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Antes de nada quero agradecervos a vosa
masiva participación nas eleccións celebradas
con motivo da aprobación da xornada
continuada. Xa sei que estamos todavía nun
período de rodaxe, pero as melloras
substanciaIs que estamos a notar, fannos crer,
cada día máis, neste paso tan importante que
dimos entre todas e todos, tentando sempre o
mellor para os nosos pequenos.

Non cabe dúbida de que os maiores logros
verémolos a longo prazo, sen embargo, os
beneficios acadados ata o momento dannos a
seguranza de que estamos no bo camiño, e de
que fixemos a mellor elección ao transformar
o noso colexio nun auténtico referente a nivel
educativo. Un centro do século XXI.

Neste nº 3 do noso xornal: “AS COUSAS DA
NOSA ESCOLA” amosamos unha pequena
mostra das actividades e traballos en que
participamos con ilusión docentes e
alumnos/as ao longo do curso e que serviron
para fomentar o compañeirismo e a
solidariedade que intentamos inculcar a diario
na nosa labor docente, xa que serán os
cimentos para que estas futuras xeracións,
constrúan unha sociedade cada vez máis xusta
e democrática.

Este ano, o día das LETRAS GALEGAS
dedicouse a “XOSÉ Mª ÁLVAREZ BLÁZQUEZ”,
do que dimos constancia no noso Festival
conmemorativo que celebramos o día 16 de
maio e do cal facemos, de seguido, unha
breve reseña para coñecer un pouco os
aspectos que levaron a que este ano se lle
adicase o día máis importante das nosas
letras.

Xosé María Álvarez Blázquez naceu en Tui o 4
de febreiro de 1915, terceiro dos seis fillos,
todos homes, do médico pontevedrés Darío
Álvarez Limeses e de María Blázquez Ballester.

Contra 1930, Xosé María publica os seus
primeiros poemas en xornais de Pontevedra e
Tui, e en 1931 empeza estudos de Maxisterio.

En 1949 publica co seu irmán Emilio o libro
Poemas de ti e de min, e é nomeado membro
da Real Academia Galega e Comisario de
Escavacións Arqueolóxicas de Vigo. Ó ano
seguinte funda, con Viñas Cortegoso, a
Editorial Monterrey, e publica nela o belísimo
libro de poemas Roseira do
teu mencer, dedicado á súa
filla Colorín.

En 1976 é nomeado
Cronista Oficial da Cidade
de Vigo e xa en 1960
publicará as case seiscentas
densas páxinas do libro La
ciudad y los días.

En 1983, pecha simbolicamente a candidatura
do Partido Galeguista nas eleccións municipais
de Vigo.

O 2 de marzo de 1985 morre en Vigo, por
culpa da afección cardíaca que padecía desde
había anos.

As persoas que colaboramos directa ou
indirectamente na confección e edición do
presente xornal desexámovos, con todo o
cariño, que distrutedes con cada páxina.



O día 9 de novembro, e contando coa colaboración de todos e todas, celebramos unha gran
festa. Durante case todo o mes, mantivemos varias exposicións alusivas e confeccionamos
diferentes murais. Organizamos xogos coa castaña como protagonista e logo do clásico partido
entre alumnos e mestres, dímonos una enchenta deste exquisito froito.



Como todos os anos celebramos o Festival de Nadal ó
redor do noso nacemento. O alumnado interpretou obras
de teatro, así como diversas panxoliñas.
Realizamos un concurso de Postais de Nadal, e recibimos a
visita de Papá Noel.
Unha comida para todos: alumnos e profesores, servíu
como colofón a esta festividade tan entrañábel.



Moitos carteis coas cualificacións das boas e malas intencións, encheron os accesos aos
corredores e aulas.
Na polideportiva de A Silva levamos a cabo os xogos cooperativos que cada ano serven
para fomentar o compañeirismo e a participación colectiva de maiores e pequenos.



O día 30 de xaneiro tivo lugar unha degustación de produtos típicos destas datas. Entre
outros poidemos degustar: filloas, orellas rosquillas, biscoitos…Este ano non sobrou
nada. Notouse que ao celebrarse en sesión de mañá, había moita máis fame.
O día 1 de febreiro celebramos o festival de disfraces do que aquí amosamos, somentes,
unha pequena mostra.



