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FIXEMOS VERDADEIRAS OBRAS DE ARTE 
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Coa axuda das nosas 
familias… 

 
CONVERTÉMONOS EN 

AUTÉNTICOS EXPERTOS 
EN DINOSAUROS 

INVESTIGAMOS 
ONDE HAI 

NÚMEROS E 
PARA QUE 
SERVEN 
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NAS NOSAS RUTINAS DIARIAS NON PODÍA FALTAR O 
TEMPO DA ASEMBLEA, A HORA DOS CONTOS E AS 

CANCIÓNS E OS BAILES. 
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DISFRUTAMOS MOITO 
DE TODAS AS 

CELEBRACIÓNS. 
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O TEMPO FOI 
PASANDO… 

…E CASE SEN DECATARNOS O 
CURSO REMATOU.  

Outono 

Primavera 

Inverno 

AGORA NOS ESPERA UN VERÁN CHEO DE NOVAS EXPERIENCIAS. 
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COIDAMOS O PLANETA
Todo comezou cunha carta que nos deixaron os Reis Magos

pedindonos axuda para manter limpo o planeta....

Comezamos a investigar os problemas do medioambiente e como
podiamos axudar, e montamos o noso recanto do proxecto
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RECICLAR   
importa Fabricamos distintos

contenedores para separar o
lixo

Separamos papel, plasticos, tapons.

Toca baleirar no
contenedor da sua cor
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           Regamos as plantas do colexio

actuamos na
natureza

Plantamos 
unha árbore no xardín
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Para rematar, fixemos un mural con todo o aprendido

Agora sabemos que hai moitos xeitos de coidar omedioambiente, por exemplo, traer a merenda nuntaper!!

E TI, QUERES AXUDAR?
Se queres saber máis sobre os
problemas do planeta e como coidalo,
accede co código QR ao video que
fixemos
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UNHA NOVA AVENTURA
Esta viaxe comeza,
en setemobro de
2019, cando 25
nenos e nenas

chegan ao seu novo
cole:

 CEIP LABACA.

Lugar no que todos xuntos aprenderon moitas
cousas novas...
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...festexaron Samaín, Entroido, o día de Rosalía,
o das Letras Galegas....
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...saíron de excursión para descubrir e coñecer
os museos e a contorna da nosa cidade.
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E así, sen darse conta, chegou xuño de 2022, mes no
que acaba a súa andaina pola etapa de infantil e

comeza a espera para a súa nova aventura no mes
de setembro, a etapa de PRIMARIA!

MOITA SORTE, PEQUENOS AVENTUREIROS E PEQUENAS
AVENTUREIRAS!
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Os artistas de 1º
A arte é unha linguaxe que aumenta a capacidade expresiva nos nenos e nenas a
través de diferentes elementos; dese modo, a creatividade e a imaxinación
fortalécense e xogan un rol moi importante no proceso de aprendizaxe, pois eses
dous elementos benefician o desenvolvemento infantil dos pequenos. 
Ao longo do curso fixemos moitas actividades relacionadas coa arte que sacaron de
nós aos artistas que levamos dentro. Entre outras cousas, traballamos a técnica do
puntillismo para dar cor e forma a diferentes figuras, introducimos a arte abstracta
facendo composicións sen correspondecia coa realidade, coñecimos a Miró e 
 adentrámonos na técnica da acuarela. Tamén estudamos a Mona Lisa de
Leonardo Da Vinci e fixemos cadros de arte popular.

Empregamos imaxes e temas do mundo
da comunicación de masas ou da vida

cotiá como crítica social á realidade do
momento. Encantounos traballar o

POP ART.
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Coñecimos ao artista catalán Miró, que foi un dos
pioneros do surrealismo. Pintamos e fixemos réplicas dos

seus cadros.

O profe José Luis acercounos a Australia a partir da arte aborígen, arte producido polos pobos
aborígenes australianos. Para facer esta actividade utilizamos a técnica do puntillismo.
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Con Picasso acercámonos ao cubismo.
Fixemos cadros con formas xeométricas e

combinando moitas cores. Tamén
visionamos vídeos sobre a vida e obra do

artista.

