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LIMIAR
Chámome a Tixosa,
son a revista escolar,
chego sempre moi leda,
coa maleta a reventar.

Á modo débesme ler,
tí só ou con mamá,
co avó ou co amigo.
Gústame deixarme ver!

Comezaches co Magosto
e seguiches co turrón,
no Antroido, disfrazado,
molaches mogollón!

Viaxaches polo mundo,
sempre hai algo que observar.
Santiago, Ons, Vilagarcía…
e a Touro a traballar.

En música aprendiches
a cantar e a bailar,
a escoitar moi atento,
como tocan os demais.

Que ben sabedes saltar.
Que ben sabedes pillar.
Un pouco de entrenamento
e a Pekín sen dubidar.

Neste ano 2008
síntome moi pletórica.
O meu cole de Palmeira
ten 25 anos de historia.

Lémbrome con agarimo
de profes, nenos e pais
que axudaron a que o cole
sexa hoxe algo especial.

PROFE SUSANA

ALEJANDRA - 5  anos

ANDREA - 5  anos

NAILA - 5  anos

ANA BELÉN - 5º PATRICIA - 6º B

LARA - 6º B
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XA ESTAMOS DE VOLTA!
E como a volta pode ser dura, seguindo estes consellos fixémola máis levadeira:

Xa chegou setembro,
rematan as vacacións,
é tempo do Cole,
de «aparcar» o bañador.

Outra vez ver ós amigos,
moitos xogos e emocións,
saudar ós profesores
e cantar mil cancións.

Vou atender moito
e traballar arreo.
Para xogar, xa temos
o tempo do recreo.

Erguereime moi cediño
para chegar puntual.
Na mochila arrombado
traerei o material.

Non debo esquecer nunca
almorzar pola mañá,
que un motor sen gasolina
non che pode traballar.

Levareime ben con todos,
con ninguén hei pelexar.
Un amigo é un tesouro
que debemos conservar.

¡ESTAMOS DE ANIVERSARIO!
O edificio no que está hoxe o colexio cumprirá neste curso 25 anos e iso hai que
celebralo. Agárdannos moitas sorpresas...

JULIO - 1º

MANUEL - 1º

PROFE SUSANA

Este curso que comeza
vaiche ser algo especial.
O colexio está de «cumple».
¡25 anos ten xa!
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XA SON MAIORES, XA VEÑEN AO COLE

Adriana

Lara

Ramón

Antía

Ana

Alba

Belén

Carlos

Carlota

Clara

Daniel

Iago

Irene

Laura

Lourdes

LucíaXosé Susana

Marta

María Miguel
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PARA ESTE CURSO TEMOS...

Aproveitando a celebración do aniversario do colexio, o proxecto
deste  curso estará relacionado coa escola: Valoraremos a impor-
tancia da escola e da educación na vida das persoas, comparare-
mos as escolas e os libros de antes cos actuais,  investigaremos
como son as escolas noutros lugares do mundo, lembraremos a
vellos mestres e mestras e antigos alumnos e alumnas,
coñeceremos libros de Literatura Infantil e Xuvenil (narrativa, poe-
sía, teatro e cómic) que teñan unha temática relacionada coas
escolas, inventaremos historias que se desenvolvan na escola...
Ademais,  a Biblioteca Escolar será o lugar onde podamos atopar información sobre
este e outros temas tanto en libros, xornais, revistas como mediante a utilización das
TIC (tecnoloxías da información e a comunicación): cds, dvds, internet...

PROXECTO «VAI DE ESCOLA»

O Equipo de Normalización Lingüística leva moitos anos traballando en prol da língua
e cultura galega.

GNORM
A

LI
Z

A
CIÓN

CEIP de
Palmeira

PROXECTO «VAI DE MAR»
O Equipo de Medio Ambiente coordinará este proxecto que pretende ser continuación
do iniciado o pasado curso, abordando novos aspectos:
- Contaminación do mar:

- Dende o mar á terra: Os barcos: combustible, limpeza das sentinas...
- Dende a terra ao mar : verquidos, desaugues, lixo...

- As mulleres e o mar.
- Recollida de información sobre barcos que encallaron nas costas galegas e as súas
consecuencias: Mar Exeo, Cason, Urquiola, Prestige...
- As bateas.
- Faros e naufraxios.
- Literatura, coplas, refráns, cantigas…

Ó longo deste tempo recuperamos e afondamos
no estudio das festas cíclicas e recompilamos e
demos a coñecer: adiviñas, poemas, refráns,
lendas, toponimia e léxico propio da zona.
No presente curso continuaremos nesta liña de
traballo e seguiremos a celebrar as festas cíclicas:
Samaín, Magosto, Nadal, Antroido…, organizare-
mos as actividades da Semana das Letras Galegas
e colaboraremos co resto dos Equipos de Traballo.
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Este ano propómonos levar a cabo unha serie de actuacións na mesma liña que se
ven seguindo no Centro, así se porán en marcha unha serie de aulas virtuais
encamiñadas ó traballo de distintos aspectos do currículum aproveitando tódolos
recursos que as tecnoloxías de información e a comunicación poñen á nosa disposi-
ción.

E, como sempre, sabes que o Rato Paco sigue
«gardando» na súa casa as mellores cousas para
que aprendas.

http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/ente.htm

Por outra banda seguiremos mantendo e crean-
do novos contidos para a nosa páxina web, alí
poderás ver, novos recunchos, cadernos de
traballo ou os máis pequenos atoparán novos
contos na sección do Rato Paco.
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A HISTORIA DE AGAPITO

Agapito é un  mouro que v ive nunha cov a do Monte 
da Cur ota

Está canso de v iv ir  so coa compaña dun  lagar to 
arnal

Cando chega o outono
sempre pensa en
buscar  un  sitio
mellor  par a pasa- lo
inverno

Baix ou da Cur ota e chegando ó Colex io de Palmeir a 
atopouse con  moitos nenos que levavan  cadanseu 
l ibro na man.

Na Biblioteca, per o non os dan ,
só os pr estan

¿Oes? ¿ Onde 
dan eses libr os ?

Agapito non  o pensou 
e entrou na Biblioteca
e quedou al í toda a 
noite lendo l ibr os.

Agora decidiu 
quedarse todo 
o inverno na 
Biblioteca con  nós.
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XA ESTÁ CONNOSCO!
Agapito xa está na Biblioteca do cole. Gustoulle moito a Campaña de Lectura na que
imos traballar este curso e xa está preparado para aprender moitas cousas

INÉS - 5 anos

IVÁN - 5 anos

ADRIÁN - 5 anos

VANESSA - 5 anos

TOÑO - 5 anos
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FOMOS AO MONTE
Os nenos e ne-
nas de Educa-
ción Infantil
fixeron unha
saída polos
arredores do
colexio para
empezar a
coñecer o entor-
no máis próxi-
mo e para coller
follas. NAILA - 5 anos

VANESSA
- 5 anos

MARÍA - 5 anos

RUBÉN - 5 anos

DIEGO - 5 anos

JANETT - 5 anos

LAURA - 4 anos

DESIREE - 4 anos
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«A GALICIA MÁIS NATURAL»
Este é o título da exposición que visitou o alumnado de 5º no Audi-
torio de Ribeira. Eran un total de vinte paneis con fotografías,
debuxos e gráficos e con información moi variada sobre a paisaxe
e os ecosistemas galegos para dar a coñecer a riqueza floral, ani-
mal e paisaxística de Galicia. Esta actividade tivo un carácter di-
námico. Un monitor encargouse de guiar aos nenos e nenas polas
distintas zonas: para ler, para tocar e un recuncho para obter a
información a través das novas tecnoloxías; e explicoulles o
contido da colección dunha maneira lúdica e entretida. O obxectivo
principal da exposición foi que nenas e nenos a través do
coñecemento dos espazos naturais  que temos na comunidade,
tomen conciencia ecolóxica para protexelos e preservalos.

O día 9 do 10 do 07 fomos de excursión ao Auditorio a unha exposición da natureza. Había
moitos paneis de información, vinte polo menos. Explicáronnos de arriba a abaixo. O moni-
tor contounos varias lendas. Vou contar a de Narciso: Hai moitos anos unha deusa grega
estaba namorada dun home chamado Narciso pero Narciso non estaba namorado dela
senón dunha rapaza moi guapa. Un día a deusa ordenou que cada un collese un camiño
distinto. A deusa feitizou a Narciso para que se namorase da primeira persoa que vise.
Narciso foi beber a unha fonte e viu o seu reflexo na auga e tanto se namorou del mesmo
que quedou coa cabeza cara abaixo pegado ao peito. E morreu coa cabeza cara abaixo
apoiada no peito.
Tamén xoguei cos ordenadores e vin pegadas de animais. Paseino moi ben.

ELISA - 5º

O mércores fomos ao Auditorio de Riveira. Ao chegar alí vimos
moitas cousas. Había paneis de información que nos decían como
eran os animais. E había unhas urnas cos osos de animais den-
tro. Despois o monitor contounos unha lenda. A lenda titulábase
«A herba de namorar» que hai en San Andrés de Teixido e que se
recolle na noite de San Xoan e se mete nun bolsillo ou noutro
sitio onde non a poda encontrar o namorado. E a herba fai que se
namore. É unha planta verde con flores rosas.

ANA - 5º

O monitor ensinounos moitas plantas e animais que nunca vira. O que máis me gustou foron
os osos da cabeza dun pastor alemán, o esqueleto dun rato e as pegadas de moitos animais.

