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Editorial
Fronte á etapa de profunda crise que esta-

mos vivindo e que nos asolaga nun perigoso 
letargo, Escolas Nieto máis que nunca bole 
para reinventarse  e para cumprir co manda-
do de Ramón Nieto: a creación dunha escola 
activa, moderna e de calidade.

Para isto nos últimos anos téñense afronta-
do profundos cambios estruturais , dende a 
renovación do Órgano de Goberno da Fun-
dación (porque somos unha Fundación  e por 
certo das máis antigas de Galicia)
De empezarmos por estes últimos, mencio-
naremos a construcción da Escola de Infantil, 
o cambio de mobiliario en EP e ESO, a ins-
talación da calefacción, o acondicionamento 
dos patios, o embelecemento do interior da 
Escoladeixando a pedra ó descuberto para 
harmonizar coa fermosura da escaleira de 
madeira, tamén maquillada nestes anos, que 
nos embelesa nada máis entrar na Escola, e 
neste mesmo ano a remodelación total dos 
baños do 1º andar,,,

Non. Non pensen os lectores que nos equi-
vocamos cando na liña anterior puxemos una 
coma, no canto dun punto final, porque en 
Escolas Nieto só coñecemos os puntos e 
seguido e as comas que non marcan finais 
senón portas abertas cara a novos proxectos 
e ilusións.
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A nivel académico e sempre na procura dos mellores resultados 
para os nosos alumnos, modificáronse os departamentos de Orien-
tación e educación Especial, iniciáronse proxectos como a creación 
dunha escola plurilingüe e afondando no desexo do noso fundador 
de que os nosos alumnos coñezan e dominen alguna lingua es-
tranxeira, iniciamos neste ano académico un contacto virtual con 
centros escolares de fala inglesa cos que intercambiaremos coñece-
mentos e, por qué non? Algún que outro erro. Ampliamos a oferta de 
actividades extraescolares, o servizo de comedor e de madrugadores 
e mesmo iniciamos una escola de nais e país.

Xa para rematar, destacarei que o Padroado, é dicir, o Órgano de 
Goberno da Fundación sufriu un desexado e importante proceso de 
democratización, ampliando o número dos seus membros e aumen-
tando o seu grao de compromiso coa propia Fundación e coa Esco-
la,,,
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Sumario

Presiona el boton para ir al capítulo deseado
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Festexos
SAMAIN           Chegou o outono e con el a vendima, as cas-

tañas, as chuvias, as noites longas, vaise a 
calor e vén o frío: son os tempos de Samaín. 
E co Samaín chega o tempo dos defuntos, 
das caveiras de cabaza, de demos, bruxas e 
curuxas..., é o tempo de PASAR MEDO!!!! 
O Samaín é o antecedente europeo do Ha-
lloween americano (aínda que alí só ten sé-
culo e medio de antigüidade ). Esta tradición 
de orixe europea foi levada polos emigrantes 
a terras americanas e alí transformouse nun 
entroido outonal.
Sabías que fomos nós, os galegos, os pri-
meiros europeos que erguemos a idea de 
Samaín para facerlle fronte á moda do Ha-
lloween?

CABAZA, A RAÍÑA DA FESTA
     Xa sexa como adorno ou como ingrediente básico de moitas re-
ceitas, a cabaza é a protagonista indiscutible do Samaín. A cabaza é 
orixinaria de América e pertence á familia das cucurbitáceas. 
   Produto de outono por excelencia, a cabaza é o froito da cabacei-
ra, unha planta orixinaria de América que pertence á familia das cu-
curbitáceas. Hainas de tamaños, cores e formas moi diferentes, de-
pendendo da variedade. En Galicia, entre as cabazas comestibles, 
destacan a verde, a mamouth, a de Ohio, a amarela grande e a de 
San Roque, tamén coñecida por cabaza de pelegrín, pola súa for-
ma de botella, e cunha codia, que unha vez baleira e enxoita, serve 
como recipiente.



