996) 
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Día das letras galegas no IES Castelao 
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Conferencia sobre a vida e obra de Antonio 
Fraguas 
 

 

O IES Castelao celebrou o Día das Letras Galegas da man da profesora Malores Villanueva: 

unha das especialistas máis reputadas no ámbito da investigación sobre a figura de Antonio 

Fraguas, docente, etnógrafo e antropólogo ao que este ano se lle dedica o 17 de Maio. 

Diante dun auditorio conformado por alumnado de 4º de ESO e primeiro de bacharelato, a 

profesora Villanueva debullou aqueles socalcos biográficos máis salientables de Fraguas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Malores_Villanueva
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Conferencia de Serafín Marcos nas Letras 
Galegas 
 

Serafín Marcos veu unha vez máis ao noso IES para conmemorar o Día das Letras Galegas 

cunha obra titulada: Quen ten un mestre etnógrafo? En clave de humor foinos achegando 

toda a singradura vital do homenaxeado deste ano Antonio Fraguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso 2018/2019 
 

 7 

Conferencia de XURXO MARTÍNEZ nas Letras 
Galegas 
 

O 20 de maio e arredor da conmemoración das Letras Galegas, acompañounos o 

investigador Xurxo Martínez para deitar máis luz sobre a grande Rosalía de Castro. O 

alumnado que participou da conferencia foi 3ºESO e 1ºBACH. 
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Verbas desordenadas 
 

 

Aquí van algunhas das cantigas de Cotobade recompiladas por Antonio 

Fraguas. Serás quen de completalas? Utiliza as palabras ao fondo da páxina. 

 

Eu collín a flor da ……………. 
que é a primeira que vén,  
desde que te vín a ti 
 non amei a mais ninguén 
 

Teño un carabel na horta  

con tres flores a bulir:  

xa me tiveches na …….  

e deixachesme fuxir. 

 
 

Moucho que estás no canizo  
bota castañas abaixo,  
anque non teño ………………. 
acadochas no refaixo 
 

 
 

Quén me dera ser a rula 

 a ruliña do sertón  

para facer o meu niño  

dentro do teu …………. 

 

Corre a auga do meu peito 

por un cano de marfín 

pra ………. esta rosa 

que teño o lado de mín. 

 

Viva, viva quen me …….,  

viva quen me está axudando,  

vivan os señores todos  

que me están acompañando

Xa comín e xa bebín 
regalei o meu ……….., 
agora vou pra gaiola; 
¡ten pacencia, paxariño! 
 

 

 

 
mandil    axuda 

corazón    regar   peitiño 

mán    xesta 
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DÍA DE RosalÍA DE CASTRO  

 
A  nosa insigne literata, o símbolo das letras galegas e da muller loitadora tivo a súa 
homenaxe no IES Castelao, o día seguinte ao seu aniversario que cadra nun 24 de 
febreiro de hai uns cantos anos. Para iso recitamos dous dos seus poemas máis 
coñecidos: “Adiós, ríos, adiós fontes” e “Airiños, airiños, aires” en oito das linguas que 
tendes representadas nestas estrofas e tamén en xaponés, romanés, alemán e catalán. 
Neste macro recital participaron alumnado e profesorado do noso centro plurilingüe. 
Rosalía estaría ben orgullosa de sentir as súas verbas nestas linguas tan gorentosas. 

Adiós ríos, adiós fontes

Adiós ríos, adiós fontes 
adiós, regatos pequenos; 
adiós, vista dos meus ollos, 
non sei cándo nos veremos. 

Miña terra, miña terra, 
terra donde m’eu criei, 
hortiña que quero tanto, 
figueiriñas que prantei. 

Prados, ríos, arboredas, 
pinares que move o vento, 
paxariños piadores, 
casiña d’o meu contento. 

Muiño dos castañares, 
noites craras do luar, 
campaniñas timbradoiras 
da igrexiña do lugar. 

Amoriñas das silveiras 
que eu lle daba ó meu amor, 
camiñiños antre o millo, 
¡adiós para sempre adiós! 

¡Adiós, gloria! ¡Adiós, contento! 
¡Deixo a casa onde nacín, 
deixo a aldea que conoso, 
por un mundo que non vin! 

Deixo amigos por extraños, 
deixo a veiga polo mar; 
deixo, en fin, canto ben quero… 
¡quén puidera non deixar! 

Adieu rivières, Adieu fontaines, 
adieu mes petits ruisseaus;     
adieu miroirs de mes yeus, 
quand nous reverrons-nous? 

Goodbye, rivers, goodbye, springs, 
Goodbye, trickling streams; 
Goodbye, all I see before me: 
Who knows when we’ll meet again? 

 ،بساتین ،أنھار ،مروجا
 ،الریح تداعبھا صنوبر بساتین
 ،زقزقت طیورا یا
 فرحي بیت یا .
 
Moinho dos castanheiros, 
noites claras do luar, 
sininhos timbradores 
da igrejinha do lugar. 

Sasietako masusta  
nire maiteari nik ematen nizkionak,  
artoaren arteko bidetxo,  
agur, betirako agur! 

Прощайте, годы былого счастья. 
Земля родная моя, прощай! 
Все, что знакомо, я оставляю 
и уезжаю в чужой мне край. 

Lascio amici per estranei, 
lascio la valle per il mare, 
lascio, insomma, ciò che tanto amo… 
si potesse non lasciarlo! 
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Infografía de Rosalía de Castro inspirada no cadro Shot Marilyns de Andy Warhol e tradución do 
nome de Rosalía de Castro ao xaponés. 
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Celebración dos maios 

Froito dunha colaboración entre o EDL do Colexio Pombal e  o do  IES CASTELAO, o 10 de 
maio fomos cantar unhas coplas de maio ao alumnado do colexio.  Tivemos como público 
desde os picariños de infantil  até os máis maiores de 6º de primaria. Ao rematar o acto 
convidáronnos a unha merenda estupenda. E non só iso, senón que puidemos levar até o 
noso centro o marabilloso maio tradicional realizado polos rapaces e rapazas do Colexio 
Pombal e continuar a festa dos maios na entrada do instituto. Agardamos poder continuar 
con esta actividade para vindeiros cursos e ampliar as nosas actividades comúns. 

