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A PALABRA DO DÍA - ANIVERSARIOS

A RAG (Rela Academia Galega) na súa páxina web O PORTAL DAS PALABRAS saca todos os días a
Palabra do Día. Normalmente son palabras temáticas da semana en curso: viaxes, peixes, linguas … O
noso alumnado tivo que buscar, voluntariamente, a súa palabra do seu aniversaio e a dos seus
familiares para logo facer varias actividades, e este foi o resultado :
3ºA. Zoe: catarro (6 de decembro do 2020) , aprender, garatuxa (22 de xaneiro de 2020). 4ºA- Santiago:
voluntario, orballeira, coello, murchar. Lola: biscoito, pita, tándem. Marco: cervexa, chafariz, trevo.
Martina A: dadaísmo (15 de abril de 2020), solpor,castañal. Pablo G: lector, cotovía, canouco, esbirro.
Anthony: academia, insolación, bronceado. Sofía: garrafón. Martina D: novidade, arrabalde, pándego,
chacolí, feminizar. 4ºB- Pablo L: trueiro, nota, brétema, laverca, coello. Lucía T: cenobio. Jaime G:
fondal, abelleira. Enma L: novidades, fraguiza, barronca, aldea. Nicolás P: migración. Alicia G: anuncio,
patriarcal, fraternizar. 4ºC- Fabio: tándem, odisea, dadaísmo, irmá, quenlla, avoa, redactora, fontenla. Pepe:
trangalleiro. Mauro: xuventude, moscatel. Sara G: leite frito, ovella, rap. Noela: lámpada. Sara:
computador-a, bici, funicular. 5ºA - Noel: faldrear, serpente, alpabarda. Marco: acea, abellariza , ucraíno ,
afelio. Martina D: novidade, arrabalde, pándego, chacolí, feminizar Uxío: marca, novidade, redactor.
Pedro: ponche, graduación , moenda. Manuel: gallofeiro, cenobio. Martín: brétema, contraportada, ánima.
Darío: cotarelo, couto, golfiño, pulmoeira. 5ºB- Jacobo: calistro (17 de decembro de 2019), trevo. Yoel:
estrela de mar, estreitar, teléfono Lucía C: debuxar, comisaría, vivenda, pesqueira. Laura P: sardo, rococó,
muiñeiro, cobra. 5ºC- Cecilia: bategada. Sabela: aduanada, farneiro, brincadeira, singradura. Tala: ovella,
sake, faboco, chacolí. Jose Manuel: vermú, torrada, alpabarda, xuventude, academia. 6ºA- Carlos D:
quinta. Sara: murchar, voluntario, trangalleiro, orballeira, coello. Pascual: cana, coello, migración. Judit:
amizade. Emil: parabéns. Iago: murchar, voluntario/a, trangalleiro/a, orballeira, coello. 6ºB- Paula A:
fontenla, arte, enxame, friulano, tebra, rosquilla, tradición, cabra. Cecilia: antibiótico, inocentada, bedel,
patriarcal, carballiza. Felipe: coello, trueiro, laverca (4 de febreiro de 2020), brétema, nota. Ana: bicos,
confinamento, cincuenta, bacharelato, epilépsia, verán. 6ºC- Anxo: parabéns. Cristina: banda sonora,
rosquilla, autorretrato, muiñieiro/a.
CURIOSIDADES: DÚAS PERSOAS CO MESMO ANIVERSARIO: academia (19/09/2020),
alpabarda, arrabalde, cenobio, novidade, feminizar, fontenla, laverca, migración , nota, pándego, patriarcal,
orballeira, ovella, parabéns, rosquilla, tándem, trevo, trueiro, xuventude, TRES PERSOAS CO MESMO
ANIVERSARIO : brétema (31/03/2020), chacolí, murchar, trangalleiro, voluntario, SEIS PERSOAS CO
MESMO ANIVERSARIO: Coello (14 de xaneiro).
EDNL
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QUINIELA DAS LINGUAS

Unha das tarefas que tivemos que facer foi a de buscar a NOSA PALABRA DO ANO
NOUTRAS LINGUAS. Deixamos aquí só algunhas e, se che apetece, aínda podes enchelo
con outras das linguas europeas

SARA L. 6ºA

ELISA 5ºB

VICENTE 4ºB

EDNL
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Unha das acitividades que se fixeron foi a de celebrar , con
certas limitacións, O Samaín. Os papis e as mamis, sobre
todo elas, decoraron todas as portas de entrada do cole, dando
un ambiente diferente e festivo a esta data. Os nosos
parabéns pola fermosa e ambientada decoración.
EDNL
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PINTORES GALEGOS DO SÉCULO XX

VIDAL SOUTO
Vidal Souto naceu en Orense en 1948. Artista autodidacta, iniciou a súa carreira artística
nos anos setenta. Comenzou a pintar e a esculpir utilizando a pedra e a fariña de millo ao
forno. Tempo después se trasladouse a Madrid, onde compaginó boxeo e pintura.

-Retirantes nordestinos
Sin título
Realizó frecuentes viaxes a Brasil. Alí se acercouse á pintura testimuñal e
experimentou coa xilografía. Pertence ao grupo Dos Artistiñas de Ourense. Ten obras
no Museo de Castrelos, na Casa de Galicia de Madrid,no Museo Municipal de Ourense.
Realizou murais en Manaus (Brasil) no Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar.
Nicolás Piñeiro 4ºB

JOSÉLODEIRO
José Telmo Lodeiro naceu en Vigo en 1931 morreu en 1996. José Lodeiro é un dos
pintores galegos máis afamados de finais do século XX. Viviu e traballou en Paris e en
Suiza. Em 1963 volve a Vigo e entrégase á pintura. As súas obras están moi conectadas
co pobo e coas clases traballadoras.