Escolas Nieto/Anduriña 106 pag 6

O nadal
Como tódolos anos adornamos a nosa escola

Educación Infantil Iago 6º E.P
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PAZ 30 de xaneiro  
Conscientes de que a escola é un lugar idóneo para a transmisión de 
valores e actitudes, trataremos de que os alumnos desenvolvan unha 
serie de habilidades e destrezas que lles permitan resolver todo tipo 
de situacións e lles axuden a crecer e formarse plenamente como 
persoas responsables e tolerantes. Unhas boas relacións interper-
soais abriranlles os primeiros camiños cara á paz. 
          A pomba foi considerada dende sempre como un símbolo de 
paz e concordia entre persoas e pobos. Na década de 1950, Pablo 
Picasso realizou unha serie de gravados con este motivo, ademais de 
chamar a súa propia filla co nome de Paloma. Posteriormente, a súa 
creación foi reproducida a escala mundial e utilizada en diversos Con-
gresos Mundiais da Paz celebrados no continente europeo.



Escolas Nieto/Anduriña 106 pag 8

Este ano adornamos o cole cos 
traballos realizados polos nosos 
alumnos. Na entrada colocamos un 
móbil pendurado da lámpada e ela-
borado con símbolos da Paz e con 
Pombas, tal e como vedes na foto. 
No corredor de Secretaría puxemos 
un cartelón. Ámbolos dous traballos 
foron realizados polos nosos alum-
nos de ESO.
     Os alumnos de EP idearon abe-
cedarios, receitas e poemas de 
paz. Tamén os de ESO se sentiron 
poetas por un día e crearon  as 
súas composicións. Ah! en EP fi-
xeron unas pegadas con palabras 
relacionadas coa Paz, que xuntas 
amosaban o Camiño cara á Paz.
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Ol Día Escolar da Paz e a Non Violencia  (School Day of Non-violence 
and Peace) celébrase tódolos anos o 30 de xaneiro. O seu obxectivo 
é a educación en e para a tolerancia, a solidariedade, a concordia, o 
respecto ós Dereitos Humanos, a non-violencia e a paz. Neste día, 
os colexios e centros convértense en instrumentos de paz e enten-
demento entre persoas de distinta formación, raza, cultura e relixión. 
    O Día Escolar da Paz y a Non Violencia (DENIP) é unha xornada 
educativa non gubernamental fundada en España en 1964 polo poe-
ta e pacifista mallorquín Llorenç Vidal 
Vidal e que se practica no aniversario da morte do Mahatma Gandhi 
(30 de xaneiro)
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Os de sexto fixemos pins para le-
var na lapela.
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  Javier Automuro  e Antonio Collazo1ºE.S.O Dani Justo e Bruno Franqueira   1ºE.S.O      
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ENTROIDO

Este ano fomos Ó Calvario a encher as súas rúas de ledicia e cor. 
Monecos de neve, soles, lúas, paraugas e nubes desfilaron coqueta-
mente e alí xuntáronse con outros coles.
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DIA DA LETRAS GALEGAS

        A celebración do día das Letras Galegas, cada 17 de maio, foi 
instituída no ano 1963 pola Real Academia Galega para conmemorar 
a publicación do libro de Rosalía de Castro   “ Cantares Gallegos”, un 
17 de maio de 1863 e homenaxear a algún escritor ou escritora en 
lingua galega. 
“Cantares Gallegos”, está considerada como a obra literaria que inicia 
o “Rexurdimento” da literatura e da cultura galega modernas.
       A proposta de celebrar ese Día foi formulada por tres membros 
da Real Academia Galega, Manuel Gómez, Xesús Ferro Couselo e 
Francisco Fernández del Riego. 
      A primeira escritora homenaxeada, no ano 1963, foi a mesma 
Rosalía de Castro seguíndolle en anos posteriores:
    Fontenla Leal e Manuel Curros Enríquez, dende Habana, deron os 
primeiros pasos para a creación dun organismo que loitara pola lin-
gua e a cultura galega e así, un 30 de setembro de 1906 celebrouse 
no salón de actos da Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos 
da Coruña a constitución e primeira reunión da Real Academia Gale-
ga. 
         A Real Academia Galega celebrou o pasado 2006 os seus cen 
primeiros anos de historia.
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O seu primeiro presidente foi Manuel Murguía, marido de Rosalía de 
Castro.