Agora deixámosvos algunhas das coplas que compuxemos o alumnado de 1º ESO e tamén 
unhas fotos de recordo do acto. 
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As cantigas dos maios compostas polo noso 
alumnado 
 

 

 

 

MAIOS 

Moi bos días teñan todas 

empezamos a rimar 

pois coas coplas que fixemos 

de risas ides mexar 

 

Comezamos este maio 

con bicos e alegría 

nenas, nenos do Pombal 

desexámosvos bo día 

 

Fai dez días despediuse 

o ditoso mes de abril 

dicindo que o primo maio 

botaría flores mil 

 

Este pobre mariñeiro 

como ve tanta beleza 

sae coa fragata a terra 

por se lle dan unha moeda 

 

 

Aquí está o mes de maio 

que os nenos agardaban 

para cantar polas portas 

aos que os maios daban 

 

Xa chegou o mellor ano 

queremos aproveitar 

que chegou a primavera 

para poñernos a cantar  

 

Eu pensando todo o día 

nunha copla que cantar 

ao final decidinme 

vou poñerme a descansar 

 

Afouteza, meu Celtiña 

Non perdas a ilusión 

Escoita ao noso instituto 

Berrar co seu corazón 

 

Non te rindas non, non, non 

porque se todos queremos 

e todos nos esforzamos 

o mundo cambiar podemos 

 

Coa nosa profe Helena 

traballar e traballar 

nós cansámonos un pouco 

e queremos ir xogar 

 

Ondiñas veñen e van 

dicíalle o mariñeiro 

pois era grito de guerra 

para avisar ao peixeiro 

 

Xa nos imos despedindo 

coas coplas rematamos 

desexando que vos gusten 

e nos deades un aplauso 

 

Con esta copla acabamos 

ímonos para o instituto 

despedímonos do Pombal 

e de vós con moito gusto 
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I CERTAME ESCOLAR  PROVINCIAL DE 
REGUEIFAS 

 

 

O 20 de marzo un grupo de alumnado 

participou no I Certame Escolar 

Pronvicial de Regueifas que tivo lugar 

no  Centro Cultural e Veciñal de 

Valadares.  

 

 

 

 

 

 
A MIÑA EXPERIENCIA NAS REGUEIFAS 
 
Gustoume moito ir participar ao Certame de Regueifas en Valadares, e ter 
a oportunidade de representar ao meu instituto nun acontecemento tan 
divertido. 
 
A pesar de non chegar á final, estou moi contenta de participar, e aínda 
que do IES San Tomé fosen medio instituto e do Castelao  só fósemos 10 
persoas, sen contar os que foron de público para animarnos, estou segura de 
que o ano seguinte imos mellorar, e quen sabe...Ao mellor pasamos á final 
:) 
 
O máis importante é que me levo unha boa experiencia e que repetiría sen 
dúbida. 
 
 

Iria Rodríguez Álvarez 1º ESO B 
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A MIÑA EXPERIENCIA NO IES CASTELAO 

Este curso  empeceino bastante ben. Ao principio sentinme excluída, pois 

era a única do meu colexio, pero deseguida fixen amigos. :)

O primeiro día foi raro, pois non esperaba que houbese xente tan maior, 

algúns ata tiñan barba!, iso me sorprendeu bastante, aínda agora me 

sorprende que haxa xente no meu curso con ela. :/

Hai xente moi honrada :) pero, hai moita máis que fai trampas, pórtase

mal e prexudica aos demais :(

Encántanme as actividades XD pero ... bo... non hai pero!

Resultados

1 XD Resumo: ESTE INSTITUTO É XENIAL

2 :) pero os profesores deberían vixiar  

1 :/     máis aos alumnos (e deixarlles 

1 :( tempo libre) 

Ana Díaz Caride, 1ºESO
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A MIÑA EXPERIENCIA NO IES CASTELAO  

 

 

 
Cando entrei neste instituto pensaba que non podería parar de estudar, que os 

mestres ían ser moi duros. 

O día que pisei o instituto por primeira vez, entrei na miña aula 

correspondente e observei que non me tocaba con moitos amigos meus. Pasado 

un mes, empecei a falar con xente que non coñecía e dous meses despois  xa 

falaba con todas as persoas de clase. Cuns falaba máis e con outros menos. 

Fixen moitos amigos! 

 

Cos mestres custoume máis adaptarme, pero o conseguín. Houbo algúns mestres 

que facían as materias máis fáciles e outros máis difíciles mais con dedicación 

e concentración conseguín aprobar todas. 

 

Falando das excursións pois... Non tivemos moitas pero as que tivemos  pasámolo 

ben. O día 19 de xuño iamos ter os de primeiro e mais os de segundo una 

excursión a Cíes, pero debido ao mal tempo non puidemos ir. Que mágoa! Coas 

ganas que tiña de ir! 

  
 
                                                                       Nerea Torres Rodríguez 
   
                                                                                1º ESO B 
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TRUCOS PARA FALAR GALEGO 
 

Todos sabemos que o galego é a lingua máis fermosa do mundo, pero é 

necesario coñecer unhas técnicas ancestrais para falalo con profesionalidade. 

A continuación atópase o top 5 das mellores técnicas para falar esta lingua con 

propiedade. 

 
 

Por André González García, Xaim e Sabín Lomba, de 1ºESO C, e un anónimo. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Xogar ó Fortnite en galego tódolos días

Leer en galego a miúdo

Ver a TVG cada día

Escribir un poema de amor en galego cada 
semana

Acudir ás clases de galego e atender sempre 
ás explicacións da nosa gran profe Helena

Sabías que…? 
 