GERMÁN - 5º

O monitor falounos das zonas do interior, das lagoas e tamén da costa, das gaivotas...
Despois falounos dos parques naturais, dos animais que hai en cada parque, etc. Tamén
nos explicou de onde proceden os nomes dos animais e plantas. Logo deixounos xogar nos
ordenadores e mirar curiosidades como pegadas de animais, etc. Bueno, gustoume moito e
espero volver.

MIGUEL - 5º
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PERSOEIROS DA IDADE ANTIGA

Foi un matemático e inventor grego, nado en Siracusa,
Sicilia. Foi o máis importante matemático da antigüidade.
Creou un método para calcular o número «pi» coa aproxi-
mación tan grande como se queira. Acreditaba que nada
do que existe é tan grande que non pode ser medido.
Perfeccionou o sistema grego de numeración creando
unha notación para os números moi grandes, semellante
ao actual sistema exponencial.

ARQUÍMEDES

No ano 350 a.C. unha muller con vocación de médico tivo que corta-
lo pelo e vestirse con roupas de home para que lle deixasen estudar
a carreira de medicina.
Estuda a carreira de médico sacando as mellores notas frente aos
seus rivais os homes e especializándose despois como xinecóloga.
Foi tal a súa fama polos coñecementos que atesoraba que pronto a
súa consulta atopábase repleta de xente que buscaba remedio aos
seus males.
Foi a primeira muller que ostenta o título de médica xinecóloga da
historia.

AGNODICE

PITÁGORAS
Matemático e filósofo grego do século VI a. C. Proba-
blemente naceu en Samos. Viaxou por Persia, Galia,
Creta e Exipto. Fundou en Crotona, na Magna Grecia,
unha escola que conseguiu un rápido desenrolo e a
que asistiron moitos discípulos.
Non deixou ningunha obra escrita. Parece ser que
estivo en contacto con culturas exipcias,
mesopotámicas e hindúes. Os seus discípulos conti-
nuaron os seus estudos de matemáticas e astrono-
mía. Tamén fixo aportacións ao campo musical.

O nome de Hipatía
significa a máis
grande. Foi unha
gran matemática,
filósofa e
astrónoma. Unha
muller grega moi
estudiosa.

HIPATÍA
NEFERTITI
Nefertiti foi unha gran
raíña da dinastía XVII
de Exipto, gran espo-
sa real de Akenatón.
Parece que o seu pa-
pel político e relixioso
foi fundamental.
Algúns exiptólogos
creron que ela foi a que
reinou co nome de
Semenegkara.

OLGA - 6º A

ANDREA - 6º B

ALICIA - 6º A SARA - 6º B

PATRICIA - 6º B
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Había unha vez un frautista máxico. Chegou a unha cidade na que os supermercados esta-
ban invadidos de moscas. As autoridades non sabían que facer. Entón un día apareceu un
mozo cunha frauta e díxolles ás autoridades que el podía acabar coa praga a cambio de
baixar os prezos do supermercado.
Quedaron de acordo e un día foi ó supermercado, empezou a tocar a frauta e as moscas
foron detrás del e foinas levando pouco a pouco ata metelas nun taxi. O taxi levounas para
o país das moscas.

O FRAUTISTA MÁXICO

ANDREA - 6º A

Había unha vez un frautista máxico. Enterouse de que un hospital estaba a punto de pechar
porque estaba todo cheo de virus. Entón o frautista foi a xunto do director dese hospital e
díxolle:
- Sei como sacar os virus do hospital.
E o director preguntou:
- ¿A cambio de que?
E el díxolle:
- A cambio de que lles poñas mellor comida ós enfermos.
O director aceptou e Hamelín empezou a tocar coa frauta unhas cancións moi raras e víanse
ós virus flotando polo aire e Hamelín levou ós virus ó río e dende entón o hospital está cheo
de xente e grazas a Hamelín tamén teñen boa comida.

Había unha vez un frautista máxico que chegou a un lugar precioso, unha illa na que vivían
pescadores, comerciantes, xente rica e non tan rica. Ata que un día tódolos peixes que
había empezaron a desaparecer, e claro, como era unha illa era do que máis había para
comer.
As gaivotas tiñan a culpa, eran as responsables de que a illa pasara de ser un lugar pacífico
a un lugar de pelexas e discusións pola comida. As autoridades que, normalmente non
facían falta, xa non sabían que facer.
Un día, un xoven frautista presentouse ante o presidente da illa e despois de moito insistir
para poder falar con el díxolle:
- Señor Presidente, eu podo libralo das gaivotas se reparte a riqueza da illa entre toda a
xente.
- Xúrollo - dixo o presidente.
Entón o frautista colleu a súa lanchiña e tocando a súa frauta levou a tódalas gaivotas a
unha illa deserta no medio do mar. Así as gaivotas desapareceron e a xente da illa volveu a
ser pacífica cos mesmos cartos para vivir.

VERÓNICA - 6º B

Había unha ver un frautista máxico que chegou a un pobo onde o colexio estaba infectado
de piollos. Ninguén sabía como acabar con  aquela peste. As nais e os pais nas casas
usaban antipiollos pero non eran eficaces.
Un día presentouse un mozo no colexio, preguntou polo director, pero o director non quería
saber nada de ninguén, só quería solucionar ese problema.
O mozo entrou  na sala do director e díxolle:
- Sei como solucionar o problema dos piollos neste colexio.
O director púxose moi contento e díxolle:
- Soluciónao canto antes pero… que queres a cambio?
- Nada. - contestou o mozo - Só que non quero ter esta peste no colexio.
E foi coller moitos cacharros e empezou a tocar a frauta. De repente tódolos piollos entraron
nos cacharriños e cando non había máis piollos foi pechando os cacharriños coas súas
tapiñas e levounos a un país lonxano. GONZALO - 6º B

ANDREA - 6º B
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CANTO MEDO PASAMOS NO SAMAÍN!

A nosa exposición
saiu na televisión
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O PORQUIÑO E A CABAZA

A CABAZA QUE SE ESCAPA DO COLEXIO

ZOE, CRIS, ANDREA e MANU - 3º A

AITANA, GUILLERMO, IRENE , LETICIA - 3º A
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Hai uns días, Román, o cormorán mandounos unha carta que
nos invitaba á praia de Río Azor a ver como estaba, como os anos
pasados Marcelina a gaivota invitounos ao Baluarte e Simeón o
camarón invitounos á praia da Corna.

Cormorán: Nome común de cada unha das vinte e seis especies de aves acuáticas
palmípedas que se alimentan de peixes... Anidan en colonias, nas costas das rexións tem-
pladas e tropicais. Son bos nadadores e mergulladores e sumérxense a grande profundidade
na auga en busca das súas presas pero dado que a súa pel non é impermeable de todo, tras
varias mergulladuras póñense a secar ó sol. Tamén voan moi ben excepto o cormorán
áptero, propio das illas Galápagos, que perdeu esa capacidade. Os cormoráns das zonas
septentrionais son migradores pero o resto das especies son sedentarias.

ROMÁN, O CORMORÁN

Hai moitas clases de cormoráns:
moñudos, orelludos... Vive no mar e
as súas plumas non son impermea-
bles. O cormorán mergúllase para ca-
zar peixes para comer. So poñen en-
tre tres e catro ovos. O seu niño está
formado por algas e excrementos.

Viven nos acantilados mariños e illotes
próximos ás costa. As especies máis
comúns son o cormorán grande de
pelaxe oscura  e que anida en Euro-
pa e o cormorán moñudo.

ISABEL - 5º

6 de Novembro de 2007
Ola! Eu chámome Román e son un cormorán que vive nas rochas que hai no

porto e nas praias de Palmeira.
Un día deste  outono, saín  pescar, coma tódolos días, xa saberedes que o que

eu como son os peixes que capturo cando me mergullo. Mentres voaba vin que o
mar tiña máis lixo que outras veces, e non fun capaz de ver os peixes. Había bolsas,
aceites, rodas de coches, botellas de plástico… Unha porcallada!!! Como podedes
imaxinar, pasei moita fame e quedei moi preocupado.

Xa me dixeron Marcelina e Simeón que no voso cole  coidades moito O Medio
Ambiente e non estaría de máis que viñerades mirar a praia e o porto para ver si me
botades unha man, e averiguar  de onde vén  tanto lixo, ou quen o tira ao mar.

Espero a vosa visita pronto.
Un piquiño:

ROMÁN

ELISA - 5º

IRENE - 3º A

CARTA DE ROMÁN, O CORMORÁN,
AOS NENOS E NENAS DO COLEXIO DE PALMEIRA

RODRIGO - 5º

NEREA - 3º A

E
M
A

quipo de

edio

mbiente
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FOMOS Á PRAIA DE RÍO AZOR
Hoxe día 9 de novembro fomos á praia a limpala
un pouco porque a xente tira moito lixo ao mar
e logo queda soterrado na area. Repartímonos
en dous grupos, uns limparon a praia de Río
Azor e outros unha pequena que está ao lado.
Mentres que limpabamos a praia, unha nena
de quinto curso que se chama Carlota encontrou
unha botella de plástico cunha mensaxe para
descifrar. Recollemos moito lixo, un montón,
tanto nós coma o outro grupo de rapaces e ra-
pazas máis pequenos.