Dende o ano 2010 a presidencia é exercida por Xosé Luís Méndez 
Ferrín

Valentín Paz Andrade.
       O poeta e escritor Valentín Paz Andrade naceu na parroquia de 
Lérez, en Pontevedra, o 23 de abril de 1898. Fixo o bacharelato na 
súa cidade e marchou a Compostela a estudar Dereito.
         Dirixiu o xornal Galicia durante 5 anos. Foi dirixente do Partido 
Galeguista.
         Despois da Guerra Civil desterrárono a varios lugares, e foi de-
tido en varias ocasións pola súa militancia política e os seus artigos 

periodísticos. Escribiu varios libros de poesía: Pran-
to matricial, Sementeira do vento e Cen chaves de 
sombra. 
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         Valentín Paz Andrade distinguiuse dende moi novo como xor-
nalista, dirixindo durante cinco anos o xornal Galicia e colaborando 
en diferentes medios de prensa galegos e madrileños. Ten destaca-
do tamén no campo xurídico relacionado co mundo da pesca, sen-
do autor de varios libros sobre esta materia. Deuse a coñecer como 
poeta con Pranto Matricial, adicado a Castelao. Posteriormente publi-
cou Sementeira do Vento e Cen Chaves de sombra.
Valentín Paz Andrade  morreu o 19 de maio de 1987 en Vigo.
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A Escola d@s Cativ@s
Os nosos pequenos Picassos
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Carlos 5 anos
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Paula 5 anos
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OS MESTRES FALAN
SINAIS DA ALMA

Se a faciana dunha persoa é o espello da súa alma e a fachada dun 
edificio reflicte a alma do seu interior, non hai – cando menos eu non 
a teño- a máis mínima dúbida de que “Escolas Nieto” é moito máis 
que un colexio.

A primeira vez que o vin, detívenme na beirarrúa uns intres, mireino 
detidamente e díxenme a min mesma: É unha casa. E gustoume.
Isto que pode parecer unha evidencia ou un rasgo puramente arqui-
tectónico foi o primeiro sinal.

O segundo sinal foi o sorriso – que xamais esquecerei – co que me 
abriron a porta. Invitáronme a entrar cunha calidez tal que non puiden 
senón sentirme ben recibida, cómoda, tranquila.
Xa dixen que isto aconteceu a primeira vez que fun a “Escolas Nieto” 
mais non dixen cal era o motivo da miña presenza alí. A razón non era 
outra que acadar un posto de traballo. Neses intres eu chamaba a 
unha porta moi importante para min, nesa mañá ía ter unha entrevista 
de traballo. Calquera pode imaxinar a importancia que aquelas primei-
ras palabras, que aquel recibimento ( acollida) tiveron para min.

O terceiro sinal foi o recibidor. Segundo o dicionario “peza á entrada 
das casas onde se recibe a xente”. As súas paredes de pedra, a súa 
escaleira  de madeira, o piano confirmaron a miña primeira impresión. 
Si, entraba nunha casa. E gustábame.
O renxer  agradable da madeira acompañoume cara ao Padroado, 
onde tiven a entrevista.
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E comezou a miña vida en “Escolas Nieto”. E comecei a sentir e a 
coñecer o que son as “Escolas Nieto”. E, como non podería ser dou-
tro xeito, comezaron a entrar polas miñas veas.

As casas vellas teñen a súa propia historia e tamén a nosa, as “Esco-
las Nieto”, teñe a súa.
Eu primeiro vivina, respireina, sentina e logo lina, escoiteina. Que ma-
rabilla! Os ideais, as intencións, os valores, os obxectivos de D. Ra-
món Nieto perduraban, non se perderon ao longo destes anos, 110 
anos despois eu percibín o espíritu dun xeito doado, sen esforzo. E 
foi así porque seguían presentes, recentes.
Implicación, compromiso, solidariedade, colaboración, axuda, apoio, 
equidade, cercanía, sensibilidade, humanidade.
As grosas paredes de pedra reteñen e manteñen vivas todas estas 
calidades.

