
                                    

O NOSO MAGOSTO 

 
Recibimos ao Magosto bicando o pulso das emocións con 
sílabas de lume e labaradas de agarimo estalando á beira 
desta lúdica mañá de encantamento. 
  
Hoxe estamos aquí, reunidos no patio da escola, para darlle 
a benvida a esta celebración de outono; entre xogos, 
enredos, lerias, troulas  e gargalladas. 
 
A castaña e as cantigas, os cativos brincadeiros, o misterio 
da fogueira e o Magosto que renace nesta festa feiticeira. 
 
Hoxe acéndese o lume do Magosto, anunciador dunha 
fermosa mañá  anovada de ilusión, onde a rapazada ferve de 
alegría, nese estoupido de sensacións ao compás do bulicio.  
 
Celebramos este ritual de chamas e cinsa pousando o 
divertimento e a fantasía  neste espazo de andanza, para 
aledar este encontro de engado e aventura. 
 
Agardamos pois todos alegres e algareiros, namentres arde o 
lume, entre risas, bromas, carreiriñas e os doces sons das 
cantigas guindadas ao ar de Pontevedra. 
 
Nos acordes do tempo, hoxe volve o Magosto á escola 
acariñando o outono, contaxiando de maxia  o sorriso dos 
rapaces e mirándolle aos ollos a este ledo día  de novembro. 
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PROGRAMA DE ACTUACIÓNS 
 

Día 13-11-2015 

Presentadores/as 

 Uxía de Bethencourt Fraguas e Carolina Fernández García 6º  

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

� 12,50 h.- Saída das aulas e concentración no patio do 2° 

ciclo. 

� 13,00 h.-Presentación. 

� 13,05 h.-Música popular a cargo de (6º A), que interpreta: 

“A Carolina” 

� 13,10 h.-Cantigas do MAGOSTO a cargo do alumnado de 6°. 

� 13,15 h.- Reparto de castañas e bebidas. 

� 13,50 h.- Entrada ás aulas para recoller e saír. 
                                  
 

                                   

 

 

 



 

A TER EN CONTA PARA O MAGOSTO 
 

� A partires das 9,00 horas acendido do lume. 
� Ás 12,50 horas soará o timbre para que os alumnos/as, acompañados polo seu 

profesor/a, baixen ó patio de 2º ciclo e se coloquen en orde para escoitar e 
participar nas actividades do magosto. 

� Para o reparto de castañas os titores concentrarán aos seus alumnos nunha zona 
do recinto e collerán unha caixa de castañas asadas para facer o reparto. Deben 
ter en conta que todo debe quedar limpo polo que colocarán bolsas de lixo ou 
recipientes e empregarán as papeleiras do patio para depositar o lixo. Despois do 
reparto de castañas e ata a hora de subir ás aulas, os titores/as encargaranse do 
coidado dos seus alumnos. 

� Cada alumno/a terá o seu cucurucho preparado para recoller as castañas que 
reparte o titor/a. 

� Está previsto que soe o timbre ás 13,50 para subir ás aulas, recoller e marchar 
ás 14 horas. 

� Uns días antes repartirase unha circular ao alumnado na que se lles pide que 
traian unha ducia de castañas cortadas para que non estoupen, que irán 
depositando debaixo das escaleiras do corredor do colexio. 

� Na semana do 9 ao 13 de novembro os titores dedicarán algún tempo na aula para 
traballos individuais ou colectivos referidos a castaña. O Equipo de Dinamización 
Lingüística dispón de modelos de unidades didácticas para seren consultadas como 
material de apoio.  

 
RESPONSABILIDADES 

 
� Preparar brasa e asado de castañas: profesorado e pais/nais voluntarios.    
� NN.TT (Música e fotografía).    

� Colaboración de tódolos profesores para garantir o bo desenvolvemento da actividade. 

 

                       
 

 ÁS 14 HORAS TEREMOS REUNIÓN DE PROFESORES     

   

   CCCEEEPPP   CCCAAAMMMPPPOOOLLLOOONNNGGGOOO   
 

    
               

                           
                                       


