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Un ano máis, e xa van 22!!, achegámonos a vós para presentarvos o novo número da revista Escolar “A Voz de Ventín”. 
Conscientes da necesidade de afrontar novos retos, o Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) adopta a importante decisión de 
apostar polo formato dixital para a difusión deste número do que unicamente se ha de realizar unha pequena tiraxe en papel a xeito de 
mostra documental. O obxectivo non é outro que o aproveitamento de recursos que posibiliten novos enfoques dinamizadores do galego no 
centro sen incrementar o presuposto asignado cunha clara coherencia ecolóxica e ao mesmo tempo incentivando o uso de novas 
plataformas como canles de comunicación prioritarias. 
  

 Próximas as datas de finalización do curso, resulta inevitable virar a ollada cara atrás coa finalidade de examinar as propostas 
realizadas e valoralas tendo en conta os obxectivos iniciais que as sustentaban. Neste sentido debemos afirmar que os resultados non son 
os agardados inicialmente xa que, aínda que destacamos o gran traballo realizado en relación aos temas propostos, observamos que o 
impacto sociolingüístico das accións é practicamente nulo e estas apenas transcenden dos ecosistemas de aula no mellor dos casos; 
asemade competencia oral e escrita do alumnado non difire moito das valoracións realizadas aló polo mes de outubro. Isto fainos 
reflexionar profusamente sobre a pertinencia das accións programadas e tamén sobre as súas modificacións de cara ao próximo curso. 
 
 As análises de contexto iniciais xa advertían sobre as dificultades que iamos a atopar: perfil de alumnado, grupos numerosos, escasa 
presencia do galego no centro... Sen embargo durante o proceso observáronse outro tipo de eivas, sendo as de tipo institucional as máis 
difíciles de solucionar. 
 

A primeira destas aparece cando analizamos a cronoloxía proposta pola administración e a observamos se temos en conta que o 
fallo definitivo dos Proxectos de Fomento do uso do Galego de produce a apenas un mes do remate do curso. Isto provoca que a maioría 
das actividades programadas se teñan que realizar “a cegas” sen saber se estas se han de poder desenvolver (aínda que sexa de forma 
mínima debido ao escaso presuposto co que se dota aos equipos), ou no mellor dos casos cun compromiso por parte das direccións de que 
“o que non corra a cargo da Secretaria Xeral de Política Lingüística (SXPL) o vai a asumir o centro” (cousa que se agradece). 

 

A maiores tamén atopamos os defectos de forma da convocatoria, que neste caso abre co ano natural e vence co curso escolar no 
mes de xuño. Isto provoca  que a totalidade de actividades que se realizan durante o 1º Trimestre do curso non conten con ningún tipo de 
axuda xa que a SXPL non admite a facturación fóra do ano natural. Actividades como o magosto, o samaín, o nadal... quedan deste xeito 
“no limbo” para a administración, que constantemente se nutre das boas intencións dos equipos directivos (a xustificación pasada rematou 
en xullo de 2018 e a actual comeza en xaneiro de 2019). 

 
As restricións dos gastos, contemplando unicamente material non inventariable para a xustificación dos mesmos, é outra das 

dificultades atopadas e afonda no paradoxo xa que provoca situacións como que non teñamos dotación para mercar unha bibliografía 
específica en galego ou calquera outro material que se puidese reutilizar en sucesivos exercicios. Ao noso entender evitar unha mala praxis 
nos gastos nunca debe botar a perder unha boa proposta. 

 
En definitiva, somos da opinión de que a convocatoria non premia aos mellores proxectos segundo este criterio, senón que na 

maioría dos casos, a execución “real” do proxecto non queda suficientemente garantida ao non cubrir a cantidade económica o total 
presupostado (ao que non se chega “nin de lonxe”). É por iso polo que entendemos que a redacción dos proxectos se converte nun 
exercicio a xeito de entelequia sen apenas posibilidades de verificación dende o plano institucional que prefire atender a outros elementos 
de “calidade” e puntuar os proxectos pola presencia de códigos QR, realidade aumentada, robótica, gamificación... 