Só un 25% da poboación entre 5 e 14 anos fala galego de modo habitual. 

 

O 55 % dos galegos de entre 5 e 65 anos exprésanse sobre todo en castelán 

e o 30 % son monolingües en español 

 

Apenas un de cada catro galegas/os é monolingüe en galego 
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Nhul é un rapaz de cabelo louro (por 
dicir algo porque cando lle chega ás 

puntas vólveselle verde), os seu ollos 
verdes relocen sempre, aínda que estea 
escuro. O das puntas verdes ten unha 

explicación lóxica que é que a súa raza, 
(que xa direi quen son), a medida que 

lles vai medrando o pelo váiselle pondo 
verde até que está todo desa cor.  

El pertence aos elfos, polo tanto, as 
súas orellas son puntiagudas e longas e 
ten un pircing na cella dereita. Ademais 
sempre leva brincos en forma de cruz. 

Como xa dixen é un elfo, 
concretamente un elfo do bosque, e os 
da súa familia teñen poderes sobre as 

plantas, poden facelas medrar ou 
poden usalas ao seu favor. 

A súa vestimenta consta dunha 
chaqueta verde, unha camisa branca, 
uns pantalóns verdes a xogo e unhas 
botas marróns, …moi místico-máxico 

todo!!!! 

Obradoiro de creaciÓN 
 

A que é ben riquiño o noso personaxe Nhul? Atreveríaste a facer unha historia con el de 
protagonista? Se te atreves publicaríamola na revista do vindeiro curso. Agardámoste! 

Ingredientes para a narración: 

*Un argumento ou conflito para se desenvolver. *Os/as personaxes 

*A estrutura       *Espazo 

*Tempo       *Narrador/ora 

Déixamoste á túa elección canta proporción destes elementos vas empregar, só é cuestión de 
probar e atopar a mellor receita. Sorte e ánimo! 

 

Nhul 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Curso 2018/2019 
 

 21 

 

POESÍA 
 

Ollos chorosos nunca vistos cambiando de verso, 

Xa non sei a quen crer, 

Nin o querer quixo ser crido. 

 

Un colapso na miña mente, e unha man escribindo 

Quizais un desafogo, ou quizais o poema máis bonito, 

E nunca chamaron egoísta ao traidor. 

 

Desexaba recordos, 

E agora que o fixen non me fai ilusión 

4ª lei humana, xa que a 1ª é quererse, 

E nunca a cumprín. 

 

Hai confesións tatuadas en persoas, 

Ás que vendeches, xa sexa por algo, 

O por alguén 7ª lei humana 

 

E bicos que foron pedindo perdón só,  

Que noutra boca, 

Que non era miña. 

 

Teño coviñas, e non o sabía, 

Quizais é porque nunca me atrevín 

A sorrirlle a un espello. 

 

E nunca chamaron egoísta, 

Ao traidor. 

 

    Unha alumna de 3º ESO 
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Caligramas 

Amanda Abalde Calvo. 3º E.SO. A  

Noelia Carollo Abelaira. 3º E.S.O. A  

Iago Fernández Cachafeira. 3º E.S.O. A  

Malena Lorenzo. 3º E.S.O. A  
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Levanta a voz 

 

Levanta a voz. Si, ti, levanta a voz por todas as que non a teñen ou a perderon. Por todas as 

que sofren a mans dos seus mozos, maridos ou pais. Por todas as mozas e mulleres que viven 

no mesmo mundo ca ti e teñen medo. Por todas as mulleres que hai moitos anos non 

puideron. Por todas as mulleres e nenas trans que son silenciadas. Por todas as racializadas 

e as non racializadas ás que usan como obxectos sexuais, porque non teñen outra opción 

para saír adiante. Por todas as que xa non están. Polas que sobreviviron e viven 

estigmatizadas, ás que lles botan a culpa polo que lles sucedeu. Polas que están por vir. Por 

todas e cada unha das que aínda non encontraron a paz e non apareceron. Por todas as que 

se parten as costas cada día para comer. Por todas as mulleres que chegan para traballar e 

volven ao seu país sendo unha vergoña e sen respostas. Polas que venden os seus ventres 

para poder vivir mellor. Levántate, únete a nós, loita por ti e por todas, para que acabe, ergue 

a voz e se parte do tsunami. Non estás soa, nunca, somos unha onda e unha revolución, 

xuntas. 

 

Alumna de Educación para Adultos do I.E.S Castelao 

 
8 de marzo 
  

Polo 8 de marzo instalamos no 

vestíbulo un mural fotográfico 

reivindicativo do traballo da 

muller en todos os ámbitos. Foi 

realizado con fotos de nais, avoas, 

tías, etc do alumnado do centro 

 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1108
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UNHA HISTORIA DE MEDO 
 

 

A noite se esparexe sobre o pequeno pobo de Essen, mentres os seus habitantes apuran o paso para 
poder refuxiarse nos seus fogares, baixo a suave calor da cheminea. Xa comezou o inverno e con el, 
o intenso frío e as nevadas que pintan o lugar dun manto branco. Son datas de festexo, as familias 
reúnense cos seus seres queridos e gozan dos manxares do Nadal. Todo é alegría , pero tamén é 
tristeza para aquelas persoas que pola súa pobreza ou as súas perdas non teñen con quen celebrar 
nin tan só un mísero prato de comida, e cuxo alimento é un simple anaco de pan reseso. 

 

As rúas están desertas e en silencio, cando, de súpeto, un berro rompe a quietude seguido duns pasos 
e unha respiración axitada; un home corre aterrado polos tenebrosas canellas, sabendo que o seu 
perseguidor está preto, asexando na escuridade para atrapalo. 

