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Houbo que aprazar a festa una semana por mor da chuva pero finalmente os ogos e castañas fixeron que pasáramos un fabuloso 
Magosto. Acompañáronnos o alumnado da Escola Juan XXIII e algún  dos residentes da 3º Idade de Campolongo. 
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Non contamos os trompos pero sabe-
mos que este ano batimos o récord de 
nº de participantes na Trompada 2018. 
Calculamos que máis de 300  rapaces/
as trouxeron este antigo enredo para 

desfrutar no "Día de San Martiño 
cos trompos ó camiño". 
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ESTE ANO 2019   A XUNTA DECLA-
RA O RÍO GAFOS COMO ESPAZO 
NATURAL DE INTERESE LOCAL
(ENIL), O CUARTO QUE SE APRO-
BA DE FORMA DEFINITIVA EN GA-
LICIA 

Co obxectivo de garantir que se cumpran os fins perseguidos coa obtención do recoñecemento como ENIL, o plan de conser-
vación do Río Gafos inclúe a posta en marcha doutras medidas concretas, como a eliminación de especies exóticas invasoras; 
a mellora do bosque de ribeira; o mantemento das marxes e dos reservorios para aves; a adecuación da temporalidade dos 
traballos que se acometan na zona; a realización de estudos de fauna e flora; ou a sensibilización ambiental da poboación. .O 
Río Gafos convértese, deste xeito, no cuarto ENIL de Galicia, xunto Cos de Xunqueira de Alba (tamén no Concello de Ponte-
vedra e declarado no ano 2012), Loio-Ruxidoira (no municipio lucense de Paradela e que obtivo a declaración definitiva 
como ENIL en 2013) e Puzo do Lago (declarado en 2014 e localizado en Maside, Ourense). 
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Vinte mil leguas de viaxe submarino 
(1870) 

Cinco semanas en globo 
(1863)Viaje al centro de la tierra 

 (1864) 

A volta alo mundo en 80 días 
(1872)

Jules Gabriel Verne 

naceu en Nantes en 

1828 e morreu en 

Amines en marzo de

1905. Realizou estudos 

de Leis en París.  

Máis adiante dedicouse 

a escribir libretos de 

óperas e obras de tea-

tro para, posteriormen-

te, dedicarse ás novelas 

de aventuras. 

Outras obras : 
“Da terra á lúa” (1865)

 “Ao redor da Luna”(1870)

“Os fillos do capitán Grant” (1868)

“O descubrimento da rra” (1870)

“A illa misteriosa” (1874),

“ Hector Servadac” (1877)

“Un capitán de quince anos” (1878),

“As tribulacións dun chinés en chinesa” (1879)

“ Miguel Strogoff “(1880)

 “Escola de robinsones” (1882),

“A estrela do sur” (1884) 
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GOLFIÑO (NIVEL 1). Esfórzase . “Falo galego de cando en vez cos meus compañeiros/as” . 
    Con este carné poderás : 

- Participar nun sorteo con 2 números nos  agasallos ó final de curso ou acadar un pequeno premio  seguro ó final de curso.
- Como vas a mellorar a oralidade en galego seguramente subirás a nota nas materias que se dan en galego.

 Terás preferencia despois dos “Esquíos” e dos “Vagalumes” na selección de actividades organizadas polo EDNL
Obrigas: Esforzarse en falar en galego, tanto cos mestres/as  que cos  compañeiros/as, nas materias programadas nesta lingua
(Galego, Música, Educación Física, Sociais e Naturais ... ).

ESQUÍO (NIVEL 2). Adáptase .  “Falo galego cando outros/as o falan” . 
    Con este carné poderás : 

- Participar nun sorteo con 5 números nos  agasallos ó final de curso ou acadar un  pequeno premio seguro.
- Como vas a mellorar a oralidade en galego subirás a nota nas materias que se dan en galego.
- Terás preferencia despois dos  “Vagalumes” na selección de actividades organizadas polo EDNL
- Obrigas: Falar galego nas materias programadas en galego con todos/as e falar galego noutros espazos (patios do recreo,
biblioteca, etc.) cando outros me falen en galego.

VAGALUME (NIVEL  3). Axuda.   “Falo galego  case sempre nas actividades escolares” . 
     Con este carné : 