 
Aínda así, dende o EDLG respectamos as regras de xogo e formulamos un proxecto de execución “real” que dependese de forma 

mínima do orzamento outorgado pola SXPL. Destacamos a boa disposición do Equipo Directivo para asumir a cargo do presuposto do 
centro estes excedentes de facturación. Como exemplo deste “bo facer” vai o feito de que ao longo do curso se desbotaron moi poucas 
actividades (3) das programacións iniciais. 

 
Non debemos deixar de reflectir nestas páxinas o agradecemento na súa despedida ao mestre Jesús. Non te esqueceremos, ao 

igual que tampouco esqueceremos a todas as mestras e mestres que non acompañaron durante este curso e que inician unha nova 
andaina noutros centros. Sen dúbida o cole de Ventín ten algo de todos vós. 

 

 

“...Ti tes que rexurdir puro 
poderoso, enteiro 

para erguer noso futuro 
de pobo absoluto e verdadeiro!...” 

 
Manuel María  

(Canto a Galicia) 

Grazas 

O EDLG 













Seguindo a iniciativa da Fundación Rosalía de Castro as nenas e nenos de 1º A, 
traballamos a receita do “Bolo do pote” que aparece citado no poema “Miña ca-
siña meu lar” xunto co afamado “Caldo de Groria”. 











Nas datas de Nadal os/as alumnos/as de 1º curso tivemos a oportunidade de intercam-
biar unhas postais moi chulas cos nosos maiores dos Centros de Día do Milladoiro e de 
Bertamiráns. Fíxonos moita ilusión recibir as súas propostas. Aquí vos deixamos unha 
breve mostra dos traballos. 





Durante este curso, as nenas e nenos de 1º estivemos traballando coa nosa amiga Venti-
ña. Ventiña é unha linda boneta de trapo que nos ensinou moitas cousas da nosa escola. 
Velaquí algúns debuxos dela. Grazas profe Lucía por traela ás nosas clases!. 

1º D 



Co gallo da celebración do Día Escolar pola Paz, o pasado 
30 de xaneiro as alumnas e alumnos de 1º D realizamos es-
te fermoso mural titulado “O xardín da Paz”. 

Durante eses días tamén participamos, co resto de clases do cole, nas actividades 
programadas: concurso de lemas da Paz para a elaboración das chapas. Elaboración 
colectiva dun mural da Paz coas mans das nenas e nenos da escola, interpretación 
colectiva da canción “A Paz” (adaptación do tema “Heal the World” de Michael Jack-
son. 







AS NENAS-OS TAMÉN VALEMOS 
 
 Estimadas políticas-os e representantes do noso pobo: 
 
 Somos un grupo de alumnas-os de 3º D, do colexio plurilingüe de Ventín e queremos 
facerlles saber que nós tamén queremos que conten connosco , nesta época de eleccións. 
 
 Queremos recordarlles que xa que os menores non podemos votar, necesitamos que 
os maiores nos representen, tendo en conta os nosos intereses e demandas á hora de de-
cidir, e contribuír a dar visibilidade á infancia no periodo electoral, onde con frecuencia nos 
esquecen.  Cómpre recordarlles aos políticos que todos as nenas-os temos moitas ideas e 
gañas de participar para mellorar a nosa sociedade. 
 
 O primeiro que fixemos foi reflexionar e elaborar propostas por grupos para proponer 
un  programa electoral ,logo puxémolo en común debatindo, respectando as opinións de to-
dos e ao final, aprobámolo  por maioría  por todo o resto dos compañeiros. 

Nada máis comezar decatámonos da importancia 
e da dificultade de conversar e de propoñer ideas 
para que fosen tidas en conta; e foi nese momen-
to cando chegamos á conclusión de que é moi 
importante escoitar, aceptar e non insultar. Pedí-
moslles que non se insulten e que escoiten e che-
guen  a acordos. Para nós tamén é difícil, cando 
rifamos no colexio, chegar a acordos, saber es-
coitar, reflexionar e perdonar pero sempre  sem-
pre chegamos a pactos e a acordos e sabemos 
poñernos no lugar do outro polo ben da nosa con-
vivencia, así que lles pedimos que utilicen ben as 
palabras en positivo e que non insulten. 