Posta de sol

Paisaxe

É considerado un escravo da luz, incorformista e rupturista có establecido.
Consederábase un obreiro da pintura, foi un dos pioneiros das vangardas en
Galicia. Pola súa individualidade creadora a súa obra consedérase unha das
mais ricas aportacións da nosa cultura.
Pablo Lariño 4ºB
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JOSÉ OTERO ABELEDO, LAXEIRO
José Otero Abeledo (Donramiro, Lalín, 1908 - Vigo, 21 de jullo de 1996), coñecido como
Laxeiro, foi un pintor galego, na súa obra é unha fusión entre modernidade e tradición, e
xunto con Luis Seoane, Manuel Colmeiro, Carlos Maside e outros, forma o grupo de
"Dos renovadores" dentro da vanguardia artística galega.

Sin título
A nena pintora

A meirande parte da súa carreira artística a desenrolou en Buenos Aires. Coa
decadencia da España franquista, volve en 1970, instalándose en Madrid, Lalín e
Vigo, onde falecerá en 1996 aos 88 anos. En 1981 inaugurouse a Colección
Laxeiro en Vigo, xerme do que hoxe é a Fundación que leva o seu nome.
Vicente Brotóns 4ºB

As herbas de San Xoán en Culleredo
Pola noite de San Xoán na parroquia de San Estevo (Culleredo,A Coruña)
deixase no exterior da casa unha tina con auga na que se botan partes de vexetais con
propiedades máxicas.En Culleredocóllense as seguintesherbas:herbaluísa, santa maría,
espadaña, ruda, castiñeiro, nogueira, romeu, nai de tódalasherbas, que reciben o
orballo purificador desamáxicanoite. Pola mañá tense que lavar a cara con esta auga
que posúe propiedades milagreiras. Xa
Rosalía
de
Castro
fala
desa
tradición
nun poema:Vinteunhacraranoite/noitiña de San Xoán/poñendo as frescas
herbas/na fonte a serenar.

Pablo Lariño 4ºB
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A PALABRA DO ANO 2020

Como a actividade se fixo en Nadal, para poñer todos os aniversarios (días) collimos os de decembro do ano
anterior (2019) e o resto xa foron todas do 2020. Deixamos aquí as que descoñecidas que máis gustaron:
3ºA- Noa B-: garatuxa , afelio, meco, freixó, ávrego. Zoe: xermolo, churra, garatuxa, bategada, canónico.
3ºB Enzo : ervella, tamarindo, pándego, arró, pincho . Nuria M: aninovo, alpabarda, casoupa, abellariza,
churra. Alicia G: tándem, xermolo, curtametraxe, cervexa , papoula. 3ºC – Mateo P: chafariz , esmelgar,
amandi, tanza, calistro. . 4ºA- Lola: chula, cooperante, miñato , chorima, alampar. Alma M: chafariz,
gallofeiro, singladura, faboco . Marco P: quenlla, bisbarra, solpor, alpabarda, deprender. Pablo G: ervella,
brincadeira, picapeixe, calacú, gripallada. Anthony: carballiza, xermolo, pulmoeira, mormeira, aloumiño.
Martina D: chacolí, dramaturgo, afelio, touca, chorima. 4ºB – Pablo L: carballiza, garatuxa, ervella. Lucía
T: tiratacos, calacú, garatuxa, estrugas , chafaríz . Emma L: tarrañola, ferreñas, andacamiños, necrolóxica,
soterrar. Nicolás P: aninovo, carballiza, xermolo, alumiño, trueiro. Alicia G: trueiro, secaño, chafariz,
ciclocrós, velódromo. Sabela C: beirarrúa, sumidoiro, buxaina, zoncho , canizo. Vicente B: dadaísmo,
afelio, amandi,solpor, moega. 4ºC- Babio: zanfona, bulló, canizo, amoucar, tirabeque. Pepe: altruista,
carromeiro, bategada, calistro, cadullo. Mauro V: xermolo, garatuxa, gabanza, laverca , picapeixe. Sara G:
carballiza,xermolo, pulmoeira, mormeira, gripallada. Noela: xermolo, acea, sela, adquisición e fraguiza.
Sara D: xermolo, garatuxa, pándego, alampar , gatuña. Hugo: xermolo, carballiza, faboco, garrafón , xanzá.
5ºA - agarimo, aperta, arroiar, arroutada, barallocas. Uxío: tándem, papoula, ávrego, quecemento ,
tipógrafo/a. Pedro: tándem, velódromo, underground, solpor, bategada. Noel: faldrear, curota, meleiro,
gaelico, laverca. Martín: brétema, ánima, contraportada, gripallada , garatuxa. Darío: alén, ulva, gatuña,
freixó, casoupa . 5ºB – Lucía C: rococó, separata, sake, adella, abellariza. Yoel: benxamín, carballiza,
novidades, pulmoeira, odisea. Jacobo: calistro, curota, sake, barronca, periplo. Laura P: altruísta, xermolo,
aloumiño, adoutrinar, calacú. 5ºC- Tala: curota, pándego, pedagogo, friulano, cadullo. J. Manuel: bulló,
ferreñas, reloucar, mincha, amurada. 6ºA- Carlos D: raxeira,mergullón, fraguiza, calacú , pinguela. Emil:
legumes, serpes, vivendas, veigas, defuntos/samaín. Iago: xermolo, mormeira, tamarindo, gatuña, mistela.
Lía: gaio, carballiza, xermolo, garatuxa, meco, gabanza. Guillermo: miñato, furón, trouleiro, tallón, fondal.
Pascual: curota, áspide, garatuxa, xermolo, calacú. 6ºB – Paula A: friulano , mistela, mormeira, xermolo,
seara. Cecilia D: bedel, canouco, delourar, cenobio, ulva. Felipe L: sake, pinguela, cadullo, frisón,
moscatel. Ana P: separata, fineza, friulano, picho e bafarada. Uxía: escarabana, esmelgar, cadullo, tándem ,
ferrete. 6ºC- Anxó: xanzá, curota, mistela, churra , garatuxa. Cristina T: fraternizar, fineza , tordo , bocho,
dadaísmo.
As palabras que máis gustaron do galego no 2020 polo alumnado que votou da escola por Edixgal e pola
Aula Virtual, foron: amorodo 8 veces , agasallo: 7 , bolboreta 8, agarimo 6 , bico 5 , golfiño 4.
As palabras máis elixidas das que non coñecían do documento foron: Xermolo (4/01/2020) 14 veces,
garatuxa 10 , carballiza 7, mormeira 4, tándem 4 - curota 4 , bategada 3 . Outras: calistro, alpabarda,
xanzá, afelio, pándego, chorima, ervella, ávrego, dadaismo ...
EDNL
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XOGAMOS COAS PALABRAS DO 2020
As palabras do Ano 2020 deron para facer tres Brincaletras. Todas elas escollidas dalgunha maneira
polo alumnado: por ser do seu aniversario, por ser descoñecidas, etc. Estos xogos pódense atopar na
Aula de Dinamización dentro da Aula Virtual ou ben no blog Ghafos.As preguntas son como as que se
ven aquí na imaxe. De varias respostas hai que elixir unha. Proba xogando aquí e logo comproba se
acertaches ou ben indo dicionario ou ben xogando en liña nos Brincaletras

