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      Se o ano pasado celebramos o día 
    do libro cun mercadiño de 

,     intercambio que por segundo ano 
,    consecutivo se converteu nun éxito 

 ,      de participación e xa que como di o 
     , refrán non hai dous sen tres este 

    ano tamén imos celebrar un 
    .mercadiño de intercambio de libros

     O mecanismo do mercado será o 
     mesmo que na edición do ano 
.     16 pasado Durante a semana do ao 

20      de abril se recollerán nas clases 
      os libros que traiamos da casa para 

  ,   participar no intercambio e os 
     mestres darán a cambio un billete 

      de dólar co rosto de Valentín Paz 
,     Andrade autor ao que lembramos 

    .este ano nas letras galegas

     Os libros que se traian serán 
      adecuados á idade do alumno e se 

    encontrarán en bo estado de 
.conservación

     :   23Os días de feira serán tres o día  
  ,  24  1 , 2para Ensino Infantil o para º º 

 3    ,   25 e º curso de primaria e o para 
4 , 5   6 .º º e º

       No día da feira de cada nivel só 
   estarán expostos para intercambio 

   .  os libros destes cursos Cando 
     ,elixamos un libro do noso gusto  

     teremos que pagarlle aos profes da 
     biblioteca cos dólares que nos deran 

 :     nas clases un dólar por libro 
.cambiado

   Aproveitemos esta posibilidade de 
  ,     ler máis libros e de compartir os 
  ,    que xa lemos e fagámolo con 

  ,  ambiente de festa porque estamos 
   .no mes dos libros



De Cunqueiro a Ferreiro  

 e leo porque me toca  
Durante todo o pasado trimestre unha parte 
da  lectura  silenciosa  do 
centro  se  convertiu 
nunha  lectura  en  voz 
alta, na que por quendas, 
cada clase de primaria ía 
por  todas  as  aulas  do 
centro a ler un conto ou 
un poema de Cunqueiro. 

Foi  a  nosa  homaxe  a  este  autor  que 
celebraba o seu centenario no ano 2011. 

Agora  nas mañáns dos  venres  soarán os 
versos  de  Celso  Emilio  Ferreiro  e  de 
Valentín Paz Andrade.

Celso  Emilio,  poeta 
nado  hai  cen  anos 
nese  lugar  no  que  o 
mundo  se  chama 
Celanova,  que viviu a 
longa  noite  de  pedra 
loitando  por  un 
mencer de foguetes e 
alboradas,   celebra  o 
seu centenario.

Valentín Paz Andrade, pola súa banda, foi 
poeta,  avogado,  empresario  e  sobre  todo 
loitador  pola 
defensa  da  nosa 
identidade  cultural 
e  lingüística. 
Valentín  é  o  autor 
ao  que  lembramos 
nas  letras  galegas 
deste  ano...  sen 
dúbida  algunha 
unha  moi  boa 
compañía  literaria 
para  as  mañáns 
dos venres e para festexarmos este mes do 
libro e o vindeiro mes das letras.

Con eles teremos "Mil primaveras máis para 
a lingua galega".

Campións e campionas 

olímpicos
Acaba de rematar a edición deste ano da 
Olimpiada  do  Saber,  e  xa  temos  equipos 
gañadores do certame.

Este ano tivemos dous niveis, como os anos 
anteriores e tivo como celme a procura de 
informacións sobre distintos elementos que 
conforman a paisaxe de Valdeorras.

Grazas  á 
olimpíada 
coñecemos 
as  nosas 
serras,  as 
covas  da 
Enciña  da 
Lastra,  as 
alturas  de 
Trevinca,  o 
Teixadal  de 
Casaio,  as  albarizas  que  protexen  as 
colmeas, os fornos de cal,  as fuíñas e os 
ríos da comarca.

O equipo que conseguiu reunir unha maior 
puntuación  na categoría de 1º, 2º e 3º de 
primaria foi "OS INCRIBLES ALJ", formado 
por  Alicia,  Lucía  e  Jorge  de  2º  A,  que 
conseguiron 19 puntos. Moi preto deles, con 
18  estiveron  os  OSOS  de  2ºB  e 
BARCELONA de 2ºA.

Na categoría  de 4º,  5º  e  6º  tivemos dous 
equipos  empatados  coa  máxima 
puntuación,  OS  GOOGLES  formado  por 
Andrés, Aarón e Marina de 6ºA, e SHAKE IT 
UP,  formado  por  Patricia,  Andrea  e  Eva 
Blanco de 4ºA.