 Seguidamente reflexionamos sobre diferentes aspectos como son: a familia, a integra-
ción e a discapacidade, o medio ambiente, a violencia, as innovacións tecnolóxicas, a edu-
cación e a convivencia. 
 Cada grupo foi anotando, segundo os seus criterios, as melloras que se poderían apor-
tar ou cambiar e estas foron as nosas conclusións. 



Que podemos mellorar en materia de familia? 

• Todo cremos que todos os nenos-as  teñen que ter unha casa onde vivir e que se poderí-
an facer casas onde as persoas pagasen menos, ou se establecesen sistemas para que a 
xente puidese alugar algún cuarto a persoas necesitadas,  a cambio de algún traballo. 

• Acordamos que todos os alimentos de primeira necesidade se rebaixasen ( leite, ovos, 
pan etc) e que os supermercados cedesen os alimentos que pronto vaian caducar. Así 
ninguén perdería  porque aínda que estivesen máis baratos , se vendería moita máis can-
tidade. 

• Gustaríanos pasar máis tempos coas nosas familias por iso nos gustaría que houbese 
garderías nos traballos dos nosos pais-nais e que os coles tivesen os mesmos horarios. 
Tamén que houbese actividades pola tarde para facer en familia todos xuntos, e poder 
disfrutar:Así por exemplo debería de haber máis polideportivos cubertos con actividades 
simultáneas para toda a familia. Tamén parques pechados porque en Galicia chove moito 
e ademais nos gustaría que houbese zonas axardinadas  máis amplas  repartidas en tres 
zonas: unha para os nenos onde nós puidésemos xogar,  unha segunda zona onde hou-
bese aparellos de ximnasia para os nosos pais e avós e outra para as nosas mascotas. 
Pero o máis importante, por que non hai ningún parque que teña algún aparello para ne-
nos discapacitados? Por favor, temos moitos compañeiros que só nos miran no parque e 
que non poden montar en ningún columpio adaptado.Axúdennos!!!  

Que podemos mellorar no sistema educati-
vo, na nosa escola? 

 
• Todos coincidimos que nos gustaría ter un-

has instalacións máis amplas porque non co-
llemos nin nas aulas nin no cole. Iso tamén 
nos perxudica porque non podemos facer al-
gunhas actividades por mor da falta de espa-
zo. 

• Gustaríannos ter unha sala con moitos máis 
ordenadores e traballar máis con experimen-
tos, e máis clases ao aire libre. Non quere-
mos repetir as mesmas cousas en 3º e 4º; 
por que non  organizan  a materia de diferen-
te maneira? 

• Vemos moi necesario que todos os nenos fa-
gamos un curso de primeiros auxilios para 
saber como debemos reaccionar cos compa-
ñeiros-as. 



• Saben que en Galicia chove moitísimo e poucos días podemos xogar e facer deporte 
porque só temos un patio cuberto para 600 alumnos. Precisariamos máis patios cu-
bertos para poder xogar. 

• Outro problema que detectamos é o do lixo. Continuamente estannos a dicir que de-
bemos reciclar pero no cole non temos colectores  para reciclar ,nin composteiro. Só 
temos unhas minúsculas papeleiras onde mezclamos moito. Non ten moito sentido 
que o estudiemos e non o fagamos, por iso lles pedimos uns supercolectores gran-
des para separar e reciclar. 

• O ano pasado houbo unha campaña de froita que tivo moito éxito e que nos gustou 
moito. Poderían facela máis veces ou obradoiros para ensinarnos  a comer unha boa 
dieta sa e equilibrada? 

• No noso cole hai moitas necesidades e temos diariamente moitas galletas que se re-
parten no recreo para os nenos-as que non traen merenda (e son moitos). Poderían 
animar ás organizacións e ás familias para facer bancos de alimentos e sobre todo 
banco de xoguetes e de libros gratuitos, para o colexio. Tamén poderiamos facer 
mercadillos de libros que xa non utilizamos, e facer  trueques. 