A exposición de Keith Haring
causou gran éxito no

corredor. Encantounos
coñecer a este artista e facer

bonecos de cores dispostos en
diferentes posicións creando

unha réplica dos seus cadros.
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A Mona Lisa de Leonardo da Vinci tamén entrou nas nosas clases
de Arts. Descubrimos que a podemos visitar no Museo Louvre de

París e que é unha das súas obras máis importantes. Fixemos
recreacións divertidas desta obra pictórica.

Estamos feitos uns grandes artistas!!
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Thuya  Occ i d en t a l i s

No pa t i o  d o  no s o  c o l e x i o  a s  n ena s  e  n eno s  d e  s e g undo
d e s c ub r i r on  mo i t a s  c o u s a s  d a s  p l an t a s  q u e  o  a d o rnan .
Escan ead e  o  c ó d i g o  p a r a  s ab e r  má i s  d e  c ada  unha  d e l a s

 Rosa  c h in en s i s

 Zant e d e s c h i a  Ath i o p i c a
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Laurus nobilie

 Platanus Hispánica

 Magnolia
Grandiflora
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Welcome to

the jungle

3ºEP

O noso auxiliar de
conversa, José, foi a nosa

inspiración para decenas de
creacións. A máis

importante delas foi o noso
proxecto "Welcome to

the jungle", onde
aprendimos moitas cousas
sobre a fauna australiana.

Fauna:
Conxunto de
especies de
animais que

habitan unha
rexión.
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Este foi o noso mural colaborativo.
A que quedou chulo?

Qué animais
son?

 

Aquí recollemos moita información
sobre os nosos animaliños.

Em
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De todos eles, o noso favorito foi...
o coala.

Queredes saber cousas interensantes
sobre os coalas?
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Velaquí as nosas preciosas máscaras feitas con
goma eva, algodón, cola e moooooita paciencia.

Mirade que fotos tan chulas saíron
no noso photocall!
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4º Educación 
Primaria
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Os alumnos/as de 4º
traballamos Acrosport
dende Educacion Fisica,
inventando e creando

as nosas propias
figuras.

Divertímonos
moito, sobre todo
coas caídas nas

colchonetas.

ACROSPORT
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as especies animais e vexetais que conforman esta contorna natural tan especial.  

  

 

Visitamos o parque de Marcelle e alí admirar as especies animais e 

vexetais que conforman aquela contorna tan especial. 

Realizamos actividades moi divertidas como o tiro ao arco… Vaia concentración teñen os tres! 
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Tamén houbo tempo para repoñer forzas e mesmo desfrutar dun refrixerio, que nunca ven mal! 
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 Neste curso os alumn@s de 5º de Educación Primaria lemos un libro 

moi interesante: 

 SOPA DE EUROPA 

 

 

 

 

Os alumn@s dunha clase non sabían que ían disfrutar dunhas magníficas vacacións. 

Gañaran o concurso “Coñeces Europa?” e o premio consistía nunha viaxe polo 

continente con todos os gastos pagos. Cada alumno e alumna irá a un país diferente e 

terá que facer unha redacción contando a súa experiencia.     

 

Ademáis, tivemos a sorte de poder ter un encontro con Vicky 

Pérez, o cal nos fixo moita ilusión porque puidemos compartir 

con ela xogos relacionados con esta obra. 

  

 

 

O  martes  10 de maio falamos na 

biblioteca con Vicky Pérez, 

amosámoslle os traballos que 

fixemos relacionados con “Sopa 

de Europa” e xogamos moitísimo. 

Velaquí a mostra… 
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Recomendámosvos a lectura deste libro! 
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                       está moi 

interesado na análise  cuantitativa dos datos da 

nosa contorna. É por iso que decidimos levar a cabo 

unha enquisa acerca dos hábitos lectores d@s 

estudantes de Educación Primaria do noso centro. 

 Para iso, visitamos as distintas aulas que 

conforman a devandita etapa e tomamos unha 

mostra de 20 alumn@s por aula, preguntando 

canto tempo diario lle dedicaban á lectura no seu 

domicilio. 