SARA - 6º B

LAURA - 4 anos

ELBA - 5º

NAILA - 4 anos

RUBÉN - 5 anos

ALBA - 2º A

 Atopamos un pouquiño
de todo: plásticos, latas,
botellas, botes... e agora
imos aprender a reciclar.
Todos pensamos que
deberiamos ter un pouco
máis de coidado e non ti-
rar cousas na praia.
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O día quince de novembro fomos visitar o Dolmen de Axeitos e o Castro de Baroña.
Acompañáronnos dous arqueólogos, un chamado Alberto e outro Roberto. Alberto guiounos
polo mundo dos mortos que é o dolmen. Explicounos que eran tumbas prehistóricas colec-
tivas, gardaban aos mortos  cos seus correspondentes obxectos. Eles crían que os necesi-
tarían tras a morte, tamén que había outra vida despois da morte.
No dolmen tamén atopamos un  petroglifo con forma de peixe que non se sabe se é recente
ou antigo, puidéronno facer facilmente os homes de agora, por iso dubidan.
Ese dolmen caracterízase por ser o máis grande da Barbanza e porque está continuamente
pintado por xente que descoñece a valía do noso patrimonio. Alberto explicounos que con
ese tipo de pintura prodúcese a erosión da rocha do dolmen. Tamén nos ensinou pedras
talladas, de silex, un  mineral fácil de tallar pero que en cambio é moi resistente.
Nesa visita tamén vimos o castro de Baroña. Por el guiounos outro arqueólogo chamado
Roberto. O castro de Baroña é moi grande, está situado nunha península no concello de
Porto do Son, ten dúas murallas, unha exterior e outra interior, tamén hai casas derruídas.
Os habitantes dese castro suponse que vivían principalmente da agricultura, da gandaría e
da pesca. Nel Roberto ensinounos anacos de cerámica da época romana e unhas láminas

UNHA VISITA AO PASADO

ISABEL - 5º

con bocetos de cómo se-
rían as casas desa épo-
ca. Dixéronnos que as
mulleres facían a cerámi-
ca, tecían e facían a co-
mida e os homes loitaban
e pescaban. Ao rematar
regaláronnos unha
pulseira, un lapis e un
imán. Nós temos un pa-
trimonio moi importante e
témolo que coidar.

PATRICIA - 6º B

RODRIGO - 5º
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OBRADOIROS DE PINTURA

AUTORRETRATOS

MANDALAS DO MUNDO
NENAS E NENOS DE  5 anos

NENAS E NENOS DE  4º
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MARABILLOSOS MONUMENTOS

A Torre do Ouro constitúe un dos
edificios máis emblemáticos de
Sevilla non só pola súa historia
senón pola súa contrucción es-
belta e por ser vixía do río Gua-
dalquivir. Foi elevada no
primeiro tercio do s. XIII. Foi
chamada con ese nome «Torre
do Ouro» que en árabe é «Bor-
al-azafal» ao parecer por un
revestimento de azulexería
dourada que destellaba ao sol
como un metal precioso. Outros
opinan que o nome ven de al-
bergar no seu interior tesouros
e riquezas dos nobres señores
poderosos de aquela época.

A TORRE DO OURO

A ALHAMBRA DE GRANADA

A Alhambra, denominada así polos
seus muros de cor roxiza, está situada
no alto de Al-Sabika, na marxe
esquerda do río Darro. É o palacio
mellor conservado de todo o mundo
árabe medieval e o conxunto máis
fermosos e completo da arquitectura
granadina.
Foi construído durante os séculos XIV
e XV no interior da Alcazaba e nel fixou
a súa residencia a dinastía nazarí. O
palacio está constituído por dous
conxuntos de edificacións arredor do
palacio de Conares e do patio dos
leóns. Arredor de dous patios, o dos
arraiáns e o dos leóns ou alberca,
distribúense cuartos, salóns, baños e
xardíns interiores.

LARA - 6º B

CARLOS - 6º A

Sábese que a mandou edificar o gobernador almohade Abu-I-Ulla para a defensa da cidade.



TIXOSA

21

PEREGRINANDO A SANTIAGO

A palabra catedral deriva do término latino cáthedra, sede. Así pois, a
catedral é a igrexa principal da diócese onde se atopa a sede do obispo.
As catedrais son igrexas de maior tamaño. Xurdiron na Idade Media
como consecuencia do crecemento das cidades e tamén como unha
necesidade da igrexa para mellorar a súa organización.

Segundo a tradición, a orixe da cidade débese ao achado da tumba do
apóstolo Santiago, suposto responsable da primeira evanxelización de
Galicia. Segundo conta a lenda un anacoreta chamado Paio viu unhas
luces sobre o monte onde se asenta hoxe a catedral e acudeu ao bispo
Teodomiro de Iria Flavia para comunicarllo, descubrindo o sepulcro do
apóstolo no campo sobre o cal Paio vira as luces. De aí procede o
nome de Compostela aínda que recentemente se ten discutido dita
etimoloxía. De feito está documentada arqueoloxicamente a existencia
previa de necrópolis paleocristianas e suevas.

Tras o descubrimento do que se crían os restos do apóstolo Santiago o
Maior polo bispo Teodomiro de Iria Flavia entre os anos 820 e 835, o rei

ALUMNADO DE 6º

Alfonso II mandou edificar unha igrexa de madeira adicada ao culto ao apóstolo. esta primi-
tiva igrexa tiña unha nave de 24 metros de longo. No ano 1075 baixo o impulso do bispo
Diego Páez e do rei Alfonso VI de Castela e León comezou a construcción da catedral que
rematou durante o episcopado de Diego Xelmírez. En 1168 o mestre Mateo quedou como
mestre de obras.

PATRICIA - 6º B
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PARA CELEBRAR O MAGOSTO...
APRENDEMOS CANTIGAS E ADIVIÑAS...

PLANTAMOS FROITOS DE OUTONO...
CARLOS - 1º

IRIA - 1º

DELIA - 1º

SERGIO - 1º
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INVENTAMOS HISTORIAS...

SANDRA, MARCOS, IAGO e NURIA - 3º B

DEBUXAMOS...
MARÍA - 5 anos

ALBA - 1º PAULA - 1º

ATHAIS - 1º

O DIÁBOLO
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FIXEMOS MANUALIDADES...

PINTÁMONOS...

ASAMOS CASTAÑAS...
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TÍA PEPA PASOUNO XENIAL!

XOGAMOS...

E COMEMOS CASTAÑAS...
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1907-2007: CEN ANOS DO HIMNO GALEGO

Na elaboración e promoción do himno galego participaron moitos intelectuais da época.
Xosé Fontenla Leal encargou ao seu amigo Pascual Veiga poñer música ao poema
«Os pinos» de Eduardo Pondal coa fin de que Galicia contase cun himno propio.
Estreouse o día 20 de decembro de 1907, no «Gran Teatro» da Habana.

OS AUTORES

XOSÉ FONTENLA LEAL

¿Qué din os rumorosos
na costa verdecente
ao raio transparente
do prácido luar?
¿Qué din as altas copas
de escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar?
Do teu verdor cinguido
e de benignos astros
confín dos verdes castros
e valeroso chan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono
fogar de Breogán.

Os Pinos.

Pascual Veiga

Eduardo Pondal

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
mais sóo os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non nos entenden, non.
Os tempos son chegados
dos bardos das edades
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois, donde quer, xigante
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.

ALBA e ANDREA - 6º B
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EDUARDO PONDAL

LARA, MARCOS e SARA - 6º B

Eduardo González-Pondal Abente (Ponteceso, 8 de abril de 1835 - A Coruña, 8 de marzo de 1917)
foi un poeta rexionalista galego. http://gl.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Pondal
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PASCUAL VEIGA
Pascual Veiga Iglesias (Mondoñedo, 9 de abril de 1842 - Madrid, 12 de xullo de 1906) foi un compositor
galego, autor da música do Himno galego e doutras composicións como «Alborada Gallega», coñecida
como «Alborada de Veiga».

http://gl.wikipedia.org/wiki/Pascual_Veiga

CRISTINA e ANDREA - 6º A

VERÓNICA - 6º B
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Breogán é un mítico rei céltico de Galiza. Moitas versións existen sobre el, pero veno coma o pai
mitolóxico da nación galega. O seu pai é Brath, e os seus fillos son Ith e Belenus, entre outros.
Existe unha lenda na que se conta que a estirpe de Breogán chega a Galicia desde Exipto, fuxindo das
pragas da época de Moisés. Con toda probabilidade, esta lenda foi creada en tempos medievais, cando
existía unha gran tradición cristiá.
Galiza descríbese poeticamente no Himno galego coma o fogar de Breogán. De acordo coa lenda
irlandesa incorporada no século XI á compilación Leabhar Ghabhála Érenn (o «libro das conquistas»)
o rei Breogán, fundador da nación céltica galega, construíu na cidade de Brigantia (identificada coa
actual Coruña) unha enorme torre dunha altura tan magnífica que os seus fillos podían ver unha beira
verde distante dende o seu cumio. A ollada desa terra verde distante enganounos para navegar ao norte
de Irlanda, onde Ith sería asasinado. En vinganza, os fillos de Mil, neto de Breogán, saíndo dende
Brigantia chegaron a Irlanda e conquistárona.