Ao longo da miña vida profesional estiven en diversos colexios. 
Por suposto, todos tiñan o seu ideario, os seus obxectivos, o seu 
proxecto educativo. Eu  vinos e linos, recollidos en tinta e papel. Pero 
ningún tiña o que descubrín aquí. A esencia que te atrapa en “Esco-
las Nieto”. A súa alma.

Din que todos temos unha persoa nalgún lugar que é a nosa alma 
xemelga. Eu atopei a miña hai moito tempo mais o que non sabía é 
que podería ocorrer tamén co lugar de traballo.
O pasado curso 2011-2012 descubrín que si, as “Escolas Nieto” son 
a miña alma xemelga.
Oxalá sexan moitos os alumnos e alumnas, os pais e nais, as fami-
lias, os profesionais que teñan esta fortuna, a que tiven eu. Formar 
parte de “Escolas Nieto”. 

Cristina (Vacuca)
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Aprendín na miña estancia cos profesionais de “Escuelas Nieto” que 
ademais da importancia das materias está a ética e o agarimo co que 
desenvolven o seu traballo. Sen dúbida son os mellores mestres xa 
que posúen unha paciencia infinita, preocúpanse polo seu alumnado 
tratándoo co máximo respecto. Sempre poñendo de manifesto a súa 
humanidade, algo tan pouco habitual na sociedade que nos tocou 
vivir.
   ÁNIMO  para todos vós, soñadores e loitadores dun novo porvir, 
que coa vosa intelixencia e constancia, todo é posible!!!

Nuria (Mestra da ESO)
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Normalización
Versos para todos: 
                  Xunto coa nosa mestra de galego creamos un taboleiro 
para poder expoñer os poemas que máis nos gustan, que nos emo-
cionan ou que nos enchen o corazón. Está dividido en dúas partes: 
poemas temáticos, onde colocamos poemas do tema que escolli-
mos, a primavera; e poemas varios, onde puxemos calquera versiño 
que nos encheu o ollo.

Obra de teatro nas letras galegas
                Os alumnos de 3º da ESO, Raúl, Lucía e Uxía, sorpren-
déronnos con una interpretación digna dos teatros de Londres, Ma-
drid ou Tokio. Foron os mellores dez minutos da nosa vida, tanto que 
case morremos dunha taquicardia da risa.

Elmer o elefante
                 No Día das Letras galegas visitounos un elefante de reta-
llos de cores, Elmer. Este famoso conto infantil foi interpretado polos 
alumnos de 4º da ESO. Este marabilloso curso levou a sabana afri-
cana ao noso ximnasio: tivemos unha manda de elefantes (Patricia, 
Borja  e Irene), un león e unha galiña salvaxe (Nelson e Sofía) e Elmer, 
interpretado por Ainhoa e Sol.

Cancións  galegas
                     Infantil deleitounos  cunha muiñeira. A Sementeira can-
ción que nos cantaron os máis grandes de todo o colexio 2º, 3º e 4º 
da ESO, somos todos uns artistas.
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Gústame- non me gusta
                     Na ESO propuxéronnos facer unha redacción en gale-
go na que expuxeramos os nosos gustos e afeccións máis sinceros 
colocados de tal forma que resultasen sonoros. Máis tarde, na festa 
das Letras galegas, leron as súas redaccións tres valentes: Fátima, 
de 1º da ESO, e Ainhoa e Marisol, de 4º da ESO.
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ESO que fan @s da ESO
  Gustame    
O sorriso   da miña nai, querer e ser querido, disfrutar, axudar, cami-
ñar coa persoa que quero, a compaña, a sinceridade, o amor, a vida 
en si, a noite e o día, contar as estrelas, pensar nel, o futuro, vivir e 
disfrutar todo o que levo vivido, o leite con torradas   , “19 días e 500 
noites”, a loucura,  xogar co meu can, loitar polo que che importa, os 
nervios do amor, rir, agradecer as cousas, soñar, tocar o ceo cunha 
man, baixar e poder falar dun mundo mellor,  dicirlle adeus ás gue-
rras, conseguir a igualdade, ser feliz, a vida en si…
Non me gusta