DÍA DO LIBRO

Traballos colectivos

1. PRIMEIRA CATEGORÍA Educación Infantil:
 1º PREMIO: “ Teño 2 mans ” ( Ed. Infantil 3 anos )

2. SEGUNDA CATEGORÍA 1º e 2º de Primaria:
 2º PREMIO: “ Os mobles que falan ” ( 1º de PRIMARIA )

3. TERCEIRA CATEGORÍA 3º e 4º de Primaria
 1º PREMIO: “ Queremos saber ” ( 3º de PRIMARIA )
 2º PREMIO: “ Aventuras dun neno en Cerceda ” ( 4º de PRIMARIA )

4. CUARTA CATEGORÍA 5º e 6º de Primaria:
 1º PREMIO: “ A prehistoria ” ( 6º de PRIMARIA )
 3º PREMIO: “ Que saques buenas notas ” ( 5º de PRIMARIA )

DÍA DAS LETRAS GALEGAS

Traballos individuais

1. PRIMEIRA CATEGORÍA Educación Infantil:
 2º PREMIO: “ O oso meloso ”

 AUTORA: Thais Ramilo Amor ( Ed. Infantil 5 anos )

2. SEGUNDA CATEGORÍA 1º e 2º de Primaria:
 2º PREMIO: “ O burro gafotas “

 AUTORA: Andrea Dubra Añón ( 2º de PRIMARIA )

3. TERCEIRA CATEGORÍA 3º e 4º de Primaria:
 1º PREMIO: “ Carraspín e o seu ordenador fantástico “

 AUTOR: Jónathan Bértoa Pallas  ( 3º de PRIMARIA )
 3º PREMIO: “ O neno que ten piollos ”

 AUTORA: Esmeralda Costa Rodríguez ( 4º de PRIMARIA )

4. CUARTA CATEGORÍA 5º e 6º de Primaria:
 1º PREMIO: “ O avó “

 AUTOR: Marco Nícolli Becerra ( 6º de PRIMARIA )
 3º PREMIO: “ Lucas, o rato Pérez e Daniel o traveso “

 AUTOR: Miguel Loureiro Ameijenda ( 6º de PRIMARIA )



O día 16 de maio celebramos o Festival das Letras Galegas. Previamente, tivo lugar a
entrega dos premios aos traballos galardonados no certame literario patrocinado polo
Concello.
Este ano, o emprego de medios audiovisuais, a participación activa do profesorado, así
como as maxistrais postas en escena, entre as que non faltou unha réplica do
Chiquilicuatre, fixeron do Festival, un dos mellores dos derradeiros anos.
Se a isto engadimos a presentación que bordaron Pepe e Isabel, non se pode pedir máis.























































ACRÓSTICO DE LA CAMPANA

Cómo me gusta escuchar

Amigo, las campanitas

Me hacen soñar y pensar

Por las mañanitas,

A la hora de despertar

Nos tocan las campanitas

Antes de bailar.







Marco Nícolli Becerra



Aquí podedes observar unha mínima parte dos traballos colectivos e actividades
realizadas durante o presente curso.





Tal como se prioriza no plan de emerxencia procedíuse a desaloxar o antes posíbel as
aulas de Educación Infantil, así como o ximnasio e as aulas de P.T. e informática
ubicadas, estas dúas últimas, anexas ao edificio principal.
O tempo real da evacuación foi contabilizado polo xefe de bombeiros.

11:22 Faise soar a alarma procedéndose a desconectar as tomas de gas
e electricidade.

11:22: Chamada ao 112.
11:32: Chegada da Policía Local.
11:35: Chegada de Protección Civil.
11:39 Remata a evacuación.
11:40 Chamada ao 112, dando por rematada a intervención.



Aparte das xa clásicas saídas a concertos didácticos e representacións teatrais, a
excursión longa realizámola a Cabeza de Manzaneda.
Este ano, na excursión de fin de curso acudimos á Granxa Escola “O Sendeiro” en
Abegondo.





Oito anos leva o atletismo no noso Centro, e moitos son os alumnos/as que pasaron e que
seguen a pasar por algunha das disciplinas deste deporte milenario que lles ensina moitas cousas.
Deporte éste que  NON surdíu coa idea de “buscar campións” senón coa de ser unha
actividadede que procura a AUTOSUPERACIÓN. Si, iso que dín de aprender a superar as propias
limitacións que deixan de ser tales cando se superan co esforzo.  Así, recordemos os casos de
dous rapaces regordechos e con cualidades físicas pouco destacables chamados Rubén Becerra e
Ana Domínguez, que cando no ano 2000 empezaron no atletismo non gañaban máis ca resfriados
nas competicións. Pero 7 anos despois, coas súas gañas e moito esforzo, acadaron representar a
Galicia nuns campionatos de España en Murcia e Xaén, quedando entre os máis destacados.
Conclusión: “cada alumno/a que se apunta a atletismo chegará onde él ou ela se propoñan” Uns
só querran pasalo tempo, outros adelgazar (ou non engordar), outros obter saúde ou máis
amigos/as, e outros chegar a unhas olimpíadas. Motivacións diferentes pero TODAS VÁLIDAS NO
NOSO ATLETISMO.