 Tras analizar as frecuencias absolutas e 

relativas resultantes das mostras, obtemos o 

seguinte gráfico, onde recollemos a media e a moda 

de cada nivel. 
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Curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Media 17 34 31,15 30,15 37 44 
Moda 30 20 30 35 60 30 
 

Observando os resultados chegamos ás seguintes 

conclusións: 

 O grupo que lle dedica menos tempo á lectura, 

en xeral, é o de primeiro (17 minutos de media). 

Algo, relativamente normal, considerando que son 

os menores e que aínda teñen que adquirir o hábito 

lector. A pesar diso iguala en moda ao resto dos 

cursos, exceptuando a quinto de primaria, que o 

supera dobrando a marca (60´). 

  O segundo grupo que menos le é o de cuarto 

de primaria, cunha media de 30,15´ diarios, seguido 

de cerca por terceiro de primaria, que lle adica á 

lectura un minuto máis ao día. 

 Os cursos máis lectores son sexto, quinto e 

segundo; cunhas medias de 44, 37 e 34 minutos 

diarios. 

  Volvendo ás frecuencias absolutas, 

determinamos que: 
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  En primeiro, o 10% do alumnado non le 

diariamente no seu domicilio, un dato que nos 

chama a atención, posto que é neste curso cando se 

inicia o proceso lecto-escritor. 

 En segundo de primaria, un 15% do alumnado, 

tampouco le diariamente na súa casa e un  10% le 

apenas 5 minutos. 

 En terceiro, todo alumnado le diariamente, a 

marca máis baixa é a de 8 minutos diarios, sendo un 

5% do alumnado o que a rexistra. Outro 5% le 10 

minutos  e un 70% le máis de media hora. O tempo 

máximo de lectura desta clase son 60 minutos. A 

súa moda supera en 10 minutos a do nivel 

inmediatamente inferior. 

 En cuarto, un 5% do alumando non le 

diariamente na casa, a mesma porcentaxe 

representa o número de alumnado que le durante 

10 minutos. O 10% le soamente 5 minutos diarios, 

un 60% do alumnado le 20 ou máis minutos ao día. 

O tempo máximo diario adicado á lectura neste 

grupo é dunha hora. 

 A pesar de que en sexto se  rexistra unha media 

superior a quinto (44´), analizando os datos, 
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observamos que a moda de quinto é superior, polo 

que conluímos que  o grupo de quinto lle dedica, en 

xeral, máis tempo á lectura que o de sexto  e que a 

media se sexto é superior porque hai unha minoría 

de nenos e nenas que len moito e suben a media do 

grupo. 

 Outro dato a destacar é que, en xeral, non 

aumenta o tempo dedicado á lectura a medida que 

avanzamos de curso. 

 En xeral, o hábito lector na nosa escola rexistra 

índices bastante aceptables, aínda que, coma xa 

comentamos, hai excepcións que deberían 

incrementar o tempo diario destinado á lectura nos 

seus domicilios. 
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O noso obxectivo era elevar unha proposta
ao concello para que tivera en conta as

nosas ideas e as levara a cabo. Propuxemos
que, na praza de María Pita, os refuxios de

animais tiveran a oportunidade de
mostrarse cara ao público; coa finalidade
de animar á xente ben a adoptar ou ben a

facer donacións de comida e bebida.

S
E
M
E
N
T
A
N
D
O 

No mes de outubro comezamos a nosa
participación no programa "Sementando

participación" organizado polo Concello de
A Coruña e a Fundación Educo. Neste

programa tamén participaron os
compañeiros e compañeiras de 5º A e 5ª B,

así coma outros colexios da cidade.

Para levar a cabo a nosa proposta
contamos coa axuda de Nuria e Laura,
dúas mozas que nos explicaron todo e
axudáronnos coas distintas partes do

proxecto: organizar o vídeo, elaborar o
guión, a receita cos datos do proxecto, as
pancartas e logo que sairían no vídeo...