EDNL
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LIBROS RECOMENDADOS NO NADAL
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CARREIRA SAN SILVESTRE
Neste curso en Pontevedra non se puido
facer de forma tradicional a carreira de
atletismo San Silvestre , pero si se fixo
con outro formato: con 10 circuítos
repartidos por zonas estratéxicas da
cidade e da súa contorna. Uns de curto
recorrido e outros máis longos, tales
como o do río Lerez até Bora e o de
correr arredor do Pontillón do Castro.
Como novidade cadaquén podía facelos
cando quixera dentro do tempo das
vacacións de Nadal. Houbo moita xente
que fixo os 10 que había. Outros
quedáronse só cos do centro da cidade: o
do “Gorgullón”, “Entre pontes”,
“Alameda”,
“Gafos” ou “Ponte do
Burgo coa ría de Mollabao” … Dicir que
foi un éxito e que foi moito o alumnado
que participou nesta iniciativa. Parabéns
a todos os participantes!!!
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CARREIRA SAN SILVESTRE

Deixamos aquí algúns dos circuítos e a referencia
que fixo Israel (4ºC) na modalidade de correr a pé
e en bici. Se queredes saber máis desta inciativa
podedes ver na Etiqueta Atletismo no blog de E.
Física do cole.
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DÍA DA NON VIOLENCIA E A PAZ

Moitas das Escolas Galegas Asociadas a UNESCO celebramos
o DENEP homenaxeando a ROSA PARKS. A muller considerada como a 1ª
muller en loitar polos Dereitos Civís . Nós deixamos aquí unha pequena
actividade medio-dixital de investigación. Para poder contestar ás preguntas
tes dúas boas opcións, ben facer os xogos en liña do Brincaletras ou no
Genyally ou ben ler a súa biografía no blog Lecturas en Galego. Logo
coloca o nº da pregunta na resposta correcta ou escrebe a resposta nas
preguntas. VER O EXEMPLO
SI