• Todos os días no noso cole temos moitos problemas porque tanto á hora da entrada 
e da saída non hai sitios para aparcar e pouca xente respecta as normas, así que es-
taría ben que estivese a policía vixiando ou regulando o tráfico; e aínda estaría moito 
mellor poder gozar dun aparcamento máis grande. 

• O noso cole ten unha marabillosa carballeira pero só temos dous columpios, tres se-
tas e un balancín para 600 alumnos. Como cren vostedes que nos podemos apañar?  

Que podemos mellorar en materia de integración e dis-
capacidade? 
• No noso colexio temos moita diversidade e moitas 

nacionalidades diferentes e entendémonos perfec-
tamente. Cremos que iso nos enriquece e que to-
dos temos cabida por iso, non entendemos porque 
hai tantos conflitos entre a xente de diferentes cul-
turas. Gustaríanos que se organizasen festas de 
benvida para a xente que vén de fóra e ensinarlles 
os nosos costumes e tradicións. Poderíanse orga-
nizar entre os veciños celebracións conxuntas, ro-
teiros para ensinarlles o noso concello e mesmo un 
intercambio de axudas. 



• Tamén nos gustaría que houbese máis axuda para a xente que vén doutros países e 
que non saben a nosa lingua. Pedimos que haxa obradoiros de galego e a cambio 
eles poderian darnos outros obradoiros da comida do seu país ou das súas tradicións. 

• Como xa dixemos antes non hai parques con xoguetes adaptados para os discapaci-
tados e tampouco actividades que eles poidan desenvolver. 

• Todos deberíamos aprender a linguaxe de xordos. 
• Queremos que se adapten os edificios e as estradas poñendo rampas para as per-

soas discapacitadas ( no noso cole non hai rampas para poder entrar) e adaptar o 
transporte urbano. 

• Creemos que é moi difícil ir á compra sendo discapacitado polo que deberían adaptar 
os andeis e poñer os productos á altura dos discapaciitados. 

Que podemos mellorar no medio ambiente? 

• Cremos na necesidade  de reciclar mellor e de non utilizar tanto plástico. Pode-
rianse plantar máis árbores e organizar campañas de limpeza de forma volunta-
ria. 

• Pensamos que cada un de nós pode facer cousas na súa csa como: reducir o 
consumo de agua e utilizar menos plásticos. 

• Poderiamos poñer  no colexio  placas solares e botellas dentro das cisternas 
para aforrar auga. 

• Xa dixemos tamén que necesitariamos colectores de lixo, no colexio e nos par-
ques, porque temos unhas papeleiras moi pequenas. 



• Unha idea á que chegamos foi que nos parques 
se poderían crear unhas máquinas expendedo-
ras, de maneira que cando botásemos a materia 
orgánica por un lado, polo outro daríanos unha  
semente para poder plantar no monte, e así favo-
receríamos que a xente , por un lado reciclase, e 
polo outro, teriamos máis osíxeno. 

• Gustaríanos que as fábricas desviasen o lixo e 
non que o tirasen aos mares e aos ríos. 

• Temos unas praias fermosas pero non moi limpas  
e propoñemos que se poñan multas para que a 
xente non contamine, e por suposto que poñan 
máis papeleiras. 

• Coidar os nosos montes todo o ano e que haxa 
servizos de limpeza para os bosques. 

• Responsabilidade á hora de coller as “cacas” dos 
cans  e poñer un sitio determinado para que a 
xente solte alí o seu can 

• As fincas abandonadas poderían ser coidadas e 
replantadas polos nenos do cole. Cada clase apa-
drinaría a uns árbores e cada ano encargaríase 
da limpeza e mantemento da finca. 

Qué podemos mellorar en materia de violencia? 
 