Que me gusten tantas cousas, o ser bipolar, o medo, a escuridade, 
levantarme polas mañás para ir á escola, os pementos , os días en 
que esperas ver algo interesante na tele e non botan nada, chegar á 
casa e non ter nada para a merenda, querer durmir e só poder dar 
voltas na cama, os ronquidos, a calor da noite, os problemas , o al-
col, andar pola rúa a altas horas da madrugada, entrar na ducha e 
que saia auga fría, loitar polas cousas e non atopar resultado, cociñar, 
planchar, a impuntualidade, a choiva…       
   
 Laura González Carrera 4º ESO

Gustame
Que o vento me acariñe o pelo, que o sol saia tódalas mañás, os bi-
cos, os abrazos, a música, a poesía, mollar os pés na beira da praia, 
as margaridas, a alegría, o olor dunha torta recén feita, o amor en 
primavera, os cantos dos paxaros polas mañás, as pencas, os so-
rrisos alegres, os meus amigos, espertar coa raios do sol, a lúa re-
flexada no mar, tumbarme na herba, bailar descalza, cantar nos días 
de choiva, buscar un mundo máxico debaixo da auga, que o vento 
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me acariñe o pelo, as fogueiras, a miña canción favorita, as bolbore-
tas e os arcos da vella, os olores agradables da cociña, pechar os 
ollos e relaxarme, que os meus seres queridos sorrían nos momentos 
felices, ver o atardecer por riba das montañas,  que o vento me acari-
ñe o pelo.    

Natalia López   1º ESO
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O QUE INVESTIGAN OS DA ESO

¿Sabiades que Galicia tamén é terra de inventores? Pois agora ides 
coñecer algún…

RAMÓN SILVESTRE VEREA GARCÍA : INVENTOR DA 
CALCULADORA.
       Este galego inventor naceu o 11 de decembro de 1833 en Cu-
rantes (A Estrada).Logo de estudar en Santiago de Compostela, emi-
grou a Cuba  onde traballou como mestre e escribiu dúas novelas. 
Transladouse a Nova Iorque onde inventará unha máquina de calcular 
que el patentou en 1878, ano en que gañou una medalla na Expo-
sición Mundial de Inventos de Cuba. A súa calculadora era una má-
quina duns 23 kg,  35 cms de longo, 30 cms de ancho e 20 de alto 
que se conserva nos depósitos da Sede Central de IBM.

ALEXANDRE CAMPOS RAMÍREZ: INVENTOR DO FUTBO-
LÍN.
      Alexandre naceu en  Fisterra en 1919 e inventou o seu futbolín 
mentres convalecía das feridas da guerra civil preto de Montserrat. 
Alexandre pensou que,  xa que os seus compañeiros feridos  non 
podían xogar ao fútbol , poderían,  polo menos,  entreterse cun subs-
tituto del. Para facer o futbolín  contou coa axuda dun carpinteiro vas-
co e en 1937 patenta o seu invento.
Agora, tanto el coma o resto dos feridos, na maioría mutilados , po-
derían  seguir xogando ao futbol.
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A LENDA DO CEBREIRO
       