1993

EEUU

OBAMA

SI

CÁRCERE

42

SI

92

1955

1992

MALALA

2005

BRANCA

30

LUTHER
KING

BIL
CLINTON

RAYMOND
PARKS

ROSA
PARKS

M. GANDHI

DETROIT

382

1900

VIRXINIA

40000

ALABAMA

POBRE

MESTRA

14
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A

Nº 7

1-De que país cres que é natural Rosa Parks?........................2-Saberías dicir de que estado? .........................
3-Non lle cedeu o seu asento a un home de raza ....................... 4-Este feito fixo que a meteran no ........................
5-Ademais do cárcere foi multada con cantos dólares? .....................6-En que ano naceu? .....................7-Deixou de
estudar para coidar á súa nai que estaba enferma? ..........SI..........8-Tiña ascendencia africana, escocesa
e ........................ 9-Que profesión tiña súa nai? .......................10-En 1932 casou con .........................11-En que ano se
fixo famosa por negarse a mudar de asento no autobús? …......................12-Desde que ano se segregaba por raza o
transporte público en Alabama? ....................... 13-Pagábase o ticket entrando por diante e axiña tiñas que saír de novo
para volver a entrar por atrás. É isto certo? .....................14- Cantos años tiña cando aconteceu o suceso do
autobús? .....................15-Cantos días durou o boicot que se fixo posteriormente ós autobuses? .....................16-Cantos
usuarios de raza negra usaban o autobús naquela época? .....................17-Quen liderou a protesta dos
autobuses? .....................18-A que estado mudou a primeira vez por medo das ameazas de grupos de supremacía
branca? .....................19-E a segunda vez ?.......................... 20- Viviu os últimos días da súa vida sendo pobre ou
rica?..................... 21-Que presidente lle concedeu unha condecoración a mediados dos anos 90? .....................22-Sabes
en que ano finou ..................... 23-A pesar dos moitos problemas no final da súa vida tivo axudas para poder sobrevivir.
Con cantos anos nos deixou? .....................24-En que ano publicou a súa biografía "Rosa Parks: My
Story"?..................... 25-Que presidente mandou construir unha estátua de Rosa Parks para metela no Salón Nacional
de Estatuas do Capitolio? .....................26-Quen é hoxe en día considerada a "1ª muller dos Dereitos
Civís"? ...........................27-Con anterioridade sábese que houbo outras mulleres como Claudette Colvin e Irene
Morgan que tamén protestaron nos autobuses pola mesma causa. É isto certo? .....................28-Que día de xaneiro se
celebra o DENEP (Día Escolar da Non Violencia e a Paz) .....................29-Que muller gañou o Nobel da Paz con 17
anos? .........................30-Quen dicía "Non hai camiño para a paz, a paz é o camiño".....................

EDNL
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DENEP – RECEITAS DE TOLERANCIA

Receiras feitas con moito desexo de amor e paz

ALUMNADO DE 6º
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Aparte de vir disfrazados ó cole, no ciclo superior traballamos o Entroido facendo retos, un día traendo
receitas, outro día refráns ou adiviñas, outro un disfraz típico dalgunha zona de Galicia, etc. Aquí deixamos
unha pequena mostra, xunto con algunhas das carautas que se fixeron noutros ciclos.
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Este ano, algúns estivemos xogando e aprendendo cos brincaletras
elaborados polo EDNL sobre o Entroido e que temos na Aula Virtual.
Deixamos aquí algunhas das preguntas para ver como andades de cultura
popular sobre o Entroido. Escolle a resposta correcta:
1-HAINO DE COMPADRES E DE COMADRES. Neles ten lugar unha
simbólica guerra de sexos, na que as mozas (no 1º) fan uns bonecos
ridículos con palla e trapos chamados compadres, que defenden dos mozos
que tentan apoderarse deles para queimalos. No 2º invírtense os papeis.
QUE DÍA É? MARTES / XOVES / VENRES
2-UN É CORREDOIRO, OUTRO É FARELEIRO E OUTRO É DE
PIÑATA. DE QUE DÍA FALAMOS? DOMINGO / MARTES
3-É un dos símbolos do entroido pontevedrés. É quen abre os festexos xunto ao seu séquito un venres
pola tarde, e tamén quen os clausura. QUEN É ESTE ENTROIDO? URCO / RAVACHOL
4- Recipiente de barro cheo de doces e lambetadas que se pendura alto mentres a xente, normalmente os
rapaces, tenta rompelo cun pau e os ollos vendados. PIÑATA / CACEROLA
5-Cabeza de porco salgada e, frecuentemente, afumada. É un ingrediente habitual dos cocidos, sobre
todo no Entroido. CACHEIRA / ANDROLLA
Cada resposta vale 2 puntos. Investiga na Aula Virtual e comproba cal foi a túa nota
EDNL
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24 DE FEBREIRO
DÍA DE ROSALÍA
Cada ano desde O Servizo de Cultura da Deputación de Pontevedra promove a celebración do Día de
Rosalía cun acto institucional que ten lugar arredor do día 24 de febreiro, data na que se conmemora o seu
nacemento. Dentro da programación promoveu facer un debuxo sobre a homenaxeada. Nós deixamos aquí
algúns dos que se presentaron. Se queres ver os gañadores tes que entrar no documento relacionado co
concurso que hai na páxina da Deputación de Pontevedra. Por outra banda , o Calendario do Libro e da
Lectura da Consellería de Cultura, Educación e Universidade recolle tamén esta data co fin de consolidar a
celebración colectiva da obra literaria da nai das letras galegas.
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Laura Pichel
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Manuel Araujo
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SOMOS APICULTORES
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XIX EXPOSICIÓN DA CAMELIA

Esta XIX Exposición da Camelia no CEP Campolongo estivo gafada tamén polo virus do COVID. Fíxose
a exposición pero só a nivel interno, sen público e sen os tradicionais cultivadores e sen a participación
doutros colectivos: asociacións, colexios, etc.
32
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XIX EXPOSICIÓN DA CAMELIA
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5º C

MatematicArte
25N Día contra a
Violencia de Xénero

Suma
n
afecto do
s +

Lema gañador do concurso
convocado pola Xunta con
motivo do 25N

A muller na Ciencia
JOSEFA WONENBURGER
Excelente matemática
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TRAPECIO