• Estamos moi cansos de escoitar todos os días que asasinan a mulleres e a ne-
nos. Cremos que faría falla que existesen cursos de formación desde peque-
nos tanto no colexio como nos concellos. Para nós o máis importante é a pala-
bra e habería que facer campañas para que a xente soubese o que significan 
realmente as palabras. O noso lema é “O poder das palabras”  e analizamos o 
que significa cada palabra e o que o compañeiro-a entende con iso. Tamén po-
dería haber obradoiros para axudar ás persoas que sofren esa situación. 

• Esperemos que nunca, nunca se empreguen as armas . 
• Dar axudas ás persoas que sofren violencia de xénero e que os fillos-as es-

tean vixilados e axudados . 



Olá, 
 
Grazas por enviarnos as vosas propostas, parecéron-
nos moi interesantes e xa as discutimos no Gabinete 
electoral que temos cada martes. Tentaremos darvos 
unha resposta máis elaborada en breve. 
 
Gústanos moito, iso si, que a xente nova se implique 
en política, ao fin e ao cabo é falar e pensar sobre o 
día a día de todas e todos. E a min persoalmente gús-
tame ver que as vosas propostas son realmente inte-
gradoras, progresistas e en absoluto egoístas, que 
pensades no que afecta ao resto das persoas do con-
cello. 
 
Apertas. 

• Crear una comisión de convivencia para tratar de re-
solver os problemas dialogando. 

• Ogallá existisen nos coles psicólogos para axudar aos 
nenos con problemas. 

Que podemos innovar? 
 
• Adaptariamos os coles e poñeriamos placas solares e 

lámpadas de baixo consumo. 
• Necesitaríamos máis ordenadores para a sala de in-

formática e para a biblbioteca. 
• Utilizar máis o transporte público e biobuses 
• Facer un carríl de bicicletas no Milladoiro e Bertami-

ráns 

Agradecémoslles que conten coas nosas suxestións. 
Un saúdo e boa sorte a todas-os! 

Boas:  
En nome dos e das Socialistas de Ames, e no meu propio, 
quero darvos as grazas e felicitarvos polo traballo feito. 
Tendes toda a razón en que debemos abrir e facilitar a par-
ticipación na vida política, na toma de decisón, nas propos-
tas,... a toda a cidadanía sin ter en conta a súa idade. 
Aínda que neste periodo se fixeron procesos participativos 
tamén é certo que salvo as experiencias, sempre positivas 
e moi enriquecedoras das visitas dos nenos e nenas de 
Ventín  faltounos poder darlle forma a participación infantil. 
Estas semanas estamos facendo unhas xuntanzas partici-
pativas co gallo de recoller as demandas da cidadadanía 
para incorporar ao noso programa nas diferentes materias. 
Teremos en conta as vosas aportacións e tamén te/vos 
convido a seguir  participando e facéndonos chegar propos-
tas,suxestións, queixas,..... 
 
Un cordial saúdo e felicitarvos novamente polo traballo rea-
lizado. 
 
 
Luísa Feijóo  

RESPOSTAS�DALGÚNS�GRUPOS�POLÍTICOS�















O pasado mércores 15 de maio realizamos o tradicional maio na escola ao que lle canta-
mos as colplas que podedes ler nas seguintes liñas. Como novidade este ano ras clases de 
1º a 5º de Ed. Primaria realizaron unha réplica de alfombra floral. Dende  o EDLG queremos 
agradecer o traballo de todo o profesorado implicado, especialmente ao Equipo de Plurilin-
güísmo; ás nosas coidadoras Bea e Mila e ao noso conserxe David. 

































 Co gallo da celebración das Letras Galegas desde ano 2019, algunhas aulas pre-
pararon un breve resumo da vida do autor homenaxeado a xeito de liña de vida. Para 
iso cada grupo se centrou nun período da vida do autor (previamente seleccionados e 
repartidos) e plasmou nunha cartulina os elementos máis reprersentativos do mesmo. 
Ao rematar estas actividades presentamos de forma secuencial os carteis realizados 
nas escaleiras centrais da escola. Se queredes podedes visitar o espazo para observar 
a proposta e aprender moitas cousas do autor seleccionado. 

































Alumnas e 

alumnos de 1º 

A e 1º C 



EACE 



















Lucas Sanpedro Sendón 6º A 