Contase que aló polo século XIII,un paisaniño de Barxamaior, 
apelidado Santín e home de fondas crenzas relixosas,nun dia de in-
verno de moito frío, con neve e tormenta, subiu ata o Convendo do 
Cebreiro.
       Distaba uns catro quilómetros costa da súa casa. Ó chegar a 
Igrexa atopou un freire celebrando a Misa.Seica o freire non era home 
de moita fe vendo tan só a aquel homiño vello,cheo de frío pensou 
para si mesmo:”¡tanto sacrificio total para un cacho de pan e un pou-
co viño!”.hai que estar tolo para saír da casa co frío que vai,…¡co ben 
que estaría na casiña a beira dun bo lume!.
       Nese mesmo momento,era o momento de alzar,o freire quedou 
abraiado.viu alí,nas súas mans,¡o pan convertido en carne e o viño 
convertido en sangue!.
A imaxe da virxe que estaba no altar do lado,unha talla románica do 
século XII,inclinou a cabeza e así aparece aínda hoxe con ela abaixa-
da.
     Desta lenda nace a grande devoción o Santo Milagre do Cebreiro.
    Tamén se conta que en varias ocasións quixeron levar as reliquias 
para Valladolid e outros sitios, pero nunca puideron porque se lles 
detiñan os bois que portaban o carro. Non daban un paso por moito 
que lles pagaran.
       Esta é unha das lendas do Cebreiro, é un feito relixioso e dá pé 
a múltiples interpretacións sobre outras  lendas: a do “Santo Grial” e 
mesmo “O Parsifal da Vagner”. Aunque tamén puido ser que aquelas 
lendas desen lugar a esta polas múltiples superposicións mitolóxicas 
e de ritos pagáns en relixiosos que se sucederon ó longo dos tem-
pos.
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El amor es una guerra perdida,
     entre el llanto y la risa.
     El amor es la belleza ,
     que se llena de tristeza.

     Que no te deja decir,
     lo que quieres decir.
    Es imposible de olvidar,
    Todo lo que me has hecho pensar.
                         María José Loureiro Franco 2ºE.S.O.

El amor sin compasión
te destroza el corazón
te maneja a su decisión
con felicidad o con dolor.

Mi desgracia 
tu pérdida
por ti yo lloraría
pero dada tu pérdida
sentido no tiene la vida.

Te tengo que olvidar
para volver  a poder amar
te tendría que dejar
y en el olvido quedar.
      Alberto R. Bravo 2º E.S.O.

Uno, pareces.
Dos, me enamoras.
Tres, me entrego.
Cuatro, suspiro.
Cinco, me muero por ti.
Seis, te quiero.
 
     Andrea González Diéguez 2º E.S.O.

Quisiera saber lo que sientes
y que me lo dijeras a los ojos fijamente
me conformo con un te quiero
o un te echo de menos.
Mis lágrimas caen sin cesar 
al darme cuenta de que aquí no estás
que mi corazón ha dejado de latir
de pensar que nunca vendrás a por mí
parece que ni siento dolor
porque no escucho a mi corazón
y espero que en mi lápida ponga:
“Sólo por ti ,morí de amor.”
                                                              Irene Arriba 2 E.S.O.
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 E ti que dis?
      ¿Como escribir en diez líneas lo que pienso de este colegio? El 
colegio que te enseñó los valores de la vida, pero también las cosas 
buenas que forman parte de ella, nos enseñó las consecuencias de 
una mala actuación. Este colegio no lo forman solamente cuatro pa-
redes, lo forman cada persona que entra y sale de él día a día, de 
los cuales puedes aprender algo nuevo de todos.  Gracias por no 
solo darme una formación académica, gracias por formar parte de 
este camino que aún acaba de empezar llamado “vida”, gracias por 
ayudarme a saber quièn soy y que quiero ser, gracias por abrirme las 
puertas y no cerrármelas nunca, gracias Escuelas Nieto. 
                                                                                              Ainhoa

Non sei moi ben que dicir. Escuelas Nieto é desas escolas nas que 
non hai alumnos e profesores senón familia. 
O primeiro día, seguramente, pases un pouco de medo, porque en-
tre nós, están todos un pouco tolos. Pero xa en serio, cando cruzas 
a porta destes catro muros, xa non queres saír  e cando chega o 
momento de partir,  podes recordar o que pasaches: as loucuras de 
Mariló, as cancións de Susana, “os a súa relixión non lle permite co-
piar” de Juanka, Rosi…, pero sobre todo, a sensación de ter un sitio 
con xente que te apoia. Non quero aburrir co meu sentimentalismo, 
así que só dicir, Escolas Nieto é único. 
                                                                                                      