BREOGÁN

http://gl.wikipedia.org/wiki/Breog%C3%A1n

PATRICIA - 6º B

Estatua de Breogán
Xosé Cid (1994)

Torre de Hércules
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A CHEGADA DOS MUSULMANS

ANA, CARLOTA, ELISA e RODRIGO - 5º
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ANA BELÉN, CARME, JOSÉ LUIS, MARIA E MIGUEL - 5º

OS DEREITOS DA INFANCIA

Desexo que o día da infancia sexan todos os días do ano.

O día 20 de novembro foi o aniversario da conven-
ción sobre os dereitos da infancia. Os nenos e nenas
do mundo teñen dereito a ser tratados con igualdade,
respecto e a ter unha educación. Se isto se cumprira
conseguiriamos a felicidade dos nenos de todo o
mundo e cando fosen adultos respectarían os dereitos
do resto das persoas e convertirían este mundo nun
mundo mellor, sen fames, sen abusos a menores e
sen maltratos aos nenos e nenas. Iso farase realidade
grazas aos pais, os educadores e as institucións que
nos ensinan cales son os nosos dereitos e a facer
que se cumpran.

ISABEL - 5º

A min paréceme moi ben que exista esta Convención pero hai
moitas cousas que pon no libriño que non se cumplen, por
exemplo pon que axudan en todos os lugares onde hai pobreza
e que todos os nenos teñen dereito a xogar, a comer, a beber e
a ir á escola e hai moitos países nos que non hai nada diso. Así
que eu creo que antes de poñer e xurar tanto que miren se son
capaces de cumplilo.

MARÍA - 5º
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PARA COÑECER O MUNDO
As nenas e nenos de 1º e 2º foron a Santiago a visitar na
dúas exposicións de fotografía:
- «Nómades. Fotografías de Manuel Valcárcel». Permitiunos coñecer a través de gran-
des fotografías os costumes,  o modo de vida e a cultura dos últimos pobos nómades
que aínda hoxe habitan nos cinco continentes.
- «África. Fotografías de Sebastiao Salgado». Este fotógrafo brasileiro é un dos mellores
reporteiros gráficos do mundo. Preséntanos a súa visión de África, denunciando o
sufrimento e a desesperación das súas xentes.

PABLO - 2º A

AINOA - 2º A

FÉLIX - 2º A

PABLO - 1º

DELIA - 1º
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A CIENCIA PODE SER MOI DIVERTIDA

Hoxe día 23 de novembro viñeron uns científicos divertidos. Os científicos demostráronnos o
importante que era a terra, o aire, a auga...
Fixemos 3 experimentos: o primeiro, o dun río. Elexíronme a min. Preguntáronme como me
chamaba e eu díxenllo. Eles dixéronme que lles firmara. Co púxose toda nerviosa e Pepinillo
dixo que era María a das galletas.
O experimento era das pilas, que pasaba se a pila chegara ao mar. O seguinte foi de lentellas.
Era para ver o importante que é ter o ceo limpo. E o seguinte da contaminación, tamén do aire.
¡Paseino moi ben! Tamén aprendín que hai que coidar a Terra.

MARÍA - 3º A

Hoxe, viñeron uns científicos divertidos,
chamábanse Cotilla e Pepinillo.
Fixemos tres experiementos, un era o
lago de María, outro era a candea e a
cunca e o último a terra contaminada.
A min o que máis me gustou foi o lago de
María. Consistía en facer unha pila de plás-
tico! A ese plástico botámoslle un líquido,
cerramos o plástico, botámolo a unha
xerra, pinchámola, deixámola uns minutos
e a auga da xerra estaba sucia. Aprendín
moito e paseino ben.

A Concellería de Educación do Concello organizou no
colexio unha actividade medioambiental dirixida ao
alumnado de 3º, 4º e 5º. Os «científicos tolos» fixeron
ver aos nenos e nenas a importancia de coidar o me-
dio ambiente dunha forma moi divertida.

ZOE - 3º A

IRENE - 3º A
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CONTACONTOS
O día 28 de novembro, por cortesía da editorial Kalandraka, viñeron ao
cole dous contacontos. Contáronlles varios contos aos nenos e nenas de
1º e 2º. Pasárono moi ben!

Uno, dos, tres, ¿qué ves?
Pedro, Pablo, Jacobo, lobo
grande, mediano, chiquito, cerdito...

Contan que a aldea de Vilacendoi está no
medio dun souto dende hai centos de anos.
Sempre houbo nela moito gando e xente,
sobre todo, rapaces e rapazas. Era coñecida
en toda a bisbarra por ter unha banda de
música popular...

IRIA - 1º

GEMA - 1º CARLOS - 1º

DELIA - 1º
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Hai días que
Crocodilo está
inquedo. Ás veces
ten frío, ás veces
ten calor, ás veces
está moi triste... O
que lle pasa é que
está namorado

SARA - 2º B

ALBA - 2º A

ANTÍA - 2º B
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 A CONSTITUCIÓN

O 6 de decembro
é festa en toda España
desde que no ano 78
a Constitución manda.

A Constitución é a nai
de tódalas leis de España,
ningunha vai contra ela
e a todas elas  ampara.

Foi aló no 1978
cando o pobo a votou.
Dicían todos moi ledos
¡Viva a Constitución!

É un libro moi groso
con leises a mogollón
con dereitos e deberes
e moitas disposicións.

Di que España é monarquía
e o Xefe do Estado o Rei
con moitas Autonomías
que ti debes coñecer.

O poder está no pobo
proclama a Constitución,
escollemos ós que mandan
mediante unha votación.

Le, estudia, aprende,
non perdas tempo na escola.
É un dereito e un deber
desta gran lei española.

Tamén eres de Galicia,
non o debes esquecer,
e un xeito de selo
é o galego aprender.

Tes o deber de aprendelo
e o dereito de o usar
Se ti falas o galego
«un feixe de séculos ha durar»

PROFE SUSANA

Hoxe, día 5 de decembro fomos acelebrar a Constitu-
ción ao polideportivo. Primeiro vimos uns títeres, a his-
toria chamábase Charli e a fábrica de chocolate. Máis
tarde, un neno de cada colexio foi lanzar un globo, do
noso colexio saiu Sandra. Ao final tomamos un choco-
late cunhas magdalenas. ¡Foi moi divertido! Eu
aprendín os deberes e as normas.

O alumnado de 3º participou na festa
organizada polo Concello.

O ano pasado foi o día da Constitución 2006. Tiraron uns
globos e un deles fois dar á Serra dos Ancares en Lugo.
Colleuno un neno chamado Adrián. Tiña oito anos. Hoxe
tiramos outros poucos. E un deles levaba unha mensaxe
especial para Adrián. Moitas grazas!
Mira para o ceo!

ÁNGEL - 3º B

Aos nenos e nenas chamoulles a atención o feito de
que o ano pasado un globo chegou ata Os Ancares.
Escribiron sobre elo:

Nas aulas traballamos a Cons-
titución a partires dun texto da
profe Susana.

ALUMNADO DE 4º
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PLANTAMOS HERBA NO PATIO E
M
A

quipo de

edio

mbiente

Our playground without lawn. Our playground with lawn.

Hoxe día 13 de decembro fomos a plantar abaixo céspede. To-
dos os nenos e nenas do colexio fixemos unha parte, uns rastrilla-
ron, outros puxeron a terra e outros plantaron. Despois os nenos
máis pequenos pisaron e logo fomos xogar ao pilla-pilla e ao fút-
bol. ANDREA - 3º A

MARÍA - 3º B

ZOE - 3º A

ALUMNADO DE  3º A

MARÍA - 3º B
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O TRAXE NOVO DO REI

Hoxe dia 19 de decembro de 2007 fomos a biblio-
teca e o profesor Miguel contounos un conto sobre
un rei e uns timadores e fixemos un teatro sobre o
conto.
O teatro foi que o rei era moi presumido e un día
chegaron uns timadores que querían riqueza e
fixeron que facían un traxe máxico e o rei foi espido
por toda a cidade.

ALBA - 2º A

XEILA - 2º A

RICARDO - 2º A

MARTA - 3º AIVÁN - 3º A

Este é o conto que o profe Miguel contou na
biblioteca. Despois, as nenas e nenos o repre-
sentaron.
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BONECOS DE NEVE

POR UN NADAL NATURAL
Tamén no Nadal debemos respectar o Medio Ambiente.
Se todos seguimos unhas pequenas normas, contribui-
remos ao desenvolvemento sostible do noso planeta.

- Merca árbores artificiais.
- Respecta as especies protexidas: musgo,
acivro, silbardeira...
- Intenta aforrar enerxía.
- Reutiliza o papel dos agasallos.
- Tenta evitar os xoguetes con pilas ou pro-
cura que sexan recargables.
- Reflexiona sobre o que vas pedir ou com-
prar e faino de xeito responsable.

LUCÍA - 3 anos CARLOS - 3 anos
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BO NADAL

Os tres magos de Oriente,
Melchor, Gaspar e Baltasar
cada cinco de xaneiro
ós nenos/as de Palmeira
véñennos visitar.

¡Que nervios, nenas e nenos
cando os vemos saudar
sentados nas súas carrozas
e os paxes...
caramelos a guindar.

O Sr. Alcalde moi serio,
vai con eles conversar:
- ¿Que tal, boas maxestades?
- ¿Desexades esta noite
carne ou peixe cear?

Melchor, moi agarimoso
ós nenos quere bicar.
Baltasar cheo de frío:
- Eu, eu, Sr. Alcalde...
unha manta de abrigar.