Durante o mes das letras se entregarán os 
premios aos gañadores do concurso, aínda 
que o mellor premio é sen dúbida aprender 
cousas novas mentras o pasamos ben.

Noraboa  a  tod@s  @s  participantes  no 
concurso,  e  preparados  para  a  próxima 
edición do curso 2012-2013.



Paisaxes de Valdeorras
Seguimos  traballando  no  noso  Proxecto 
Documental,  este ano sobre os elementos 
da paisaxe.

A  nosa  Wiki  (http://paisaxe-valdeorras.wikispaces.com/) 
aínda  que  lle  queda  algo  por  andar  xa 
comeza  a  ter  cousas  interesantes  que  se 
poden ver, e sobre todo, das que aprender.

O resultado  final  que  queremos facer  con 
tanta información como estamos a recoller e 
procesar sobre Valdeorras e a súa paisaxe, 
será un folleto turístico no que se expoñerán 
os  elementos  máis  destacados  que 
compoñen a paisaxe da nosa comarca.

Aparcadoiro de bicis
Como parte das actividades da Axenda 21 
do  colexio  acabamos  de  inaugurar  un 
aparcadoiro  de  bicis  xunto  ao  pavillón 
polideportivo do colexio.

A finalidade  deste  aparcadoiro,  agora  que 
xa  temos  un  carril  bici  que  polo  Malecón 
chega  deica  a  zona  escolar,  é  facilitar  ao 
alumnado que non ven transportado poder 
vir ao colexio dun xeito alternativo ao coche 
particular.

A biblioteca quere sumarse a esta iniciativa 
e  convoca  un  concurso  de  minicontos  na 
rede sobre a bicicleta.

Para  participar,  simplemente  hai  que 
acceder ao blogue da biblioteca e entrar a 
facer  un  comentario  na  entrada  do 
concurso.

A temática dos contos que se presenten terá 
que  estar  relacionada  coas  bicicletas, 
aventuras  que  nos  pasaron  con  elas,  a 
historia  da  nosa  primeira  bicicleta,  cando 
nola regalaron...

Así que a poñerse a escribir e a pedalear.

Dende hoxe, á escola en bicicleta.

Gargallada Teatro
Este  ano  imos  ter  unha  actividade  de 
procura do Tesouro moi profesional, porque 
imos contar coa colaboración moi especial 
do grupo "Gargallada".

Este grupo que xa nos ten afeitos ás súas 
magnificas  montaxes  como  "os  Pecados 
Capitais",  "a  Abraiante  Vida  de  Brian"  e 
"Non me chames cariño se non o sintes", 
agora está a preparar unha montaxe para o 
público  infantil,  que  esperamos  poder 
ofrecer  no  escenario  do  noso  Salón  de 
Actos.

Adiántannos que será unha adaptación dun 
conto  clásico,  con  moito  humor,  como 
adoitan eles traballar as súas montaxes, e, 
para  nós,  será  un  regalo  enorme  poder 
disfrutar  do  seu  traballo  no  noso  propio 
centro, integrando, ademáis, o seu traballo 
na programación da biblioteca.

http://paisaxe-valdeorras.wikispaces.com/


valentin paz andrade
Este  ano  as  letras  galegas  se  adican  a  Valentín  Paz  Andrade.  Poeta,  ensaista,  
avogado,  empresario,  galeguista.. .  a  vida  e  obra  deste  autor  non  é  coñecida  
dabondo,  tal e como realmente merece. . .  e iso hai que remedialo!
Para  empezar  temos  a  disposición  de  toda  a  comunidade  escolar  un  Libro  
Interactivo  na  páxina  da  biblioteca  do  colexio  
(http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/lim_letras_2012/valentin_paz_andrade.html)  ,  
no  que,  a  máis  de  datos  biográficos,  podemos  escoitar  algún  dos  seus  poemas  e  
coñecer páxinas na Web que aportan datos para achegarnos á súa figura.
Estamos  a  traballar  nun  cómic  sobre  a  súa  vida  e  tamén  queremos  elaborar  unha  
l iña do tempo.
Pero. . .  sobre todo a un autor se lle coñece lendo as súas obras, e estas son as que  
vos presentamos deseguido,  e que vos animamos a ler:

http://centros.edu.xunta.es/ceipcondesadefenosa/bibliocondesa/proxectos/lim_letras_2012/valentin_paz_andrade.html