A estas alturas, o que podo dicir xa é pouco. Só dar as grazas a 
cada un deles que fixo que este ano fose único, a todos os profeso-
res que me axudaron, e grazas a esta unión, á que non chamo co-
lexio, chamo familia. Escolas Nieto é un lugar no que cada un sénte-

Marisol
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se el mesmo. Un lugar diferente ao resto do mundo, un lugar no que 
a confianza e a amizade é o máis grande. Grazas por demostrarme 
que aínda hai persoas valiosas por coñecer. E por último, grazas a 
aquel que me axudou dende o primeiro día, incluso sen coñecerme. 
Débote moito, Anxo.

                                                               Sol Mariana Aimone García. 
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Somos de Primaria e estamos aquí
Como tódolos anos a nosa bruxiña Pitiflor deu a benvida o curso: 

BENVID@S!!
   

Por fin chegou o día!! Os nenos e nenas cheos de ilusión e ale-
gría, contentos de atopar novos compañeiros, desexosos de contar 
todas as historias do verán lidas e vividas.
      Hoxe é un día moi especial para tod@s comezamos unha nova 
viaxe.

  Iniciámo- la campaña de animación contándolles contos os ne-
nos de 2º de E.P,adicándose eles a facer de ilustradores . Aquí tedes 
algunha mostra do seu traballo. Todo este traballo tivo como recom-
pensa para os mestres que os nenos/as quixeran levar para as súas 
casas distintos libros para a súa lectura… durante todo  o primeiro 
timestre. 

  Continuamos coñecendo a Platero  e seguimos co Quixote du-
rante o segundo trimestre.Chegando así a celebrar durante todo o 
mes de abril O Día do libro que este ano converteuse no mes do libro 
xa que adicamos todo o mes de abril na Educación Primaria  a facer 
distintas tarefas :     
                                                                                   
 1.- Lemos na biblioteca do cole durante as clases e nos recreos 
contos de Andersen,  
       de Perraul ,dos irmáns Grim …
 2.- Na aula de audiovisuais vimos  contos como  A princesa e o her-
bello , Pulgarciña, 
      O abeto ,O parruliño…
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3.- Nas distinas áreas de linguas  creamos  contos, mesturamos con-
tos xa 
     coñecidos, ilustramos outros.
4.- Buscamos información sobre Andersen, Perraul, irmáns Grim …
 5.- Os  alumnos do segundo e terceiro ciclo leron contos ós peque-
nos.
6.- Os alumnos de 6ºE.P. fixeron unha representación en castelán   
da obra “Pinocho con Botas”.    

    E así continuamos o noso percorrido de animación lectora invitan-
do a un Contacontos para E.Infantil e primeiro ciclo de E. Primaria;  o 
ilustrador de “Un soño na bandexa” Jorge Vázquez.  Os nenos de 6º 
E.P. durante o terceiro trimestre fixeron de “ titores “ de lectura dos 
Alumnos de 2º E.P. inventando contos, lendo o libro “El monstruo y la 
biblotecaria”.
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Eva 2 º E.P. en colaboración co seu titor  Iván Ferreira 6º E.P.
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OS GNOMOS NA FESTA

Uns gnomos querían en-
trar nunha festa.
O policía entra en escena.
POLICÍA:-Non podedes en-
trar-.
GNOMO 1:-Por que?
GNOMO 2:-Iso, por que?
GNOMO 3:-Iso, iso, por 
que?
POLICÍA:-Porque, isto 
é privado e non tedes                                                                      
autorización.
GNOMO 1:-Si que temos.
GNOMO 2:-Si, si que te-
mos.
GNOMO 3:-Iso, si que te-
mos.
POLICIA:-Como vos chama-
des?