Gaspar está esfameado
por non poder merendar
-Tomarei unhas fanecas,
cun guiso de calamar.
E de postre... mazapáns.

Melchor botouse a falar:
-Meus meniños e meniñas,
mozos, vellos, pais e nais,
boa xente de Palmeira,
aquí estamos un ano máis.

-Traémo-los sacos cheos -
di contento Baltasar -
para agasallar a todos/as
do Miñoteiro ata ó Norte
de Cudieiros ó Vilar.

Convén que nos lembremos
dos que non poden xogar.

- Aniña, Sara, Adrián,
¡que non vos volva a chamar!
a durmir e a soñar.
A deitarse tapadiños
¡Os Reis xa veñen! ¡Xa!

¡QUE VEÑEN!

PROFE SUSANA

Tamén este ano o Equipo de Normalización Lingüística
convocou o concurso de debuxo para imprimir a tarxeta
coa que felicitamos a toda a Comunidade Educativa.
Estes son algúns dos traballos que se presentaron:

LORENA - 5 anos

CARLOS - 1º

INÉS - 5 anos
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CEIP DE PALMEIRACEIP DE PALMEIRA
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Este foi o traballo gañador.
GNORM

A
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A

CIÓN

CEIP de
Palmeira

MARTINA - 1º

ZOE - 3º A

LETICIA - 3º A

IRENE - 3º A

MARTA - 3º A
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CREANDO PERSONAXES: ANXO FARIÑA

Cando Ruxe, Faísca, Ninfa e Lúa comezan este curso, apenas se conecen. Mais un incidente
inesperado fará que as súas vidas cambien para sempre. Decataranse de que teñen máis cousas
en común que asistiren á mesma escola, e máis preocupacións que entregaren a tempo os traballos
de clase.
Estraños poderes, aventuras e misteriosos encontros. Todo isto misturado nunha viaxe polo
tempo, na procura de respostas, na térra dos seus antergos... os celtas.

Anxo Fariña é diseñador, autor e ilustrador de libros. Visitounos de novo
por cortesía do Consorcio Editorial Galego e debuxou para nós,
contounos contos e presentounos os seus libros de «Os Megatoxos».

DIARIO DECANO DA PRENSA PALMEIRÁN

Director: Juan Carlos Da SilvaA?o 155. N?m. 54.971 ¥ Martes, 23 de xaneiro de 2008 ¥ www.farodevigo.es ¥ ESTE PERIîDICO UTILIZA PAPEL RECIC LADO EN UN 80,5%

O ilustrador, deseñador e autor

Anxo Fariña
volta hoxe ó CEIP de Palmeira

Agapito, o mouro
que vive na 
Biblioteca do cole
non deixa de 
recomendar os
libros ilustrados
por Anxo.

É unha grande ocasión 
voltar a contar coa 
campaña de Anxo 
Fariña, comentou 
Agapito mentras 
buscaba na súa maleta 
máis e máis libros.

As nenas e nenos de Palmeira xa 
disfrutaran da visita do ilustrador 
o curso pasado, ben seguro que 
algún ainda lembra as risas que 
pasaron con algúns dos seus 
debuxos.

Coa colaboración de Consorcio Editorial

Biblioteca 
23 de xaneiro de 2008

DIEGO - 5 anos

MARTINA - 1º

JOSÉ - 5 anos

SERGIO - 5 anos

ALEJANDRA - 5 anos



TIXOSA

43

A CANCIÓN DO COLE

CÉSAR - 4 anos

DANIEL - 4 anos

LUCÍA - 4 anos

LAURA - 4 anos
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TRABALLANDO POR UNHA CULTURA DE PAZ
DOS MONSTRUOS / TWO MONSTERS
MCKEE, DAVID
ANAYA Colección: ANAYA ENGLISH

Nas aulas traballamos o tema
da paz a partires dun conto ti-
tulado «Dous Monstros».

30 DE XANEIRO: DÍA DA PAZ

Aas nenas e nenos de 6º representaron a
obra para todo o alumnado do Centro.

Dous monstros viven en ca-
ras opostas dunha monta-
ña, e non se poñen de
acordo en se o día comeza
ou a noite remata. Os
monstros insúltanse o un a
outro e lánzanse rochas, ata
que fan un descubrimento
sorprendente.

SHEILA - 2º A

CÉSAR -  4 anos

LUCÍA -  4 anos

CARLOTA -  4 anos
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ANA e RODRI - 5º MARÍA e CARLOS - 5º

CARME e BELÉN - 5º

DAVID e ISABEL - 5º

ANDREA e JOSÉ LUIS - 5º

ELBA e JOSÉ MANUEL - 5º

SARA, JOSÉ ANTONIO  e GERMÁN - 5º ELISA e ANA BELÉN - 5º
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QUE CEDO CHEGOU O ANTROIDO!

MARÍA - 5 anos

DANI - 5 anos DIEGO - 5 anos

ANTÍA - 5 anosAINOA - 2º A
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OBRADOIRO DE PESCA SUSTENTABLE

SARA - 2º B

DIEGO - 5 anos

MARÍA - 5 anos

JONATHAN - 5 anos

LORENA - 5 anos
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BELÉN - 3 anos

CARLOS - 3 anos
LUCÍA - 3 anos

E
M
A

quipo de

edio

mbiente

LUCÍA - 2º B

ÓSCAR - 2º B
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LENDA DA PRAIA DA ROCHA

ANDREA e CARME - 5º

MARÍA e ELBA - 5º

ANA e JOSÉ ANTONIO - 5º

SARA, VANESA e JOSÉ MANUEL - 5º

BELÉN, JOSÉ LUIS e ISABEL - 5º

ANA BELÉN - 5º

DAVID, ELISA e GERMÁN - 5º CARLOTA e RODRI - 5º



TIXOSA

51

A LENDA DO BOI BRUÓN

A LENDA DOS MARIÑO

CRIS e OLGA - 6º A

ALEX - 6º ACARLOS e ADRIÁN - 6º A

Na lagoa de Carregal pódense oir os bramidos dun boi que semella estar sumerxido nas
augas. En tempos afastados había alí un pazo real, e o rei tiña unha filla que era moi querida
por todos. Chegou un mouro que se namorou da princesa que  o rexeitou. O rei quixo atacalo
pero o mouro transformouse nun touro que intentaba fuxir pero afundeuse nas augas e aínda
din as xentes que se escoita ás veces o bramido do touro.

O conde Froilán nun dos seus paseos atopou unha muller deitada na praia. Achegouse e veu
que era unha serea. Froilán e Mariña namoráronse e decidiron casar. Tiveron un fillo e Mariña
tiña moita pena pois non podía falar. Na noite de San Xoán o conde arrebatoulle o neno á nai e
correu cara á fogueira. Mariña berrou: Fillo! Por mor do susto poido falar.

CARLOS e LARA - 6º B

PATRICIA - 6º B

CRIS e OLGA - 6º A

PEDRO e SANTI - 6º B
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PLANTAMOS HERBAS AROMÁTICAS
Unha das actividades do noso proxecto Voz
Natura consistiu  na plantación de herbas
aromáticas no horto. Cada curso plantou
unha herba distinta.

E
M
A

quipo de

edio

mbiente

INÉS - 5 anos

JANETT - 5 anos

LORENA - 5 anos

SAMUEL - 5 anos

LETICIA - 4 anos

CELIA - 4 anos

LUCÍA - 4 anos
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IRENE - 3º A

LUCÍA - 2º B

NEREA - 3º A

SABELA - 2º B

MARTA - 2º B
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LETICIA - 3º A

MARTA - 3º A
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MARÍA - 5 anos

JOSE - 4º SARA - 4º
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OS XOGOS DE ANTES

ANTES HABÍA «XOGOS DE NENAS» E «XOGOS DE NENOS»

AGORA
NENAS E
NENOS

XOGAMOS
AOS

MESMOS
XOGOS
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Tarzán de goma é a his-
toria dun rapaz máis ben
pequerrecho, esfameado,
sen grandes músculos e
poida que tampouco es-
pecialmente guapo. O
seu verdadeiro nome é
Iván Olsen aínda que
todo o mundo lle chama
Tarzán de goma. Como
non é moi forte os outros
rapaces sempre se meten
con el, bótanlle auga nos
pantalóns e péchano nos
váteres da escola. Na
escola Iván apaña
malleiras e, na casa, o
seu pai apréndelle que
un rapaz ten que saber
defenderse.

«TARZÁN DE GOMA»
Por cortesía de Edicións Xerais de Galicia, estivo na Biblio-
teca do cole un contacontos chamado Iago que nos contou
un conto chamado «Tarzán de Goma».

ANA - 4º

O día 3 de marzo fomos ver un concerto de un grupo que se chama  NA VIRADA. O grupo é de
Vigo.
Saímos do colexio ás nove da mañá. No camiño, algúns mareáronse. Chegamos a Santiago
ás dez e media e cando saímos do autobús petiscaba un pouco. Entramos no Auditorio e
sentámonos moi cerca do escenario. Ás once e dez empezou o concerto. O grupo estaba
formado por catro persoas que tocaban instrumentos varios como armónica, gaita, zanfoña,
guitarra… Interpretaron doce cancións e nalgunhas bailaban dúas persoas. Cando rematou
serían as doce e cuarto e fomos para un parque que había ao lado do Auditorio. Alí tomamos a
merenda e xogamos un pouco porque despois de media hora fomos coller o autobús e em-
prendemos camiño ó Colexio. Retrasámonos un pouco e chegamos as dúas e cuarto.
Paseino moi ben.