P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I
Ó
N

6º 
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6º No encontro do Ágora do 23 de marzo
estivemos coa alcaldesa Inés Rey e coas súas
concelleiras/as. Aos que lle presentamos a

nosa proposta de "A rúa animal".

Aquí podedes ver o
noso vídeo exposto

no Ágora

E aquí o discurso
dos nosos

portavoces
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 EN 6º
CONVERTÉMONOS EN

EMPRESARIOS

ARTIGO DE OPINIÓN SOBRE O TRABALLO DESENVOLTO POLO 
ALUMNADO DE 6º CURSO

AS NOSAS EMPRESAS
A partir do 18 de marzo convertémonos en
empresarios creando, por grupos, novas
empresas. Os nosos proxectos tiñan que cumprir
uns requisitos: sector ao que pertencían as nosas
empresas, cantos traballadores tiñan, solarios
dos mesmos, localización...
Imos analizar, e opinar, sobre o traballo
presentado polos distintos grupos.

Carla, Juan, Nuria, Martín e Daniela
crearon unha empresa chamada
Astro. Esta empresa fabricaba robots
que limpaban os océanos, situada en
Dinamarca e España. A súa
presentación foi moi orixinal, xa que
fixeron un diario sobre o proceso de
creación da mesma. Estivo moi ben,
aínda que na presentación faltou que
ensinaran mellor o traballo.
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Jaime, Lucía, Antón e Katia crearon
Katsu; unha empresa de decoración
de casas e deseño de interiores.
Situaron a central en Andorra e con
sedes por toda Europa. Fixeron a
presentación de maneira dixital e
quedoulles un traballo moi bonito.
Ademais soubéronno presentar de
marabilla! Ata fixeron unha "revista"
para mostrar os traballos da empresa!

Marta, Martina, Iria, Nuno e Santi
propuxeron a creación dunha empresa
chamada Camec. Esta empresa tamén se
dedicaba á construción de casas con sedes
en diferentes lugares de España. Fixeron a
súa presentación cun libriño e tamén cunha
pequena obra de teatro.
Nesta exposición faltou organización
entre os membros do grupo e controlar os
nervios. Seguro que tomaron nota e para a
próxima irá mellor!
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Pablo Vieitez, Pablo Simón,
Natalia, Lola e Carmen foron os
creadores de Royal Prusit, unha
empresa con 50 hoteis repartidos por
toda Europa. 
Presentaron o traballo nun lapbook
e incluso elaboraron unha páxina
web para o seu hotel. 
Magnífica idea!

Elías, Darío, Pablo Villar e Gerardo
crearon Mundo Animal. Esta
empresa española dedicábase ao
coidado dos animais. 
A súa presentación foi dixital e a
acompañaron dun pequeno "teatrillo"
na clase. 

 Julieta decidiu facer o traballo ela sola e
creou un hospital situado en España
chamado Hospiju.
Como o fixo ela soa foi un traballo bastante
curto e na presentación notáronselle
bastante os nervios...Isto serviunos para
darnos conta de que facer as cousas de
maneira individual require moito esforzo e
ten os seus pros e os seus contras.
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Como vedes, saíron empresas de todo tipo e todos deixamos
voar a nosa imaxinación para facer os proxectos innovadores,
orixinais e diferentes. 
Foi un traballo que nos gustou moitísimo facer, estabamos
moi motivados e gustounos moito o resultado de todos.
As exposicións tamén nos serviron para darnos contas de
erros e querer mellorar nas seguintes exposicións (tamén de
cara ao instituto).
Agardamos qur vos gustara este artigo.
Deixámosvos un código QR ao que podedes acceder e ver a
entrada do blog de clase onde quedaron recollidos os nosos
traballos.
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OUR NAME CREATURES

One  of the  most favourite art  projects this year was 

 drawing   original  creatures by using our names . 

With the help of symmetry and lots of  imagination 

we create all   these fantastic characters . 

Can  you  find our names?