 

Foxe o máis rápido que pode mentres sente como se lle  entumecen os pés descalzos pola neve, 
árdenlle os pulmóns por culpa do aire que inhala frenéticamente para escapar do seu fatal destino; 
é consciente que o seu fin  está  preto, polo que, exhausto se esconde dentro dun barril baleiro que 
hai á beira do coche dalgún comerciante de licor, rodéase os xeonllos cos brazos, agacha a cabeza e 
pecha os ollos rezando para que Deus se  apiade da súa alma; escoita atento calquera ruído do 
exterior cando, de socato, sente como se achegan uns pasos engorde, mentres tanto, o medo 
apodérase da súa cordura e as bágoas percorren as súas fazulas manchadas de sucidade.. 

 

Ao lonxe pódese percibir o  ouleo dos lobos, famentos. Aquel varón treme, aterrorizado, co sangue 
xeado polo pánico e a desesperación , xa non advirte ningún  son e iso pertúrballe aínda máis; de 
socate, un forte golpe lanza a pipa na que se atopa o mozo, impactando contra o muro dunha vella 
fábrica de ferro, facendo que o bocoi estale en mil pedazos, deixándoo desorientado; unha forte  
punzada de dor fai que leve a man á cabeza  dolorida, cando retira a man decátase de que está a 
sangrar, e o seu perseguidor achégase a el e obsérvao desde a súa posición, cun terrorífico sorriso. 

 

O rapaz non dá creto ao que ve, en aparencia aquel individuo é semellante a calquera outro ser 
humano, pero hai algo nos seus ollos que lle din que a criatura que se atopa fronte a el para nada é 
deste mundo. 
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PASATEMPOS 
 

 

Adiviñas  
 

1. Que cousa, cousiña é que anda deitado e durme de pé?  

2. Un vello ben velliño e corre máis polo monte que polo camiño. 

3. Que cousa, cousiña será que cando anda leva a barriga detrás? 

4. Cal é o animal que salta máis alto ca unha casa? 

5. Que cousa, cousiña é, para adiviñar é, que gasta zapatos e non ten pé? 

6. Quen é máis alto sentado que cando está dereito? 

7. Que cousa, cousiña é para adiviñar é, que canto máis quente está máis fresco é? 

8. Que é o que a curuxa ten, que ninguén máis pode ter? 

9. Un matrimonio de dous namorados, de día están xuntos, de noite afastados. 

10. Que cousa poderá ser que medra sen comer? 

11. Vai para o monte e vai calado ; Vén para a casa e vén cantando, que é? 

12. Dez soldadiños, todos en par pasan o río sen se mollar, que cousa, cousiña será? 

13. Que cousa é para adiviñar que canto máis alta está, mellor se lle chega? 

14. De que hai que encher un pucheiro para que pese menos que baleiro? 

15. Uns homes téñeno longo, outros homes, pequeniño; teno o Papa e non o usa e 
as mulleres usan o do marido. 

16. Que é unha cousa cousiña que non se move e chega a calquera vila? 

17. . Un fato de ovellas que á noite van ao prado e polo día se deitan. 

18. Que cousa cousiña será, que canto máis come, máis delgada está? 
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ENCRUCILLADO: A PRAIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTAL 

3. Prenda de vestir para poñer cando imos á praia. 
5. ¿Como está a auga do mar? 
7. A que levamos á praia é máis grande que as do Cuarto de Baño. 
11. Persoa que vixía na praia que non haxa accidentes e axuda cando se producen. 
14. Temos que extendela por todo o corpo para non queimanos se imos á praia. 
15. O postre preferido para tomar un día de praia. 
16. Son como plantas que viven no mar e atopamos nas nosas praias. 
17. Na praia hai area, rochas, ... 
19. Inflámolo e podemos darlle patadas nunha soleada tarde de verán na praia. 
20. Similar a un paraugas e protéxenos do sol na praia 

 

VERTICAL 

21. Son animais mariños que atopamos nas nosas praias e teñen o mesmo nome que outras que 
hai no ceo. 

22. Coa area da praia e un cubo, un rastrillo e unha pá podemos facer un fermoso ... 
23. Para non deshidratarnos, na praia debemos beber moita ... 
24. Poñémolas para protexernos os ollos cando hai moita claridade. 
25. Un bo baño na praia ábrenos o apetito e podemos tomar a ... 
26. Se a praia queda lonxe ou non é un día bo, podemos bañarnos igual neste outro sitio. 
27. Período de tempo que abarca desde que rematamos un curso ata que empeza o seguinte. 
28. Úsano os nenos que aínda non saben nadar. 
29. Poñémolas nos pes para non lastimarnos na praia e protexernos das picaduras das temidas 

fanecas. 
30. Cor da bandeira que indica que unha praia é óptima para o baño. 
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SOPAS DE LETRAS 
 
 
 
 

Busca 12 nomes de animais 
 
 

  
 
 
 
Busca 12 nomes de árbores 
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Solucións 
 

 

 

ADIVIÑAS 
1. O pé da perna. 2. Lume 3. Aperna das persoas 4. Calquera, porque as casas non poden saltar. 5. O 
chan 6. O gato 7. O pan 8. Curixiñas 9. Os corchetes 10. A fame 11. Estadullo ou fungueiro 13. Auga 
do pozo 14. Buratos 15. Apelido 16. Camiño 17. Estrelas 18. Lima. 

 

ENCRUCILLADO 

 

 

Sopa de letras  

Animais      Árbores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso 2018/2019 
 

 29 

O NOSO CENTRO É BEN DINÁMICO! 
 