CÍRCULO

TRIÁNGULO

ROMBO

HEXÁGONO

RECTÁNGULO

CADRADO

A CAMELIA
NA
XEOMETRÍA
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LETRAS GALEGAS 2021
O Día das Letras Galegas é un día de exaltación da
lingua de Galicia a través da súa manifestación literaria.
Comezou a celebrarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co
centenario da primeira edición de Cantares gallegos, de
Rosalía de Castro.
Ata 2021, ano dedicado a Xela
Arias Castaño,
61 autores (5 mulleres e 56
homes) foron homenaxeados nas 59 edicións do Día das
Letras Galegas, posto que 1998 foi o único ano en que houbo
unha homenaxe colectiva (en concreto, a tres trobadores
ligados á Ría de Vigo).
Xela Arias Castaño, nada en Lugo o 4 de marzo de 1962 e finada
en Vigo o 2 de novembro de 2003, foi unha poeta, tradutora en
varias linguas, editora, e profesora galega, ligada a Edicións
Xerais de Galicia, coñecida polas súas obras Tigres coma cabalos
e Darío a diario. Como tradutora traballou con textos de, entre
outros, Carlos Oroza, Camilo Castelo Branco, Gianni Rodari,
Jorge Amado, Wenceslao Fernández Flórez, Roald Dahl, Juan
Farias, James Joyce, Cervantes, James Fenimore Cooper, Vicenç
Beltran, Jan Terlouw, Bram Stoker, Angela Carter, Charles
Baudelaire e Jean Rhys.
A súa Poesía reunida publicouse en novembro do ano 2018. En
2019 a plataforma de crítica literaria A Sega dedicoulle o Día das
Galegas nas Letras. Algúns dos seus compromisos sociais, foron
os de colaborar con Greenpeace, participar nos manifestos contra
a Guerra do Iraq, O Prestige ... e tratar de prestixiar a lingua
galega.
O único libro en prosa, Non te amola, foi publicado despois da súa morte. Nel,
Xela, con 30 anos, transfórmase nunha nena de 9 anos para contar as súas
vivencias nesa etapa da súa vida nas terras de Sarria, no concello de Lugo.
Estes contos pódense ler e descargar dende a Aula Virtual de Dinamización
Lingüística do noso cole. Nela tamén hai actividades interactivas para poder
coñer mellor a esta xa persoeira das letras galegas.
Intempériome
“INCÉNDIATE
á calor da observación.
E repasa logo
a ollada no pouso
dos afectos”

Darío a diario
“Nada que ver coa posesión.
Non te posúo nin quero.
Cóidote, ámote e manteño a esperanza
de aprenderche a te posuíres”.
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LETRAS GALEGAS 2021
XELA ARIAS CASTAÑO
OBRA LITERARIA
Xunto co libro póstumo, Non te amola, as 4 obras poéticas de Xela
Arias son:
- Denuncia do equilibrio - Tigres coma cabalos
- Darío a diario - Intempériome
RETALLOS
O proxecto pedagóxico "Granxa de Barreiros" foi o que motivou a seu
pai a vivir en Sarria (Lugo) durante 4 anos (dende 1965 até 1969).
Con 10 anos escribe o conto inédito A pobreza e a negrura da aldea.
Con 11 anos gaña un premio no Concurso de Contos Infantís O Facho co
relato A fraga dos paxaros faladores e a fraga leopardicia.
Na súa infancia comentaba: "Agora na primavera fixen nove anos. Son
moitos para non procurar nada de proveito na vida, así que vou escribir
un libro”.
Aos 22 anos (1984) pudo mudar ao galego o nome de Mª de los
Ángeles para Mª dos Anxos. Cando naceu os nomes galegos non
estaban no santoral. En 1995, con 33 anos, o xuíz autorizouna a cambiar
de novo o nome polo que tiña de pía dende os 6 anos (XELA) .
Xunto con Darío Xoan Cabana recibiu o Premio Ramón Cabanillas, e
como tradutora o Premio de Tradução da Lingua Portuguesa.
“Dáme rabia ter que dicir que son feminista. Pásame igual que co
nacionalismo. Deixarei de ser unha cousa e outra cando as nacións
soxulgadas non o sexan e as mulleres discriminadas non o estean”.
“Hai que rebelarse contra a concepción do libro como un cadáver morto
no anaquel”

Tigres como cabalos
Ignoro que lugar é este onde me atopo
cos meus ósos e os silencios das palabras.
Detesto esa voz que vén tan alta
coa que persegues ...
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LETRAS GALEGAS
2021

DÍA 17

DE

MAIO

Dende o departamento de educación física, en colaboración co equipo de
normalización da lingua galega, esta é a nosa contribución á conmemoración da semana
das letras galegas, coa colaboración de todolos cursos, traballando as manifestacións
artísticas expresivas co noso corpo. Noraboa a todos polo gran traballo realizado.
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XELA

ARIAS

CASTAÑO.

XELA

NACEU EN

SARRIA

(LUGO)
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O

DÍA 4

XELA

DE MARZO

DE

INGRESOU NO COLEXIO

(LUGO)

E VIVIU EN

1962.

FINGOI

VIGO
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XELA

FOI

PROFE,

XERAIS

POETA,

EDITORA

PARA

E TRADUCTORA DALGÚN

CONTO

COMA

:

41
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AS

BRUXAS

ROALD

CONTOS

DE

DAHL,

AO

TELÉFONO,
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DE

GIANNI RODARI

E OUTROS AUTORES COMO:

BRAM

CERVANTES,

STOKER

43

44

NA SÚA

POESÍA

DESTACAN LIBROS COMA:

DARÍO

A

DIARIO,
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INTEMPÉRIOME E

DENUNCIA DO EQUILIBRIO.

FINOU EN

2003.
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TRAS A SÚA MORTE, PUBLICOUSE O SEU ÚNICO

LIBRO

EN PROSA:

NON TE AMOLA.
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17 DE MAIO DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Xenial coma Rosalía

Xeranios coma dentes

Escritora e traductora

Encántame traballala

Ler os seus contos é marabilla

Linda cando a les

A nai de Darío...