Terás premio seguro dos mellores agasallos no sorteo ó final de curso. 
Como vas a mellorar a oralidade en galego  subirás a nota nas materias que se dan en galego. 
 Terás preferencia  na selección de actividades organizadas polo EDNL 
Obrigas: Falar sempre en galego durante todas as actividades programadas nesta lingua, para axudar ós que aínda lles custa 
facelo, 
NOTAS: 
- A actividade é voluntaria .  Comeza xa no inicio deste segundo trimestre (8/01/2019)
- Cada carné será validado como mínimo despois de 30 días de compromiso   e entregaranse ó final de cada mes . Se algúen
aínda non se esforzou o suficiente para acadar o nivel esixido prorrogarase a entrega unha ou varias semanas segundo o caso.
- Serán correlativos : para  ter o de “Vagalume”  primeiro hai que acadar os dous anteriores.
- A entrega do carné farase  despois de falar cos mestres colaboradores da actividade e sempre de forma consensuada: música,
educación física, titores.
- Os carnés están numerados para levar un control dos mesmos por parte do Coordinador do EDNL
Ver máis na Etiqueta GALEFAS (mascotas, entrega de premios ...)
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Pontevedra
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Esta revolución de cor e poesía do 
alumnado de 6ºA mostra a súa 
visión da nova Pontevedra.
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https://ghafos.blogspot.com/2019/05/lendas-galegas-6.html 
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Alumnado de 6º participando no concurso de Maios que se celebrou  na Praza da Ferraría de Pontevedra.  Este ano acada-
mos o 3º Premio nas Cantigas e o 4º no Maio tradicional.  A Coroa que tivo moito éxito representa  os farois da Ponte do 
Burgo que axiña desaparecerán pola nova reforma da ponte.  A cantiga que lle fixemos foi a seguinte: “A coroa feiticeira/ 
ilumínase cos trilos/ é facho de Breogán / e farol dos peregrinos” 
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Trouxemos ovos, laranxas,  pampillos, rosas, calas e moito fiúncho. Tamén estanpamos na camiseta dos maios o debuxo gaña-
dor  feito polas irmáns Marta e Sofía  de la T. R., de 6º. Rematamos pintando o patio cunha morea de flores para logo cantar 
todos algunhas das coplas que fixemos este ano.   
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Para os pobos indíxenas, as linguas non son unicamente símbolos de identidade e pertenza a un 
grupo, se non tamén vehículos de valores éticos. Constitúen a base dos sistemas de coñecemento 
mediante os que estes pobos forman un todo coa terra e son cruciais para a súa supervivencia. O 
futuro dos seus xóvens depende delas. 

Tanto en galego como en castelán o concepto 
“lingua indíxena”  refírese a algunha das linguas 
indíxenas de América, aínda que en xeral o con-
cepto pode referirse á lingua materna de calquera 
grupo indíxena do mundo. Hai moitos tipos de lin-
guas. As máis importantes 

As linguas indíxenas de América son aquelas linguas orixinadas 
e desenvolvidas no continente americano, dende o primeiro 
poboamento humano ata antes da chegada de europeos, afri-
canos e asiáticos , extinguíndose moitas delas dende entón ata 
a actualidade. 

As linguas indíxenas máis faladas en México son 10. Trátase do náhuatl,o chol, o tetánica, o mazateco, o mítico, o zapo-
teco, o otomí, o tzotzil, o tzeltal e o maia. Estas dez linguas fálanas o 75% da poboación que domina unha lingua indíxe-
na no país.  O Instituto Nacional das Linguas Indíxenas indica que casi seis millóns de mexicanos falan unha lingua indíxe-
na. Falan 364 variantes lingüísticas asociadas a  68 linguas, que á sua vez pertencen a 11 familias lingüísticas distintas  

Estas linguas están desaparecendo, debido ao pouco interese que 
mostran as xeracións mais novas. Moita xente esta preocupada 
por esta situación por iso cada vez aumenta o número de  organi-
zacións a favor destas linguas  

Podedes unirvos a algunha organización a favor destas linguas, tamén  estudar unha lingua axudaría moito.  E se sabes  
algunha delas  podes ensinala a familiares e amigos. 

Sanromán Folgar, Inés   -         6ºC 
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Alumnado de 5º representando as 
obras de teatro. 
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O alumnado de 5ºA agasallounos coa obra de teatro “Telexornal Ningunha Edición” . Unha obra moi simpática onde se fixe-
ron unhas entrevistas a un famoso xogador de fútbol,  a unha marquesa, a un muller que presenciou  un secuestro, a unha ga-
ñadora dun concurso de adiviñas e a ós pais dos membros secuestrado  do grupo musical “Herdeiros da Cruz”, a unha meteo-
róloga 

TEATRO 
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Estas son as palabras eli-
xidas polo alumnado. As 
marcadas son as máis 
curiosas para o Equipo de 
Dinamización Lingüística 
e que serán utilizadas 
noutras actividades 
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O debuxo gañador do evento foi para para 
Paula Ayude Tilve  de Campolongo (6ºA) 

Este ano os protagonistas do Xadrez na Rúa foron  os de 4º de Primaria, xa que  no mesmo día tivemos tamén a Xorna-
da de Orientación cos do TSEAD (Técnico Superior de Ensinanza Socio Deportiva).  Houbo que repartir , os de 4º  ao 
xadrez e os de 5º a Orientación.  As dúas foron unhas experiencias lúdicas, interesantes e divertidas. 
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 II TORNEO XADREZ 3ºA, B e C 