 

Contacontos en inglés e 
galego 

O xoves 15 de novembro os alumnos de terceiro e cuarto 

tiveron a oportunidade de disfrutar de novo da actividade de 

Contacontos en inglés e galego, da man das narradoras 

Patricia McGill e Charo Pita. Escoitamos contos con 

elementos tradicionais coma bruxas, cabaleiros, princesas e o 

rei Arturo, amenizados por estas profesionais do relato 

 

Visita á EDAR 

O 11 de decembro alumnado de 

Ciencias da Terra e do Medio 

Ambiente de 2ºBAC, de Bioloxía 

e Cultura Científica de 1ºBAC e 

de 3ºPMR visitou as novas 

instalacións da Estación 

Depuradora de Augas Residuais 

(EDAR) de Vigo ... "onde van 

parar as nosas augas ata que, xa 

tratadas, chegan ao mar”.  

 

A louca historia de 
Galicia 

 O día 15 de xaneiro o alumnado de 1º de 

bacharelato asistiu á representación da obra 

“A louca historia de Galicia” na sala Ártika de 

Vigo.A peza foi representada pola compañía 

Fulano, Mengano e Citano. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1058
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1058
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1063
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1070
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1070
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/thumbnails.php?album=288
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Visita á Casa Galega da 
Cultura 

O departamento de Lingua Galega e Literatura do IES 

Castelao organizou unha saída  didáctica á Casa Galega da 

Cultura que se celebrou o  30 de xaneiro con todos os grupos 

de segundo de bacharelato. 

 

 

 

 

Visita á pista de xeo 

En  decembro, alumnado 1º ESO  e 2º 
ESO  visitou a pista de xeo instalada en Samil.  

 

 

 

 

Visita ao Museo de Pontevedra e á exposición 
"Alba de Gloria" 

A comezos de febreiro, o 

departamento de Lingua 

Galega e Literatura do IES 

Castelao organizou unha 

xornada didáctica centrada 

na figura de Daniel 

Rodríguez Castelao que dá 

nome ao noso centro co 

alumnado de 2º de 

Bacharelato. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1086
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1086
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1092
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1095
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1095
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/albums/iescastelaovigo/userpics/10003/0%7E30.jpg
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Semana 
Branca 3ºESO 

Do 5 ao 8 de febreiro un 

grupo de alumnado de 3ºESO 

viaxou ata a estación de esquí 

de Leitariegos 

 

 

A lingua galega: Unha oportunidade 

Martes 12 de febreiro, acudimos co 

alumando de 1 Bach D ao Auditorio 

Municipal do Concello de Vigo, para 

asistir á conferencia "A lingua galega: 

unha oportunidade". O poñente foi o 

escritor e director do Servizo de 

Normalización Lingüística da USC 

Manuel Núñez Singala. 

 

 

8 de febreiro: Día de ler a Verne 

O pasado venres 8 de febreiro recordamos no IES Castelao a Jules Verne con motivo do aniversario 

do seu nacemento, no ano 1828. É unha 

data que se celebra internacionalmente 

lendo fragmentos da súa obra. Iso fixemos 

no instituto, onde un grupo de alumnos de 

distintos niveis leron fragmentos 

seleccionados das súas novelas Vinte mil 

leguas baixo dos mares e mais A illa 

misteriosa, por escollermos como eixo 

condutor a figura do capitán Nemo, 

presente en ámbalas dúas. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1097
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1097
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_esqu%C3%AD_de_Leitariegos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_esqu%C3%AD_de_Leitariegos
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1099
https://gl.wikipedia.org/wiki/Manuel_N%C3%BA%C3%B1ez_Singala
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1098
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Concerto de Nadal 2018 

En decembro o alumnado de música deleitounos cun marabilloso "Concerto de Nadal". Gracias á 

profesora Araceli, quen a gravou co seu móbil, podemos 

ofrecervos este vídeo no que se ven algúns fragmentos das 

interpretacións:  

 

 

 

Pantoque de Ramón 
Trigo 

O martes 12 de febreiro un grupo de alumnado da 

materia de Debuxo Artístico I de 1º de bacharelato 

visitou a exposición "Pantoque" de Ramón Trigo, no 

MARCO.  

 

 

 

ENTROIDO NO IES CASTELAO 
Este ano 

disfrazámonos 

alumnado e 

profesorado e 

este último 

sorprendeu coa 

presentación do 

musical 

Mamma Mia de 

ABBA.  

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1101
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1100
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1100
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Obradoiro "Misión 
Futuro" 

Os días 5 e 12 de febreiro alumnado de 4ºESO e 

1º de Bacharelato participou no obradoiro 

"Misión Futuro - Ciencia Divertida" da fundación 

Mapfre, unha actividade organizada polo 

departamento de Economía.  

 

 

Obradoiro de Judo 

Nesta primeira quincena de marzo, membros do Club Galicia Sur impartiron un obradoiro de Judo 

e defensa persoal ao alumnado 3º e 4º ESO que tivo unha gran acollida. 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1110
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1110
http://cienciadivertida.es/
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1113
https://www.facebook.com/JudoClubGaliciaSur/


I.E.S. Castelao 

 34 

Festival de teatro grecolatino de Ourense 

O 25 de marzo un grupo de 

alumnado do noso centro 

asistiu á XVI edición do 

Festival Teatro Grecolatino 

que se desenvolveu en 

Ourense:  

 

 

 

 

Visita a Tui 

 

O pasado 20 de marzo alumnos do noso 

centro visitaron Tui, coñeceron o arquivo 

diocesano e realizaron unha visita guiada por 

esta fermosa vila.  

 

 

 

 
Obradoiro no 
Verbum 

O 21 de marzo un grupo de 

alumnado de 4ºESO participou coa 

artista Cristina Fernández nun 

proxecto contra a invisibilidade das 

mulleres que se desenvolveu no 

Verbum. Esta actividade enmárcase 

dentro do programa Creavigo.  