Amiga sempre… Juan

Pedro

Xamais deixaba de soñar Xantando poemas
Ela sempre pintaba

Escribindo libros

Luz no seu interior

Lendo palabras

Amaba os poemas. Antón

Amiga das letras. MR

Xenial poeta

Xerais, alí traballou

Xornais co seu nome

Excelente escritora

Escribiu só por pasión

Editora de Xerais

Libros perfectos

Ler os seus libros é o mellor Letras Galegas 2021

Afouta persoa.

Tala

A nena de Sarria!

Martina

A galeguista de
SarriaCeci

5º
C
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Na actividade en liña que se fixo da Palabra do Ano do 2020 no Portal das Palabras, a gañadora foi
“Nós” , cando case todos pensaron que sería pandemia ou coronavirus as gañadoras. Unha grata
sorpresa! Seguramente axudou moito que este ano se conmemorou o centenario da publicación da

Revista Nós . O alumno de 5º, Noel, tróuxonos a Edición do Primeiro facsímile completo
coas súas 30 páxinas. Trátase dun agasallo que recupera un dos principais símbolos do labor da
xeración das Irmandades da Fala.
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Érase unha vez un neno chamado
Jaimito que se aburría e debuxou
un pequeno círculo nun folio branco. Ese era eu,
poderíase dicir que era un círculo calquera, pero non foi así.
Uns minutos despois da miña creación, me fixei nos obxectos que
había ao

meu redor: un afialapis, un bolígrafo, unha goma e... un

lapis!
Ese obxecto

chamoume a atención e intentei con todas as

miñas forzas aproximalo a min. De súpeto... ZAS! O lapis
desapareceu, tragueimo sen deixar rastro. Pasaba o tempo, e cantas
máis cousas engulía máis grande facíame, en media hora me había
chimpado case toda a casa. Entón chegou Xaimito, nada máis abrir a
porta botou a correr en dirección oposta mentres eu o perseguía
pensando que sería a mellor primeira vítima, pero nada máis saír da
casa, un raio golpeoume
facendo que volvese a ser un pequeno círculo.
Xaimito rompeume e tiroume ao lixo, sen
saber que eu podería volver a medrar...
Emma González Pascual

6ºA
Sábado 8 de maio de 2021

A CASA DESAPARECIDA
Unha familia que vivía ás aforas de Pontevedra desaparece sen deixar
rastro xunto coa súa casa.

A familia formada por: Calara (a nai), Pedro (o pai) e Xaimito (o fillo), desaparece
na madrugada do sábado sorprendendo aos veciños que rapidamente deron a voz de
alarma.
Pablo, un veciño que ía a súa casa despois dunha cea familiar, foi o único que veu a
casa desaparecer. Dicía que era como se a casa fose tragada pola terra en menos de
dous segundos. Pero a Policía Nacional non encontrou no terreo ningún burato polo
que puidese caer a casa. Non había absolutamente nada, excepto un pequeno círculo
debuxado nun folio branco no medio do terreo.
Agora o caso é mundialmente coñecido polos equipos de investigación que seguen
sen encontrar máis probas.
Emma González Pascual 6ºA
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Sábado 13 de xaneiro 2021
DORAEMON APARECE NO CENTRO DE PONTEVEDRA
O personaxe animado, Doraemon aparece na Peregrina co seu
“gorrocóptero” e deixa alucinados ás persoas que paseaban por alí.
Nun día caloroso, baixa co seu “gorrocóptero” do ceo Doraemon, o
personaxe animado da serie animada “Doraemon, o gato cósmico”.
Nada máis baixar, os nenos que paseaban por alí preguntábanse,
que facía aquí? Que lle pasou?... Algúns querían sacar unha foto
con el e utilizar os seus inventos que tiña no seu “peto máxico”.
De súpeto os seus amigos animados Nobita,
Zuneo... apareceron co seu propio ”gorrocóptero”
para levalo de volta á casa e ver a súa familia.
En fin, Nobita explicoulles que Doraemon tomara
unhas pastillas que estaban caducadas e non
sabía para onde ía.
Doraemon e os seus amigos

Sara Bouza García

6º A

Venres 7 de maio de 2021 ATÓPASE VIDA EN XÚPITER
A NASA anuncia pequenos rastros de vida no gran
planeta do Sistema Solar: Xúpiter. Este venres
os expertos da NASA “Non Aceptamos Sibaritas
Amigables” detectaron pequenos rastros de vida
que ao parecer son marcianos. Cando ían de xira polo Sistema
Solar, na famosa nave espacial ÍGOR 11, os marcianos estaban
manifestándose fronte ao seu rei dicindo que os seus retretes
non tiraban da cadea e tiñan un montón de refugallo
acumulado nas súas casas, que ao
final ían crear
unha fábrica de feces nas súas vivendas, ou como
seu termo científico di: O“popó”.
Os científicos non o poden crer, isto agora é
tendencia. En fin, a NASA está asombrada por atopar
marcianos gritando que as súas casas eran fábricas
de “popó”.
Pascual Valenzuela Rivas 6º A