A continuación repasaremos algunhas das nosas participacións en competicións:

-I ºCROS CORTE INGLÉS (Santiago-24-11-2007):

3 medallas individuais mais un trofeo por equipos, destacando a Esmeralda Costa no seu debut.

-II ºCROS CORTE INGLÉS (Santiago-24-11-2007):

1 Trofeo para o Equipo Alevín Feminino.



-CAMPO A TRAVÉS DE TOURO (14-12-2007):

6 medallas en total.

-1ª COMPOSTELA CUPS PISTAS DE NOIA (22-12-2007):

Non tocou a lotería ese día pero…22 medallas e o gran debut de algúns que vedes.

-2ª COMPOSTELA CUPS PISTAS DE NOIA (02-02-2008):

¡Nada menos que 30 medallas para Atlética!



-CAMPIONATO GALEGO PISTA CUBERTA (Febreiro 2008):

Esmeralda debuta en peso con unha medalla e Iria toma contacto cos 500 metros.

-COMPOSTELA CUPS EN RUTA NA SILVA (08-03-2008):

Boa organización a cargo de Atlética A Silva coa inestimable colaboración de DIST-RE PIÑEIRO,
que sempre se brinda a botarnos dúas mans, e a colaboura do Concello de Cerceda.

-CAMPIONATOS PROVINCIAIS E GALEGOS ESCOLARES (MAIO E XUÑO 2008):



-OS PAIS E PROFES…tamén acadaron algún que outro metalillo neste curso:

Campionatos de España Oviedo. Campionatos Galegos Riazor.

Campionato de España de Combinadas Cartagena.

¡Polo de agora 153 medallas entre

todos!



Grazas a todos e todas, tanto ás PERSOAS
como ás INSTITUCIÓNS e ás EMPRESAS que
colaboraron connosco ao longo deste curso
2007/2008.
Á empresa DIST-RE PIÑEIRO S.L..
Especialmente, a MARÍA e SILVIA, pola súa
dedicación constante e, así mesmo, pola
inestimábel axuda que nos prestaron na
realización das más variadas actividades.
Ao noso benquerido ALBERTO, sen cuxa
colaboración o centro atoparíase baixo
mínimos no noso traballo diario. Pai de
alumno, membro do Consello Escolar,
Conserxe do Centro e, por enriba de todo,
un competente traballador e un excelente
compañeiro.
Ao persoal de limpeza: FELISA e Mª
CARMEN.
A SILVIA, por contar connosco para todas as
actividades que, dentro das súas
competencias, organizou o Concello.
A ALBA, que neste duro ano de posta en
marcha de moitas actividades e moitos
proxectos, desvivíuse por organizar todo
tipo de actividades para os nosos rapaces.
A todos os MONITORES que traballaron
connosco durante este curso e que sempre
estiveron abertos a calquera suxerencia de
mellora. Especialmente a ADRIÁN como
responsábel directo da organización e
supervisión das actividades extraescolares.
Á representante do Concello no Consello
Escolar do centro: ISABEL CASTRO FRAGA,
porque sempre estivo pendente das
necesidades do centro, porque estivo
connosco en todos dos momentos en que
foi convocada, simplemente, grazas por
estar ahí.
Aos/ás representantes de pais e nais no
noso Consello Escolar: PILAR, Mª LUZ e
ROCÍO Mª pola súa participación e
aportacións nas reunións mantidas ao longo
do curso.

A LUIS JUNCAL polo seu traballo realizado
nas distintas zonas verdes do colexio.
Ás seguintes entidades e empresas:
AO CONCELLO DE CERCEDA pola
colaboración prestada ao longo do curso.
Á EMPRESA SONOGAL polo préstamo
dunha máquina de fume artificial para
poder levar a cabo o Simulacro de
Autoprotección Ecolar.
A TODOS OS MEMBROS DO PARQUE
COMARCAL DE BOMBEIROS DE ORDES, ao
CE 112 , a PROTECCIÓN CIVIL e á POLICIA
LOCAL, pola súa presenza e posta en
práctica do Simulacro de Evacuación levado
a cabo o día 23 de maio, e moi
especialmente ao fabuloso equipo do
parque comarcal de bombeiros que
desviviuse polos nosos chavales na visita
didáctica que realizamos ás súas
instalacións.
Á CAIXA GALICIA polas deferencias que
amosaron todos os seus empregados coa
nosa comunidade educativa ao longo do
curso.
Ás empresas ASICASA e REY VARELA e,
especialmente, aos seus condutores así
como a Carlos e Jesús, respectivamente,
pola boa empatía amosada durante todo o
curso.
A todas as empresas e entidades
colaboradoras que nos axudaron a sacar
adiante este renovado xornal.
A todos os pais, nais e demais persoas que,
dun xeito ou outro, colaborastes no
axeitado funcionamento do noso e voso
Centro Educativo.