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1126
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1125
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1127
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1127
https://www.cristinafernandezestudio.com/
http://www.turismodevigo.org/gl/museo-verbum
http://ciudaddecolor.vigo.org/
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Visita ao Museo de 
Pontevedra e á casa 
de Rosalía de Castro 

O 2 de abril, os grupos de 3º da ESO A, B e 3º 

de PMAR, visitamos o Museo de Pontevedra e 

a Casa Museo de Rosalía de Castro.  

 

 

Fotos do 
intercambio co 
Lycée Gustave 
Eiffel 

O pasado mes de marzo un grupo de 

alumnado do noso IES visitou o Lycée 

Gustave Eiffel de Bourdeaux nun 

intercambio lingüístico que 

continuará coa chegada ao noso 

centro do alumnado francés.  

 

o Quixote: tradición e modernidade 

O venres día 26 de abril, o catedrático de 

Literatura española da Universidade de Vigo, 

especialista na literatura dos séculos XVI e 

XVII, director do Anuario “Hesperia” de 

Filoloxía Hispánica, Presidente de Honra 

(despois de presidila entre 2004 e 2012) da 

Asociación internacional de Cervantistas…, 

don José Montero Reguera, acudiu por terceira 

vez ao noso instituto para contarnos algunhas 

cousas das que tanto sabe sobre o inmortal 

libro de Cervantes.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1132
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1132
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1132
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1142
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1142
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1142
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1142
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1143
http://asociaciondecervantistas.org/project/jose-montero-reguera/
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Fotos da visita a 
Braga 

O pasado 10 de abril un grupo de alumnado de 

Cultura Clásica e Latín visitou a fermosa  cidade 

de Braga. Aquí vos deixamos algunhas fotos da 

actividade: 

Día do Libro no 
Pombal 

O 24 de abril un grupo de alumnado de 2ºC e 3ºA 

acudiu a contarlles historias aos alumnos de 

Infantil do CEIP O Pombal para conmemorar o 

Día Internacional do Libro.  

Día do Libro cos 
centros de día 

Para festexar o Día do Libro 

escollemos unha serie de textos 

destinados a un público moi 

especial: acompañáronnos persoas 

vindas de catro centros de día da 

cidade: Os Avós, Alcabre, Parque 

Castrelos e Atlántida. Eles 

quedaron encantados e nós tamén 

de recibilos, nun instituto -como 

algúns comentaban- ben distinto 

aos colexios nos que cursaron os estudos eles.  Marabillados do noso Salón de Actos, alí puideron 

escoitar varios contos, poemas... que mesmo os fixeron emocionarse. E gustar gustáronlles, se 

xulgamos polos aplausos que lle ofreceron ao alumnado de 1º de ESO que participou. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1145
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1145
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1141
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1141
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1152
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1152
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Charla con 
Gonzalo 
Navaza 

O 2 de maio Gonzalo Navaza veu 

ao noso centro a falar cos alumnos 

de 1º de Bacharelato da súa obra 

Erros e tánatos. O autor 

comentounos varios dos relatos e 

como xurdiron as historias. Tamén 

nos explicou algunhas das “regras” 

que empregan os autores para 

escribir relato e anécdotas sobre a 

elaboración dos textos.  

 

 

Visita ás instalacións do 
Concello polo alumnado 
de 1ºESO-C 

O 9 de abril, alumnado de 1ºESO-C visitou as instalacións 

do Concello de Vigo. Un dos anfitrións da visita foi o noso 

exalumno Pablo Martínez Alemparte. Os rapaces estiveron 

na sala de plenos ocupando os asentos dos concelleiros e 

foron recibidos polo alcalde.  

 

 

Exposición "Noites sen 
alcol" 

Durante varias semanas tivemos no vestíbulo 

paneis correspondentes á exposición  "Noites sen 

alcol". Varios grupos de alumnado realizaron 

actividades relacionadas coa información 

contida neles.  

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1157
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1157
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1157
https://gl.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Navaza
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1159
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1159
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1159
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1161
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1161
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A Celanova de Curros 

O pasado 6 de maio, o alumnado de 1º bacharelato A e B viaxou  ata Celanova para coñecer a vida 

e obra de dous ilustres escritores nados nesta vila: M. Curros Enríquez e Celso E. Ferreiro.  En 

Celanova visitamos a  casa de Curros, hoxe convertida na Casa dos Poetas,  o mosteiro de San 

Salvador e algúns lugares que inspiraron tanto a Curros como a Celso E. Ferreiro.  Tamén  nos 

achegamos a Vilanova dos Infantes, terra dos pais de Méndez Ferrín,  e finalizamos a visita  no 

xacemento arqueolóxico de Castromao. 

Olimpíada de Matemáticas 2ºESO 

O 25 de abril un grupo de alumnado 

de 2ºESO participou na “Olimpiada de 

Matemáticas - zona de Vigo”. Carolina 

Mariño foi seleccionada para a fase 

final galega que se disputará o vindeiro 

23 de maio en Lugo. Tamén queremos 

agradecer a participación e o bo 

traballo de Naiara de Miguel, Yago 

Montiel, Sergio Pico, Sergio Puente e 

Joel Quevedo. 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1163
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1164
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Programa promuller 
 

O 10 de maio o alumnado de 3º da ESO 

participou nun obradoiro teatral do 

PROGRAMA PROMULLER para promover 

a igualdade efectiva entre mozas e mozos. 

Partimos do teatro como ferramenta de 

transformación social para enfrontar de 

forma eficaz e creativa os retos e momentos 

de cambio. 

 

 

 

 

Día Internacional das Matemáticas 
 

 

Con motivo da celebración do "Día Internacional das Matemáticas", o día 12 de Maio o 

Departamento de Matemáticas organizou unha "Xornada de M4T3M4T1C4S D1V3RT1D4S" con 

xogos de enxeño para todo o alumnado da ESO.  

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1164
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Bautismo de kaiak 

 

 

O 21 de maio alumnado de 3ºESO participou no 

"bautismo de kaiak" saíndo do porto de Panxón ata 

Monteferro. 