UN CONCERTO EN SANTIAGO

LARA - 6ºB
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AS MULLERES E O MAR
Para celebrar o Día da Muller Traballadora que se celebra o 8 de marzo, durante todo o
mes fixemos diversas actividades para coñecer un pouco máis ás mulleres que traballan
en actividades relacionadas co mar.

VISITOUNOS UNHA MARISCADORA
Ángeles, a nai de Nerea que xa estivera connosco o pasado curso, volveu para contar-
nos como é o seu traballo.

PAULA - 4º

CRISTINA, DANIELA, GUILLERMO e MARÍA - 3º A
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TRABALLADORAS DA CONSERVA
Viñeron ao colexio tres mulleres: María, Carmela e Mª José, que traballaron ou traballan
na fábrica de conservas e nos contaron como é este traballo.

O QUE NOS CONTOU MARÍA

NENAS E NENOS DE 3º B

ZOE - 3º A
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O QUE NOS CONTOU CARMELA

SARA - 6º B

ANDREA - 6º A PATRICIA - 6º B

NENAS E NENOS DE 1ºCARLOS - 6º B
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O QUE NOS CONTOU MARÍA JOSÉ

UNHA BOA CONSERVEIRA
Hoxe día 26 de febreiro veu María José, a nai dun compañeiro a falarnos do seu traballo na
Frinsa. Primeiro contounos que na zona onde traballa, o que facían era mirar se o peixe viña
ben limpo. Os peixes que traballan alí son o yellow e o listado.

Despois ensinounos a roupa que usa: uns zapatos que
teñen a punta de ferro, uns guantes brancos finos e uns
máis gordos verdes para diferencialos do peixe, por
enriba un gorro e unha bata.
Tamén nos contou o proceso polo que pasa o peixe:
- Primeiro cocíano.
- Despois outra xente limpábao, é dicir, quitábanlle as
espiñas, o pel e o sangue.
- Despois outras persoas revisaban o peixe por se lle
quedaba algunha espiña, algo de pel ou de sangue.
- O peixe que xa estaba limpo metíano en caixas e as
caixas en palés.

Hoxe día 26 de febreiro veu unha muller
que traballa na Frinsa. Ela contounos
aos nenos-as de 5º e 6º como era o seu
traballo. Na súa fábrica hai 4 liñas, na
liña 3 é onde ela traballa. Alí limpan o
listado e o yellow que son dous tipos de
peixe.

Hoxe día 26 de febreiro veu unha muller que traballa na Frinsa ao
noso colexio. Díxonos que se chamaba Mª José . Tamén nos dixo en
que consistía o seu oficio. Tróuxonos coma demostración o seu
vestiario e as ferramentas que empregaba. Tamén nos ensinou dúas
clases de peixes, o listado e o yellow.
Mª José díxonos que no traballo había que ser moi coidadoso e que o
peixe estivera ben limpo sen espiñas e sen sangacho.
As traballadoras-es de Frinsa teñen que memorizar o seu código
porque non as van chamar polo seu nome.
Gustounos que Mª José viñera a explicarnos tantas cousas sobre
traballos no mar e por iso ao final da visita démoslle un forte aplauso. GERMÁN e MARÍA - 5º

ALBA - 6º B

RODRIGO - 5º
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CANTIGAS DAS MULLERES DO MAR

DELIA - 1º

MARTINA - 1º

CARLOS - 1º

SARA - 1º

ELENA - 1º

ESTELA - 1º

JULIO - 1º
YANIRA - 1º
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ATHAIS - 1º

PABLO - 1º

MATEO - 1º

IRIA - 1º

ALBA - 1ºPATRICIA - 1º

MARTINA - 1º GEMA - 1º
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VENTO MAREIRO

MARÍA - 5 anos

JOSÉ - 5 anos

NAILA - 5 anos

RUBÉN - 5 anos

XAVI- 5 anos

MARÍA - 5 anos

DIEGO - 5 anos

DANI - 5 anos
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AS HEROÍNAS DE SÁLVORA
As tres heroínas da illa de Sálvora rescataron das augas do
mar enfurecido a corenta e oito náufragos, non podendo facer
nada por salvar ao resto de náufragos que se afogaron su-
mando un total de 214 falecidos do trasatlántico Santa Isabel
na Illa de Sálvora á entrada da Ría de Arosa, no ano 1921. Es-
tas tres mulleres chamábanse María Fernández Oujo, Josefa
Parada e Cipriana Oujo Maneiro.

O «Santa Isabel»

PATRICIA e ALBA - 6º B VERÓNICA e PEDRO - 6º B

SARA e MARCOS - 6º B

ANDREA, LIDIA e XOSÉ - 6º B

LARA e CARLOS - 6º B GONZALO e SANTI - 6º B
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TRABALLO, MULLERES E MAR

ELISA - 5ºANA BELÉN - 5ºJOSÉ MANUEL - 5º

ALBA - 6º B

MIGUEL - 5º

PATRICIA - 6º B ELISA - 5º

GONZALO - 6º B

ELISA - 5º

VERÓNICA - 6º  B
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Junto al río Guadiana
tengo una Huerta

con manzanas y peras
y avellanas.

Naranjita chinita
agua de nieve

esta es la limonada
que mi amor bebe.
Que la limonada,
que la del limón;
que la limonada,
que viva mi amor.

una sensación

BALADILLA DE LOS TRES RÍOS
El río Guadalquivir
va entre naranjos y olivos,
Los dos ríos de Granada
bajan de la nieve al trigo.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
El río Guadalquivir
tiene las barbas granates.
Los dos ríos de Granada,
uno llanto y otro sangre.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!
Para los barcos de vela
Sevilla tiene un camino;
por el agua de Granada
sólo reman los suspiros.
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
Guadalquivir, alta torre
y viento en los naranjales,
Dauro y Genil, torrecillas
muertas sobre los estanques.
¡Ay, amor
que se fue por el aire!
¡Quién dirá que el agua lleva
un fuego fátuo de gritos!
¡Ay, amor
que se fue y no vino!
Llevo azahar, lleva olivas,
Andalucía, a tus mares,
¡Ay, amor
que se fue por el aire! LARA e SARA
- 6º B

ROMANCE DEL DUERO
Río Duero, río Duero,
nadie a acompañarte baja;
nadie se detiene a oír
tu eterna estrofa de agua.
Indiferente o cobarde,
la ciudad vuelve la espalda.
No quiere ver en tu espejo
su muralla desdentada.
Tú, viejo Duero, sonríes
entre tus barbas de plata,
moliendo con tus romances
las cosechas mal logradas.
Y entre los santos de piedra
y los álamos de magia
pasas llevando en tus ondas
palabras de amor, palabras.
Quién pudiera como tú,
a la vez quieto y en marcha,
cantar siempre el mismo verso
pero con distinta agua.
Río Duero, río Duero,
nadie a estar contigo baja,
ya nadie quiere atender
tu eterna estrofa olvidada,
sino los enamorados
que preguntan por sus almas
y siembran en tus espumas
palabras de amor, palabras.

ALEX e ANDREA - 6º A

GERARDO DIEGO

CANTANDO AOS RÍOS

FEDERICO GARCÍA LORCA

POPULAR

LARA e SARA - 6º B

GONZALO e PEDRO - 6º B

ALBA e SANTI - 6º B

CARLOS e CRISTINA - 6º AGONZALO e PEDRO - 6º B

LARA e SARA - 6º B
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INVENTAMOS CONTOS

RAMÓN - 3 anos

IRENE - 3 anos
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ANA - 3 anos
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PRIMAVERANATURA
Participamos nun Programa de educación
e divulgación ambiental para coñecer o
noso Parque Natural chamado
«Primaveranatura». Estivo organizado
pola Consellería de Medio Ambiente en
colaboración coa Obra Social «La Caixa».
Houbo charlas no colexio, obradoiros e
fixemos unha pequena ruta polo parque.

ANDRÉS -  4 anos

INÉS - 5 anos

SARA -  4 anos

VANESSA - 5 anos

ADRIÁN - 5 anos

LORENA - 5 anosLARA - 6º B

ADRIANA - 2º A
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Despois fixemos un traballo onde recollimos as cousas que descubrimos sobre o Par-
que Natural. As nenas e nenos de E. Infantil de 5 anos B gañaron o segundo premio.

NENAS E NENOS DE 5 ANOS B

DELIA - 1º

MARTINA - 1º

XURXO - 1º

ATHAIS - 1º
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Para coñecer un pouco mellor como eran as escolas de antes, visitamos o MUPEGA
(Museo Pedagóxico de Galicia).

O Museo Pedagóxico de Galicia é un centro específico da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria, destinado a recuperar, salvagardar, estudar, mostrar e difundir todas aquelas
expresións educativas que poñan de manifesto a variedade e riqueza do patrimonio pedagóxico
de Galicia, posibilitando así a súa catalogación, sistematización e custodia.