50

51

Chámame Sara e teño cousas que me gustan e outras que non tanto, falarei das que me
gustan. Algunhas cousas que me gustan de min son: o meu carácter, a miña forma de
vestir, gústame que me guste ler e tamén ser deportista.
Gústame ler, porque aprendo palabras novas, leo historias incribles, é divertido e
ademais o tempo pasa máis rápido e todo iso me gusta.
Gústame o meu carácter, porque é divertido, é alegre e creativo.
Gústame a miña forma de vestir, porque non é moi moderna, pero non é anticuada.
Gústame ser deportista, porque estás en forma, coñeces xente nova, ademais de que
non estás moito tempo sen facer nada.
Gústame todo iso porque é divertido e todo é porque eu son fantástica.
Sara López Domínguez 6ºA

Chámome Lía e son fantástica.
Son de pel clara, teño o pelo curto e marrón escuro, uns ollos únicos, un pequeno nariz e un
sorriso fermoso.
Son alta e esvelta, gústanme os deportes e a música pop.
Encántame xogar cos meus veciños, probar deportes novos e ir ao conservatorio.
Son de carácter tranquilo, aínda que podo estar todo o día saltando. Son alegre e amable,
solidaria e forte; con motivación podo conseguir todo.
Gústame vestir con roupa deportiva, cun pendente de aro na orella esquerda e co pelo
solto. Encántame a natureza, dáme paz e síntome libre.
Odio a contaminación, a violencia e a inxustiza.
Creo que son pouco traste pero aventureira.
Por todo isto, eu son fantástica.
Lía Iglesias Ledo 6ºA
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“Todos os nenos nacen artistas. O problema é como seguir sendo artistas ao crecer”
Pablo Picasso

Emma González

Emil Ghiani

Carlos Dasilva

Iván Lago

Sofía Fernández

Sara López

Juan Iglesias

6ºA
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Vitoria Munaiz

Carlos Vázquez

Jorge Iglesias

Laura Sobral

Iago Iglesias

Lía Iglesias

Pascual Valenzuela

Sofía Fernández

Sara López
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Píntome a min mesma porque son a quen mellor coñezo
Frida Kahlo

Emma González

Sofía Fernández

Lara López

Noa García

6ºA
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Ivet Ivanova

Pascual Valenzuela

Aitor Calvo

Juan Redondo

6ºA
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Anxo Rodríguez

Vitoria Munaiz

Emil Ghiani Pérez

Sara López

6ºA
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Diego Velázquez

Alexander Pazan
Sara Bouza

Guillermo Piñeiro

Laura Sobral

6ºA
57
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Judith Bertran

Vitoria Munaiz

Aloia Bugarín

Juan Iglesias

6ºA
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Ola, querido diario, hoxe vouche contar por que son fantástica.
Eu son fantástica xa que se algún/ha amig@ meu/miña necesita axuda eu, sen dúbida,
axudareino. Son fantástica debido a que son natural, estudosa e aplicada.
Se algo me sae mal volvo a intentalo, dito en outras palabras, que se caio vólvome a
levantar.
Son fantástica polo motivo de que me gusta ser como son.
Porque son atenta, observadora e traballadora, máis ou menos, coma unha científica.
Tamén son fantástica porque son soñadora e imaxinativa do que non existe e que está por
chegar. Son fantástica porque aínda que cada día vaia sendo máis maior o meu
pensamento é coma dunha nena pequena.
Eu son fantástica polo que nin nada nin ninguén, me dirá o que poida ou non poida ser de
maior. En fin, son fantástica por ser como son.
Judith Bertran Cortizo

6ºA

Ola! Chámome Anxo e veño a explicarvos por que son fantástico.
Segundo o dicionario una persoa fantástica é aquela que ten calidades extraordinarias
como as miñas.
Son fantástico porque axudo a miña nai a facer as tarefas da casa, son fantástico porque
esfórzome para sacar boas notas no colexio, son fantástico porque coido da miña gatiña ,
que chámase Lúa, son fantástico porque fago escalda cos meus pais e co meu irmán
fantasticamente ben , son fantástico porque sempre fago os deberes da escola e da
academia de inglés a que vou, son fantástico porque axudo aos meus pais a cultivar
vexetais que están fantasticamente bos, son fantástico porque son un bo amigo dos
meus amigos.
En definitiva , son fantástico por todas a cousas fantásticas que fago na miña vida cotiá.
Anxo Rodríguez Ramírez 6ºA
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RECUNCHO LITERARIO
DE 5º C

Correrás á rúa
e concentraraste nese paxaro que voa. Manu

Tala

Só a imaxinación perdurará.Unicamente
ela sabe o destino da historia. Cristina

M. R:

Escritos só coa vogal “a”
60
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Somos un cachiño
da felicidade.
Marta

SOMOS ...

Somos ondas
na marea.
Greta

SOMOS. ...

Somos estrelas
no ceo.
Mateo
Somos versos
no poema. Cecilia

Somos libros na biblioteca,
cheos de palabras.
Paula

Somos pequenas máculas de po
no centro do mundo. Ánxela
Somos o principio
do fin. Martina

Somos coellos
na chistera. Antón

Somos o latexar
da vida. Hugo
Somos a noite
no día.
Tala

Somos escintileos
no firmamento. Cris

Somos margaridas
no campo.
Gael
Somos o despertar
do amencer. Antía

Somos árbores
no bosque.
Miguel

Somos gatiños
no tellado. Sabela

Somos fadas

Somos persoas
nunha realidade.
Dylan

das cores.
Somos poliños

Somos o sol
no Universo. Marcos

no niño.

Martín R.