 

 

 

 

Programa educativo: Planeta Cíes 

     O 23 de maio un grupo de 
alumnado de 3º e 4º ESO, 
participante no programa 
educativo "Planeta Cíes" do 
Concello de Vigo, visitou as 
Illas Cíes. 

 

 

 

 

Esculturas na praia da Lanzada 

 

O 22 de maio un grupo de 

alumnado de 4º ESO e 1º de 

Bacharelato que cursa Debuxo, 

acudiu á praia da Lanzada a 

realizar esculturas de area.  

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1174
https://gl.wikipedia.org/wiki/Panx%C3%B3n,_Nigr%C3%A1n
https://gl.wikipedia.org/wiki/Monteferro,_Panx%C3%B3n,_Nigr%C3%A1n
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1184
https://ciespatrimonio.vigo.org/gl
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1176
https://gl.wikipedia.org/wiki/Praia_da_Lanzada
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/albums/iescastelaovigo/userpics/10003/00%7E19.jpg
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/albums/iescastelaovigo/userpics/10003/0%7E47.jpg
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Creactivity de EduCaixa 

No mes de maio o alumnado de 2ºESO  acudiu 

á actividade "Creactivity" de EduCaixa, un 

espazo  no que os rapaces solventaron 

diferentes retos movilizando dun xeito 

transversal as súas competencias no campo 

STEAM (Sciencie, Technology, Engineering, Art 

e Matemática).  

 

 

A Táboa Periódica e 
Galicia 

Alberto, Emma e Xoel de 1º de bacharelato 

participaron no concurso de carteis sobre "A 

Táboa Periódica e Galicia" organizado pola 

Facultade de Química da USC. O seu traballo 

foi seleccionado entre os 30 mellores e o 24 

de maio expúxose nun acto que tivo lugar na 

aula magna da Facultade de Química de 

Santiago.  

 

 

Bautismo de Vela Lixeira 

O 24 de maio un grupo de alumnado de 2ºESO fixo o 

"bautismo" de vela lixeira no Club Náutico de Vigo. 

Pasaron un día estupendo.  

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1175
https://www.educaixa.com/es/
https://gl.wikipedia.org/wiki/Real_Club_N%C3%A1utico_de_Vigo
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/albums/iescastelaovigo/userpics/10003/00%7E18.jpg
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Rafting polo río 
Miño 

O 27 de maio un grupo de 

alumnado de 1º de bacharelato 

fixo rafting polo río Miño dende 

Arbo 

.  

 

Conferencia de Luís Ferreiro 

O 11 de xuño visitounos Luís Ferreiro, director da 

Fundación Celso Emilio Ferreiro e fillo do poeta 

Celso Emilio. Ao longo deste encontro, que mantivo 

con alumnado de Lingua Galega e Literatura de 4º 

ESO A e C, desenvolveu un relatorio sobre Celso 

Emilio no País dos Ananos, con especial referencia ás 

vivencias que o autor de Longa noite de pedra 

experimentou no seu exilio venezolano e tamén a 

como se proxectaron na súa obra literaria.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1182
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1182
https://gl.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mi%C3%B1o
https://gl.wikipedia.org/wiki/Arbo
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Actividades da biblioteca Ramiro 
Fonte do IES Castelao 

 

 

 

Este curso foi ben significativo para a 

biblioteca do noso centro. Como case 

nunha estrutura circular o curso 

comezou dándolle oficialmente o nome 

de Biblioteca Ramiro Fonte en homenaxe 

ao grande escritor e ex-profesor do IES 

Castelao e rematou co concurso de ex 

-libris con referencias á súa persoa. 

Entrementres infinidade de actividades 

foron promovidas desde a biblioteca, un 

dos grandes focos dinamizadores do 

noso centro. 

Algunhas das actividades realizadas foron as seguintes: 

 

Biblioteca "Ramiro Fonte" 

Desde a pasada semana a nosa biblioteca 

chámase “Biblioteca Ramiro Fonte”, en 

recordo do que foi profesor deste claustro 

durante máis de dez anos. Con tal motivo o 

día 11 de outubro (décimo aniversario do 

seu falecemento) celebramos un acto no que 

se descubriu unha placa en que se consigna 

esta denominación, e previamente falaron 

dúas persoas sobre o tempo e a figura de 

Ramiro, representando dalgún xeito o 

pasado e o presente do instituto.  

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1045
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/displayimage.php?album=283&pid=4702&slideshow=3000
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Resolución do 
concurso: A festa dos 
defuntos no mundo 
 

Malena e Rosalía de 3º ESO-A obtiveron “ex 

aequo” o premio do concurso convocado 

desde a Biblioteca para coñecer máis sobre 

a cultura dos mortos en distintas partes do 

mundo (México, Xapón, Exipto, Galicia).  

 

Sorteo do primeiro trimestre entre os 
lectores da Biblioteca 

O derradeiro día do primeiro trimestre, o 

venres 21 de decembro, extraeuse da urna 

na que se van depositando as fichas de 

libros devoltos en prazo, a que ía ser a 

gañadora do sorteo deste primeiro trimestre 

do 2018 – 2019: Naiara Miguel Rodríguez 

de 2º ESO-C 
 

 

Na procura dos libros prohibidos   
Nas últimas semanas de 

decembro e nas primeiras de xaneiro, ata 

o martes día 15, desenvolvemos na 

biblioteca varias sesións desta actividade 

encamiñada a que os alumnos atopen un 

libro oculto. Desvélase a identidade do 

seu autor trala resolución dunha serie de 

pistas para a que cómpre facer unha 

busca eficiente de información nos 

ordenadores.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1059
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1059
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1059
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1069
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1069
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/displayimage.php?album=287&pid=4749&slideshow=3000
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/thumbnails.php?album=290
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30 de xaneiro: 
Ilustrámonos 
sobre 
Castelao 

Con motivo do Día da 

Ilustración, instituído na data de 

nacemento de Castelao -o 30 de 

xaneiro de 1886-  

desenvolvemos desde a 

biblioteca unha actividade que 

pretende mellorar o coñecemento deste artista polifacético que dá nome ao noso centro entre o 

alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1093
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1093
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1093
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1093
http://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/galeria/displayimage.php?album=293&pos=0
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A Furgolibro da Tía 
Ni 

Polo Día do Libro sacáronse os libros fóra. 