ES76734739T
Cuadro de texto
Curso 2021/2022

ES76734739T
Cuadro de texto
41



OUR NAME CREATURES 
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OUR NAME CREATURES 
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OUR NAME CREATURES 
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We are..."Pluriartists"
Os nenos e nenas de Labaca decoramos coas  nosas creacións
 os corredores , portas e ventás do colexio durante todo o ano.

Aquí tedes unha pequena  mostra do noso bo facer. 

BOOK DAY POSTE
RS!

Educación Infantil

6º Primaria
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5º Primaria
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Un espazo de lecer
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O NOSO OBRADOIRO
DE SAMAÍN
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SAMAÍNSAMAÍNSAMAÍN

SAMAÍNSAMAÍNSAMAÍN

AS NOSASAS NOSAS
PANTASMASPANTASMAS

A MAXIA DOS
LIBROS



NADAL
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PAZNUESTRO LIBRO DE LA

PAZ
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LEMBRAMOS A

LEMBRAMOS A

LEMBRAMOS A

ROSALÍA
ROSALÍA
ROSALÍA
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¡A LEER!

Ledicia
Costas

NUESTRO ÁRBOL

DE LIBROS FAVORITOS
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        Os alumn@s de 5º e 6º de Ed Primaria participaron na actividade de
iniciación ao montañismo que se celebrou no noso centro educativo o pasado mes
de maio.
       Primeiramente, fixemos unha pequena parte teórica onde coñecimos todos os
materiais axeitados que precisamos e as medidas de seguridade que non podemos
descoidar cara a práctica deste deporte.
               Claro, que despois... atopámonos cun pequeno problema. Non tiñamos a
man unha montaña para poder escalala!!!E agora que facemos?Moi doado,
lanzámonos á conquista das paredes do colexio.

Velaí vai o resultado!!
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Polo menos, a técnica do "rápel" témola dominada!!!

A mestra de Ed. Física
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O Atlántico parte de ti
           O pasado mes de maio, as clases de 5ºA, 5ºB e 6º de Ed Primaria; fixeron o
seu primeiro "bautismo" na actividade de vela. Unha vez chegados as instalacións
do Naútico coruñés, e en cuestión de segundos, pertrecháronse con todos os trebellos
que precisaban para navegar e, alá que se foron a surcar as augas do Atlántico
coruñés!!!
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 6ºEd Primaria
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 5º A Ed Primaria
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 5 ºB Ed Primaria

E ata aquí, a nosa xornada mariñeira!!!

A mestra de Ed Física
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Favour i te  th ings

J O S É
O R T E G A

Personal  Informat ion
 - He was born in La Coruña.
- He´s 42 years old.
- He has a wife called Sarah.
- He hasn´t got children.
- He has a dog in Australia called
Celia and it´s a fox terrier.

 SPORT: Tennis
COLOR: Black
PLACE IN AUSTRALIA: Blue Montains (Sidney)
PLACE IN A CORUÑA: Montealto
PLACE IN SPAIN: Costa Brava (Barcelona)
ANIMAL: Wombat
SONG: Plug in Baby, of Muse
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WE´RE GONNA
MISS YOU A LOT!
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O ALUMNADO DE 6º
DEIXA O COLE

Chegou o momento de que os rapaces e rapazas de 6º
digan adeus ao colexio para comezar unha nova

etapa no instituto. 
Levan xuntos desde os 3 anos compartindo infinidade

de momentos, actividades, xogos, amizades
pero...tamén conflitos! Os últimos cursos non foron

doados pero fixérono xenial! 
Este curso seguiron desfrutando de moitos instantes:

risas, choros, excursións, actividades deportivas,
proxectos na aula...pero, sobre todo, seguiron

acompañándose nos momentos bos e malos. Todos os
profes estamos moi orgullosos e orgullosas dos vosos
avances e queremos que saibades que vos imos botar

moitísimo de menos o ano que vén! Pero estamos
segur@s de que vos irá estupendamente no IES! As

portas do Labaca sempre estarán abertas para
recibir as vosas visitas!
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MOITA SORTE!
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O equipo do  CEIP Labaca deséxavos unhas 
felices vacacións! 

 
BO VERÁN!