Somos anduriñas
no nacemento. Manu

Somos tartarugas
no mar.
Guillermo

Somos galos
no curral.
Pedro

Esther
Somos libros
dos poetas. Juan
Somos cada pedra
do noso camiño.
M.Araújo
Somos cantantes
no escenario. Brais

Somos
5º C

61

62

ESCRIBO PORQUE ME PETA...

62
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Buscando as palabras
na rúa atopei....
O asubío do vento,
as ondas do mar azulado,
as cores do arco da vella,
os pétalos vermellos das rosas.
O remuíño das augas do río,
os berros dos nenos no parque,
o rechouchío dos paxaros
e as cálidas praias da costa.

Manual para ser poeta
Un bo poeta leva sempre
imaxinación na maleta.
Cando remates un poema,
regálallo a unha nena.
Nunca escribas de noite,
porque non trae boa sorte.
Mentres escribes,non peches os
ollos e deixa voar os teus soños.
Non recites no medio da rúa, se
cadra, esperta a lúa.
Ao final, o que importa é que á
poesía non lle peches a porta.

A POESÍA CURA...
O aburrimento nos días de inverno,
as pelexas de familia,
as noites de insonio,
a dor de corazón,
a falta de imaxinación,
o medo á escuridade,
os enfados cos amigos,
os pesadelos dunha noite...

O MEU GATO POETA
Teño as mans suaves
coma o pelo dun gato,
para agarimarte.
Teño o corazón grande
coma o bandullo dun gato,
para quererte.
Teño o sorriso doce
coma o ronroneo dun gato,
para namorarte.
Teño os soños profundos
como a mirada dun gato,
para imaxinarte.
Alumnas e alumnos de 6º C
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“UN ANO EXCEPCIONAL”
As alumnas e os
alumnos de 5ºA
utilizamos a banda
deseñada para
resumir este ano
tan especial
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Este ano, aínda que levamos máscara e
mantivemos as distancias, non deixamos
de divertirnos, facer deporte, crear a
nosa propia horta escolar e ata…
fixemos novos (e animais) amig@s!
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O TEU COLE NA HISTORIA

Sábese, entre outras cousas, grazas ao estudo dos seus
brasóns, que o Pazo de Campolongo, tamén
coñecido como "Pazo dos Marqueses de Leis" ou de
"Paco Leis" pertenceu desde o século XVI a varias
familias emblemáticas de Pontevedra (De la Vega,
Cruu, Salazar, Figueroa, Montenegro e Mendoza).
Converteuse en 1943, baixo a ditadura do xeneral
Franco, na delegación do "Frente de Xuventudes".

O
colectivo Polo Correo do Vento, en
colaboración co Concello de Pontevedra está a
facer uns murais polos colexios co título “O teu
cole na historia ...”. No noso están representados
a Audiencia, O Pazo e as súas pistas, A Vella
Estación do tren, Aurora Vidal, O Río Gafos,o
colexio Campolongo e as Camelias.

Jesús Hermida,

En 1851 súcédense as noticias na prensa sobre a
construcción dun novo edificio (actual
Audiencia de Pontevedra) que suplantará
ó cárcere vello situado perto da Ponte do Burgo.

nos anos 50 bateu récord de
España nos 80 metros na fase provincial dos Xogos
Escolares. "Fixen unha marca escandalosa naquel
momento, posto que o récord estaba en poder do noso
paisano Moncho Rodríguez en 9 segundos, e eu, nas
Pistas de Campolongo, en Pontevedra, nunha
pista mala de cinza, fixen 8.7".

Aurora Vidal Martínez nace en Pontevedra o
28 de agosto do ano 1910. Estuda maxisterio en 1931,
cursa o Grado Profesional e exerce o ensino como
mestra dezmilista en diversos destinos de Galicia,
Castellón e Canarias. Foi nos anos corenta cando
Aurora Vidal Martínez (1910- 2005) comezou de
xeito activo a súa carreira como escritora na cidade do
Lérez. Alí trabou amizade con escritores e intelectuais
de renome, entre eles o propio Álvaro Cunqueiro,
Xosé F. Filgueira Valverde ou Herminia Fariña.

No ano 2010, centenario do seu aniversario, tanto o
Concello de Pontevedra como o CEP Campolongo,
colexio onde se xubilou, fixéronlle unha pequena
homenaxe. O Concello cunha placa na casa onde
vivía e o colexio cunha exposición dos seus libros e
traballos dalgúns dos seus poemas.
EDNL
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CEP Campolongo

RENOVACIÓN
XUNTA DIRECTIVA
ANPA
sen a túa implicación
non pode seguir funcionando
Pian Madruga
Servizo de comedor
Act. Extraescolares
Ludotecas

Interlocutores Colexio
Consello Escolar
Excursión Sexto
Festas

sanxosecampolongo@gmail.com
grupos whatsapp
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MÚSICA

EDNL/BIBLIOTECA
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Nestor Blanco

Fina
Casalderrey

A polifacética mestra e
escritora,
Fina
Casalderrey, xunto co
músico Nestor Blanco ,
viñeron presentar o seu
traballo musical ó noso
cole. O álbum contén
algunha das cancións nas
que coloborou o Coro
Luís García Limeses,que
dirixe
a
mestra
e
compañeira
do
cole
Reyes Carballo.
BIBLIOTECA
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JUDITH
BERTRAN CORTlZO

JUAN ANTONIO
FERNÁNOEZ LÓPEZ

SARA
BOUZA GARCÍA

GARCÍA DE LA FUENTE

ALOIA
BUGARÍN GUIJARRO
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