Para iso contamos coa presenza da fotógrafa-

editora-libreira ambulante Nieves Loperena, 

que nos visitou coa súa furgoneta. O 

alumnado de 1º e 2º de ESO tivo ocasión de 

visitala, observar a variedade de libros que 

ofrece, coñecer o tipo de vendas que realiza 

por Galicia adiante, entrar na Furgolibro e 

mesmo nalgún caso adquirir algún exemplar. 

 

 

O legado de Verne 

Dentro da celebración do Día do Libro deste curso 18-19, no centro desenvolveuse o día 2 de maio 

a  actividade titulada  “El legado de Verne”, co alumnado de 3º da ESO C. “El legado de Verne” é un 

xogo de escape-room portátil preparado pola empresa Eskapark en colaboración coa sociedade Jules 

Verne de Vigo como asesora 

respecto á obra e figura do autor 

francés. O obxectivo do xogo 

consistía en desactivar  un 

meteorito que estaba a punto de 

chocar coa Terra. Catro grupos 

de alumnos tiveron que 

desvelar claves e enigmas 

baseados en lugares e obxectos 

citados na obra de Jules Verne, 

competindo contrarreloxo nun 

divertido reto de 60 minutos. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1151
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1151
https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1162
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Concurso ex libris 

Despois dun intenso proceso 
creativo trala lectura dalgunha 
obra do autor, un bo fato de 
rapaces, sempre animados e 
orientados pola profesora de 
Plástica, presentaron a 
concurso a súa proposta para ex 
libris da nosa biblioteca. 
Resultou gañadora a alumna de 
4º A Miriam Núñez Pérez polo 
seu traballo baseado no motivo 
dunha rosa; a seguinte máis 
votada foi Antía Martínez 
Gregores e empatadas a votos 
quedaron Blanca Fernández 
Navarro, de 1º Bac-D, Leire 
Torres Lemos, de 4º B, e Ana 
Xu Hong, de 4º A, cos seus 
respectivos deseños. 

 

O gañador      Os finalistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1171
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Literatura fantástica 

 

 Nas primeiras 

semanas de maio, en 

diferentes paneis 

expuxéronse obras 

pertencentes a este 

xénero,  dende a 

antigüidade ata hoxe, 

en distintas linguas, 

incluíndo a literatura 

que se fai nas distintas 

linguas de España. No 

último panel tratouse 

das obras literarias 

que foron levadas ao 

cine. 

A partir desa información, o alumnado contestou as cuestión que se lle presentaron nunha 

guía didáctica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iescastelaovigo/node/1173
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IV CONCURSO UN OLLO DE VIDRO 
 

 

 

 

 

 

• Premio xurado: La profecía del cuervo, de Lía Lago. Recibe unha dotación 
económica de 400€, escultura conmemorativa, un lote de libros e placa Festival de 
Cans.  

O xurado destacou a súa orixinalidade, a gran labor da realización das ilustracións 
que logran captar a atmósfera do libro e o espírito dos personaxes. 

• Premio Público: Made in Galiza, de Ana Fernández. Recibe unha dotación 
económica de 250€, un lote de libros e placa Festival de Cans.  

• Premio Festival de Cans: Xardineiro dos Ingleses de Aarón Vilariño e Artur 
Vázquez. Premiado con dúas noites de hotelpara dúas persoas máis dúas entradas 
para acceder ás curtametraxes a concurso do Festival de Cans, un lote de libros e 
placa Festival de Cans.  

O xurado destacou a calidade fílmica do booktrailer e o xeito da utilización dos 
recursos narrativos propio do cine. 

O xurado tamén decidiu facer dúas menciós especiais dotados cun lote de libros e unha 
placa do festival de Cans: 
 

• Espertando Soños realizado por o alumnado de 1 e 2º de primaria do CEIP Belesar 
de Baiona e Mº Paz Rodríguez maestra e Cordinadora do ENLG. Pola gran labor do 
profesorado á hora de promover á lectura, lectura en galego, entre o seu alumnado 
de xeito amena e divertida. E polo bo traballo en grupo deses nenos. 

 

• Buenos días, Princesa! Realizado por Arianna Vicente Álvarez e Jennifer Leirós 
Fernándes 

O xurado destacou a orixinalidade deste booktrailer, e o método no que preséntase os 
personaxes dun xeito atractivo e dinámico. 

Todos os vídeos pódense ver na canle de youtube: recomendocheunlibro 
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PROXECCIÓN DAS CURTAS GAÑADORAS 
 

O mércores 13 de xuño de 2019  contra as 22.15h fronte ao mercado do Calvario proxectáronse 

as curtas gañadoras deste ano e doutros anos pasados no IV concurso Un Ollo de Vidro. 

Os vídeos tentan fomentar o hábito da lectura falando de obras, autores ou autoras ou temáticas.   
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GOT TALENT  IES CASTELAO 2018 
 

 

A final celebrouse o 28 de maio de 2019. Na actuación participaron estes TRES grandes 
FINALISTAS: 

- ANXELO (Israel) 
- IKENNA 
- ANTÍA e ÁFRICA 

Finalmente as gañadoras foron Antía e África, que obtiveron o trofeo honorífico e o premio 
cedido pola empresa viguesa de Escape room "ESKAPARK" (que tamén regalou unhas 
camisetas para os finalistas e parte do equipo técnico). 
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