  II TORNEO BÁ DMINTON 3ºA, B e C 

Durante o curso 2018-2019 fixemos moitas cousas, entre os que destacamos o II TORNEO 

DE XADREZ , II TORNEO DE BÁ DMINTON e ORIENTACIÓ N cos cursos de 3ºA, B e C. 
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Levamos varios anos participando xunto con ou-
tros cole da cidade no proxecto do concello cha-
mado “Trotacontos” ou “Conto Viaxeiro”. Aquí 
temos as miniaturas dos traballos da nosa escola. 
Temática do conto: Medio Ambiente 
Título do conto: “Olladas de futuro” 
Participantes do Trotacontos : EEI Ver ducido, 
EEI Crespo Rivas, CEIP Campaño e CEP Cam-
polongo. Únese na mesma semana o EEI de Xe-
ve. A nosa escola participa co alumnado de 2º 
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O pintor Xullo Romero de Torres capturou a súa obsesión coa 
muller de pelo escuro nun cartel publicitario da marca deste 
destilado, converténdose no canon estético feminino dos anos 

Carlota R. G.(6ºD) 

“A familia de Filipe IV, coñecida popularmente dende 
o século XIX como As Meninas (en castelán La familia
de Felipe IV e Las Meninas, respectivamente), é pro-
babelmente a obra máis importante do pintor español
Diego Velázquez, realizada no ano 1656 e exposta na
actualidade no Museo do Prado de Madrid. Trátase
dunha das obras pictóricas máis analizadas e comen-
tadas no mundo da arte.”

“Paseo pola beira do mar” , tamén chamado en 
varias ocasións como Paseo pola praia, pintado en 
1909, é unha das pinturas máis famosas do pintor 
valenciano Joaquín Sorolla. Representa á súa mu-
ller, Clotilde García, que ten unha sombrilla, xunto 
coa súa filla maior, Maria Clotilde, camiñando ao 
pór do sol na praia de Valencia mentres a brisa do 
mar fai que as 
roupas axiten. 

Inés e Jimena 
(6ºC) 

https://ghafos.blogspot.com/search/label/Cadros%20Vivos 
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Aprendimos catro maniobras importantes que po-
den salvar unha vida nunha emerxencia cos futuros 
enfermeiros/as ( María, Sara e Manu)  
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Dende o equipo da biblioteca propoñemos a lectura de libros e álbums 

ilustrados como unha parte esencial e imprescindible das actividades 

educativas diarias. 

As nosas colaboradoras 

estiveron moi  

comprometidas con esta  

actividade 

Os espectadores asistiron asiduamente 

e seguiron a actividade con moito  

interese 
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Aproveitando a homenaxe a Xulio Verne, cada xoves e dentro 

da actividade de animación lectora “XOVES DE CINE”,  

fixemos proxeccións de curtos de animacion sobre algunhas das 

obras do autor homenaxeado 

A volta o mundo de Willy Fog 

acompañounos  durante moitos 

recreos 

A biblioteca  

estaba moi animada! 
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Por terceiro ano consecutivo, todos os alumnos e profes de sexto fomos invitados a participar na semana da música do IES da 
Xunqueira II, a pesar  do día de intenso calor  que sufr imos, foi unha exper iencia moi bonita que nos serviu  de ensaio 
final das actuacións cara a graduación que vai ter lugar o día 6 de xuño. Os alumnos/as e os seus titores, acompañados da 
teacher Mabel e Misi fomos andando ata a instituto, unha vez alí (e despois de sacar as consabidas fotos...) entramos no audi-
torio, tivemos sorte porque fomos os primeiros e puidemos sentarnos nas primeiras filas. O director do Centro abriu o acto, 
saudando ós distintos colexios da cidade que tamén estaban presentes, e para a nosa sorpresa, tamén fomos os primeiros en 
actuar, subimos ó escenario por cursos, e dirixidos pola profe Misi, fixemos as distintas actuacións, que, modestia aparte, 
saíron espectacularmente BEN.  
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O público involucrouse moito e acompañounos con palmas nas catro cancións e ademais ó remate de cada actuación reci-
bimos unha grande ovación, e a felicitación do equipo directivo do IES. A seguinte actuación foi  a do coro do instituto, 
dirixido polo xefe do departamento de música que cantaron un repertorio moi bonito e alegre de cancións, que tamén foron 
moi aplaudidas ó remate. Seguidamente alumnos e alumnas do Centro participaron con distintas actividades artísticas como 
canto, instrumentación, unhas actividades que resultaron moi amenas. Como o tempo de remate víñase enriba e o calor no 
auditorio era impresionante, o director comunicounos que a actuación final da “charanga” íase realizar na entrada do institu-
to, escoitamos os primeiros compases pero ante a incomodidade do sitio e o calor que facía, os profesores decidiron poñer 
rumbo ó colexio de Campolongo. Así rematou unha bonita xornada de música, actuacións, nervios, risas e convivencia esco-
lar entre todos os rapaces de sexto e os seus profesores. 
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