FOMOS AO MUPEGA
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A MIÑA FAMILIA

MIGUEL - 3 anos

LUCÍA - 3 anos

BELÉN - 3 anos

ANTÍA - 3 anos
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ABRIL, MES DOS LIBROS

(Este conto está adicado a Hans Christian Andersen no día do libro infantil e xuvenil)

El regalo de la sirenita
Érase una vez una sirenita llamada Ariel. El día de su cumpleaños, nadie la felicitaba. Ariel
estaba  muy triste.
La Reina de las Nieves sintió pena por ella y la llamó.
Ariel saltaba de alegría y decidió invitarla a su casa.
La reina de las Nieves fue al pueblo a comprarle unas zapatillas rojas. Ariel al verlas se emo-
cionó mucho pero le dijo:
- ¡Pero yo no me puedo poner esto!
La reina de las nieves cosió las dos zapatillas e hizo una grande.
- Ahora sí me la puedo poner.
E hicieron una fiesta.

JULIA - 3º B

TITO BUSCA NARIZ
Genechten, Guido Van
Editorial Edelvives

AÍNDA NADA?
Christian Voltz

Kalandraka Editora

A CEBRA CAMILA
Marisa Núñez

Kalandraka Editora

LUCÍA - 3 anos CLARA - 3 anos

CARLOS - 3 anos
RAMÓN - 3 anos
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LECTURAS EN FAMILIA
Nais, pais, avós, avoas... viñeron compartir lecturas cos nenos e nenas do cole.

CONTACONTOS
O «profe» Miguel contounos, na Sala de Usos Múltiples unha serie de historias que,
aínda que non nos quedou moi claro se eran reais ou non, fixéronnos pasar un anaco
moi divertido e agradable.
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«UNHA BRUXA BEN RARA»

Na fraga de Bentraces vive Raruxa, unha bruxa particular e herdeira dunha maldición familiar que a fai
fermosa e amable. Por mor de ter caído de nena nun filtro de namorar, perdeu os seua poderes. As
Valedoras dos Bos Costumes Meigos, non contentas con tela desterrado, queren acabar con ela. Pero a
rapazada de Bentraces non o permitirá e coa axuda do detective Cadavide, do dragon Cachifredo e dun
troll noruegués, vivirán unha emocionante aventura para salvar a Raruxa.

Este é o título dun libro de Carlos Mosteiro que leron na clase as nenas e
nenos de 5º e 6º.

Había unha bruxa moi rara que se chamaba Raruxa. Ela era diferente a tódalas bruxas porque
era guapa e boa.
Un día Raruxa desapareceu e os seus amigos de Bentraces foron na súa busca. Foron a unha
cova, a un bosque, atoparon un trol e un dragón, correron moitas aventuras xuntos e entre todos
conseguiron chegar a onde estaba Raruxa, salvárona dunhas bruxas malas que se querían
desfacer de Raruxa.
Este libro gustoume porque é moi aventureiro con moitas cousas que non esperaba que pasa-
sen. É moi intrigante e fixo que estivera sempre pensando no que pasaría despois. Hadriana
foi o personaxe que máis me gustou, pola súa actitude, pois facía as cousas pensándoas ben
e era moi decidida. Eu recomendaría este libro porque é moi entretido e cóntanse moitas
aventuras.

GERMÁN - 5º

ANA BELÉN - 5º

MARÍA - 5º

ELISA - 5º

O que máis me gustou foi o final, cando Raruxa montou a autoescola de vasoiras. Tamén me
gustou cando as valedoras dos bos costumes meigos a querían meter na pota. E tamén a
experiencia de lelo na clase con todos os compañeiros e compañeiras. Eu recomendo este
conto a todo o mundo. Como puntuación póñolle un 10. Que bonito é!

O libro «Unha bruxa ben rara» rematou por
gustarme xa que ao principio pensei que o
autor, Carlos Mosteiro, ía relatar a típica his-
toria de bruxas e converteuse nunha historia
moi entretida, con secuestros, búsquedas e
seres extraordinarios. Ata o autor se
converteu nun dos personaxes ao final do re-
lato, cousa que é bastante curiosa e orixinal.

ISABEL - 5º

O conto gustoume moito, é
emocionante, intrigante... por
min podía seguir e seguir por-
que é unha pena que o libro
chegue ó seu FIN.

O libro de «Unha bruxa ben rara» gustoume
moito porque nuhnas partes do conto a historia
era interesante, noutras partes era divertida,
noutras intrigante...
Ademais os nome e os diálogos dos personaxes
daban risa. E tamén a forma e as palabras que
utiliza Carlos Mosteiro animan o conto. Pero o
que non me gusta moito do conto é a forma en
que os nenos da fraga tratan á pobre de Raruxa.
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E VISITOUNOS CARLOS MOSTEIRO

O día venres, 25 de abril veu Carlos Mosteiro, o autor dun conto que limos aquí na clase: Unha
bruxa ben rara. Falounos un pouco de todo. Falou de que sacou a idea de escribir, na que se
inspirou para facer o libro Manual de intruccións para querer a Irene que foi un día que Carlos
foi á praia e había unha nai coas fillas e a nai chamábaas para merendar e unha das nenas
dixo: «Quen me dera mover as cousas coa vista». E de aí quitou a idea. Ao final rematou
firmándonos os libros da bruxa.

radionovela porque cando el era pequno nas casas non había televisión e tiña que escoitar
a radio.
Para el ser escritor é moi fácil. Só tes que ter imaxinación e dende pequeno escribir e,
sobre todo, ler moito.

Con Carlos Mosteiro pasámolo moi ben. Contounos cousas dos li-
bros, tamén nos contou que estaba facendo un máis. Os libros que
escribe el para el son como os seus fillos. El adoita escribir polo ve-
rán pero no inverno cunha libretiña apunta as ideas e no verán
escríbeas. Para que un libro que escribe saia á venda faille falta polo
menos un ano. Porque mentres fai as ideas, o escribe e llo compra
unha editorial e o imprimen, un ano. Tamén nos contou que dende
pequeno lle gustaba ser escritor. O primeiro que escribiu foi unha

ANA BELÉN - 5º

ANDREA - 5º

ISABEL - 5º

Contounos como era a súa casa de antes. Non
tiña televisión e só tiñan televisión os bares e
os ricos do pobo.

Está a facer outro libro titulado «Patacas por
estrelas». Trata duns extraterrestres que
chegan á Terra para conseguir patacas.

CARLOS - 5º
ANA - 5º

RODRI - 5º

O día 25 de abril recibimos a visita dun escritor
chamado Carlos Mosteiro. Aínda que eu xa o coñecía
pola súa obra recomendada polo colexio, foi moi emo-
cionante coñecelo en persoa. El explicounos por que
escribía, falounos doutros libros que tiña editados, por
exemplo: O día que Miguel Indurain pasou por
Gonderande ou Manual de instruccións para querer a
Irene.
Contounos que calquera pode ser escritor, que el
comezou a escribir con 11 anos escoitando as «radionovelas» de súa nai.
Mentres o escoitaba pensaba que a min tamén me gustaría escribir ben, pero creo que é moi
difícil aínda que escoitalo animoume.
Logo deixounos facerlle preguntas ás que contestou sen falta.
Rematou a visita coa firma dun dos seus libros: Unha bruxa ben rara que me gustou moito.
Foi un día moi interesante e diferente, aínda que non tivemos clase normal aprendemos moitas
cousas.
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CERTAME LITERARIO
No Certame Literario organizado pola Biblioteca do Centro, resultaron
gañadores o seguintes traballos:

MODALIDADE: DEBUXO
EDUCACIÓN INFANTIL, 3 anos: «Tito busca nariz»

Belén Mariño Romano

Carlota Martínez García

EDUCACIÓN INFANTIL, 4 anos: «As bruxas» (Na contraportada da revista)

EDUCACIÓN INFANTIL, 5 anos: «A vella que pisou a araña»

Inés López Asorey
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1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:

Iria Rodríguez Regades

2º  e 3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Deserto

MODALIDADE: CONTO
EDUCACIÓN INFANTIL, 3 anos: «La mamá y la flor»

Lara Franco Vila
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EDUCACIÓN INFANTIL, 4 anos: «Unha animalada»

Daniel Brión Fernández

EDUCACIÓN INFANTIL, 5 anos: «O pavo real e o paraguas»

Andrea Sanlés Estévez
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1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: «A illa das tartarugas»

Xeila Liñayo Vicente

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: Deserto.

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: «Xurxo e o seu libro máxico»

Xurxo era un neno de dez anos que vivía nunha aldea chamada Tumbarrochas, era un lugar moi
pequeño e pobre. A maioría dos aldeáns adicábanse a labrar a terra. O que cultivaban vendíano
na feira os mércores. Na aldea só había nenos, vellos e mulleres, case tódolos homes e mozos
marcharan ó estranxeiro buscando unha mellor vida. O pai de Xurxo era un deles.
As cartas que Xurxo recibía falaban de mar, de lugares lonxanos onde a vida era unha aventura
cotiá. Xurxo agardaba impaciente por elas, o seu pai escribíalle cada dúas semanas, e cada
vez que recibía unha, para Xurxo era día de festa.
Pero pouco a pouco Xurxo foise murchando. As novas doutros mundos remataron. El quería
viaxar para ver todo cos seus propios ollos. A súa familia sentíase preocupada, víano cada vez
máis triste e fixéronllo saber ó seu pai. Este tivo unha idea e mercou un libro de viaxes. Escribiulle
ó seu fillo dicíndolle que recibiría un paquete e nel un libro, pero non un libro calquera, xa que
este era máxico e con el podeía viaxar por todo o mundo.
Xurxo agardou con moita ansiedade a chegada dese regalo tan especial, e cando chegou non
tiña ollos para tanto ollar. Estaba emocionado, abría unha páxina e víase enriba das pirámides
de Exipto, abría outra e corría ó longo da muralla chinesa, outra máis e xa estaba pintado coma
unha máscara de xefe dunha tribu indíxena, ata chegou a ser bailarín de samba en Rio de
Xaneiro.
Aquel día viaxou tanto que se sentiu mareado, e moi ledo..
Esa noite mentras durmía tivo soños de outros mundos que agora sí coñecía. Xurxo pensaba
que era o neno máis feliz do mundo.