TODOS OS GOMOS A 
CORO:-Punflín, Funflín e Cas-
cavellos.
POLICÍA:-Si, pero a autoriza-
ción non están a ningún dos 
vosos nomes.
GNOMO 1:-Pero temos a auto-
rización. E é real,non está falsi-
ficada.
GNOMO 2:-Si, temos a autori-
zación real.
GNOMO 3:-Claro, temos a au-
torización real.
POLICÍA:-Pero a autorización 
ten que estar co nome, DNI, 
pegada dactilar ,e número de 
socio, para entrar neste recinto 
privado.
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TODOS OS GNOMOS A CORO:-
Aaaaaaah…
GNOMO 1:-E que é iso?
GNOMO 2:-Iso, que é?                       
GNOMO 3:-Iso, iso, que é, que é?
POLICÍA:-Aaaaa! Os datos fiscais e mun-
diais.
     O policía estaba farto dos inquedos 
gnomos.
GNOMO 1:-Pero nós temos os datos xe-
rais.
GNOMO 2:-Iso, temos os datos penais.
GNOMO 3:-Iso, claro, temos os datos 
tribunais.
POLICÍA:-Fiscais, non tribunais nin nada 
diso que dixestes.
GNOMO 1:-Entón, podemos pasar?
GNOMO 2:-Iso, podemos pasar logo?
GNOMO 3:-Iso, iso, podemos pasar?
POLICÍA:-Noooooooooon!
GNOMO 1:-E onde facemos a amola-
ción?
GNOMO 2:-Onde, onde?
GNOMO 3:-Iso, onde, onde
POLICÍA:-Naquel lugar de alí.
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Os gnomos foron ao lugar que lles indicou o po-
licía.
Ó cabo de cinco minutos volveron os 
gnomos.
POLICÍA:-Xa tedes a autorización?
TODOS OS GNOMOS A CORO:-Nooooon…
POLICÍA:-E logo?
GNOMO 1:-Non tiñamos diñeiro.
GNOMO 2:-Non, non tiñamos.
GNOMO 3:-Tiñamos o peto baleiro.
POLICÍA:-E onde pretendiades ir sen cartos? Xa  
podedes ir dando a volta.
           Entra o presidente do clube en escena.
PRESIDENTE:-Pasade, pasade.
POLICÍA:-Pero, señor presidente, non teñen a auto-
rización.
PRESIDENTE:-Tampouco hai que ser tan duro cos 
invitados. Veña, veña,pasade.
TODOS OS GNOMOS A CORO:-Grazas!
O policía quedou con cara de paspán e 
quedou unha semana enteira pechado 
no seu carto pola causa do susto que lle deu.  

Autor teatral                                
Breixo 5º E.P:                              
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¿Onde estivemos?

Os alumnos/as do terceiro ciclo de E.P e da E.S.O. da nosta esco-
la participaron no mes de maio na VIII Semana matématica de Vigo. 
Foro no  que se realizaron diferentes obradoiros e ligamats de mate-
máticas.
                                            

   Este curso os máis pequen@s coñecimos algúns lugares impor-
tantes da nosa cidade, e mesmo fomos visitar a nosa veciña Cangas 
¡Nada máis e nada menos que en barco!.  Fomos á              Biblio-
teca  Xosé Neiro Vilas. Ademais, recibimos un ano máis a esperada 
visita do Paxe dos Reis Magos e…  ¡Papa Noel!, cargadiño de aga-
sallos para nós, que somos moi bos. 
       Os nen@s de Primaria  recibimos un ano máis, a visita da Policía 
Local, que nos levou ao Parque do Castro, para poñer na práctica os 
seus consellos sobre educación vial e clausuramos esta actividade 
vendo una exhibición da policía local no IFEVI. Primeiro Ciclo de Pri-
maria navegamos durante unha xornada no Museo do Mar e pasá-
molo “PIPA”.
     Os de ESO fomos ó Verbum para achegármonos á figura de Va-
lentín Paz Andrade e para conmemorar O DÍA MUNDIAL CONTRA A 
VIOLENCIA DE XÉNERO formamos cos nosos compañeiros de 6º EP 
e con alumnos doutros centros unha cadea humana.Os 1ºde ESO 
disfrutamos un mogollón na Granxa Kiriko e nos convertemos en  pe-
quenos xornalistas en Faro de Vigo.
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