Isabel Fernández Ageitos

Estabamos un día na praia meu irmán Diego e mais eu. Enpezamos a
cavar un buraco enorme e cavamos tanto que empezamos a ver ovos,
moitos ovos, un, dous, tres, ata cento vinte e seis ovos. De súpeto apareceu
unha tartaruga e díxonos:  - ¿Que facedes cos meus oviños?  - Disculpenos
pero é que estabamos cavando para facer unha piscina na area cando
nos atopamos cos oviños.
- Pobres dos meus filliños, agora vánnolos romper todos, pola vosa culpa,
dixo mamá tartaruga.
- Teño unha idea - dixo Xeila- En aquela illa de dentro da ría non vive ninguén.
Imos coller unha lancha e axudámosche a agochalos alí.
Así que Diego e máis eu fomos buscar ós nosos papás para meter os
ovos nunha lancha e ir á illa. Meteron tódolos ovos na lancha. A mamá
tartaruga seguiunos nadando ao lado da lancha para vixiar que non lles
pasase nada ós seus filliños. Cando chegamos á illa Diego e mais eu
enterramos os  ovos na area e ó día seguinte ¡naceron as tartaruguiñas!

Accésit: «A rosa e a bolboreta»

Un día unha bolboreta moi lareta ía voando polo campo abaixo. Ía moi, moi feliz. Porque era o
seu cumpreanos. A bolboreta dille á súa nai:
- ¿Por que non preparas o cumpreanos?
- Porque che vou dar o teu regalo.
E o regalo era un libro para ler.

Martina Osorio González

Diego e mais eu pedímoslle unha para cada un e dende ese día sempre que podemos ¡vamos
a velas!
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MODALIDADE: POESÍA
EDUCACIÓN INFANTIL, 5 anos:
«O porco de Pepe»

Yeray Lorenzo Darriba

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
«O Coello saltarín»

Carlos Queiruga Mariño

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
«A Terra»

Andrea Rivas Pérez

O Sol a Lúa e as estrelas
todas elas amarelas
nun inmenso ceo claro
onde todo parece doado.
É lindo vivir nela
sempre rindo
e disfrutando dela.

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
«O meu mellor amigo»

Isabel Fernández Ageitos

Accésit: «A pintora»
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MODALIDADE: CÓMIC
EDUCACIÓN INFANTIL, 5 anos: «O coche namorado»

Diego Souto Couto

Accésit: «Os dous amigos»

María Vidal Maceiras
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1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: «Agapito saíu de viaxe»

Antía Santos Ramos
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2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: «O esquío»

3º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: «Case morro!» (Na portada desta revista)

Nerea Enríquez Fernández

Alicia Caamaño Jáudenes
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ESCOLAS DO MUNDO
Investigamos como son as escolas en diferentes lugares do mundo.

UGANDA

XAPÓN
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- ¿Dónde esta Senegal?
- Senegal está en África
- ¿Cuántos habitantes tiene?
- Hay aproximadamente siete millones de ha-
bitantes
- ¿Cuál es su capital?
- Dakar
- ¿Como son sus escuelas?
- Son escuelas callejeras. Al  profesor le lla-
man facilitador y a sus alumnos pupilos. En-
tre ellos no hay una relación profesor/alum-
nos sino una relación de amistad.
Se dan las clases en pequeñas chabolas
construídas con chapas de metal.
A los niños les gusta mucho estudiar porque
saben que si estudian, de mayores pueden
tener un buen empleo.
Estudian principalmente inglés, francés y ára-
be.
Un profesor cobra al mes por cada niño que
asiste a la escuela unos 1000 francos C.F.A.
(Cuatro euros aproximadamente)

UNA ESCUELA EN SENEGAL

CRISTINA - 6º A

In  a victorian school, boys and girls went into
school through different doors.
Boys and girls sat in separate rows all facing
the front of the class.
Boys and girls were taught separately. Girls
learnt: needlework, housework, reading,
writing, spelling, drill.
Boys learnt: reading, woodwork, technical
drawing writing, spelling, drill, arimethics,
technology, maths and science.
There would be a globe for geography lessons,
an abacus, the british empire map, a picture
of queen Victoria on the wall and a bible.
Children were hit with a cane if they didn,t listen
to the teacher.
Children wrote on slates with slates pencils.
Children spent a lot of time copying from the
blackboard.
In the school playground, children shared toys
like marbles, skipping ropes and hoops with
friends.

A VICTORIAN SCHOOL

NENAS E NENOS DE 3º

A NOSA ESCOLA
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MAIO: MES DAS LETRAS
CORRELINGUA

Correlingua é a denominación que adoptaron de maneira común as diversas carreiras en
prol do idioma que se convocan no país. É unha proposta de carácter lúdico-educativo que
pretende convidar a mocidade e os centros de ensino a participar nun acto público de
reivindicación do dereito a medrar en galego e tamén a exercer de maneira efectiva como
galegos e galegas a través do uso do noso idioma, única forma de garantir o seu futuro.

ZOE - 3º A

CRISTINA - 3º A

IRENE - 3º A
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FALA GALEGO EN TÓDALAS OCASIÓNS...

O Equipo de Normalización Lingüís-
tica convocou de novo o concurso
para animar a falar en galego. Co
traballo gañador imprimiuse un ad-
hesivo que repartimos con motivo
do Día das Letras Galegas.

GNORM
A

L
IZ

A
CIÓN

CEIP de
Palmeira

Fala galego en tódalas ocasións,
Xa sexa na casa, na escola
Ou xogando ao balón.

RODRI - 5º

PACO - 4º

CRISTINA - 4 anos

ALBA - 2º A RICARDO - 2º A
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APRENDENDO A FACER QUEIXO

RICARDO - 2º A

XEILA - 2º A
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DELIA - 1º

DIEGO - 5 anos

DELIA - 1º

JAVI - 1º

VANESSA - 5 anos
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COUSAS QUE PASAN...

CANTAS
ANÉCDOTAS!

MARTINA - 1º
JULIO - 1º

GEMA - 1º

DELIA - 1º
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CARLOS - 1º

IRIA - 1º

ALBA - 1º

PATRICIA - 1º

XURXO - 1º
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Este ano, o noso Proxecto TIC foi seleccionado pola Consellería de Educación,
converténdonos así en Centro TIC (Teconoloxías da Información e a  Comunicación) o
que nos permitiu seguir na liña de traballo de anos anteriores. Creamos máis activida-
des en liña, investigamos na rede, seguimos ampliando o noso Museo Virtual,  inaugu-
ramos a Biblioteca Virtual e creamos un lugar para o traballo colaborativo que botamos
a andar co conto «A Galiña e o Cadrado».
Doutra banda, a nosa Intranet non deixa de medrar. Na actualidade o Centro conta xa
con 62 ordenadores en rede ubicados en todas as dependencias. A casa do noso amigo
o Rato Paco alberga agora máis de 500 Gb de recursos, infografías, animacións, imaxes,
programas...

PLAN TIC
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VISITA Á ILLA DE ONS
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FOMOS NO

MARTINA - 1º

IRIA - 1º

PAULA - 1º

CARLOS - 1º

PABLO - 1º
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CONCERTO NO COLE
Profesorado do Conservatorio Profesional de Música de Riveira ofreceu un concerto
didáctico ao alumnado de 5 anos, 1º, 2º e 3º. O concerto chamábase «Dolly e eu».

MARCOS - 5 anos

SAMUEL - 5 anos

TOÑO - 5 anos
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A A.N.P.A. TAMÉN TRABALLOU MOITO
Queremos agradecer a desinteresada colaboración da A.N.P.A. ao longo de todo o cur-
so. Organizaron as actividades extraescolares, excursións, compraron material de Edu-
cación Física para o Centro e estiveron en continuo contacto co colexio.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
BALONCESTO BATUKA

KARATE

PINTURA

Queremos tamén expresar dende aquí o noso agradecemento aos monitores-as que
fixeron posible a realización destas actividades.

TEATRO
O grupo de teatro participou na Mostra Infantil de Teatro de
Ribeira coa obra «Soños nun faro».



100

C.E.I.P. DE PALMEIRA

En 1.700, cando empezaba a nacer o pobo, coa chegada dos cataláns coa industria da pesca foi
cando se foron formando os barrios. Todos tiñan no entorno pedras «sinaladas». Cada unha tiña as
súas características.
En Insuela estaba a Pedra da Guía, no máis alto. Servía de guía para a navegación e era marca de
moitas fanequeiras para os pescadores. Estar á beira dela da a sensación que cun movemento
(sísmico) pode haber unha catástrofe natural.
A Pedra da Cambra da cobixo aos veraneantes cando chove. Hai un dito: «Vai tomar a sesta á Pedra
da Cambra», din que as mulleres mandaban aos seus maridos a tomar a sesta alí para que non lles
desfixeran as camas.
A Pedra do Castelo é a que ten máis historia. Quitáronlle pedra para construír o Convento de Xobre
(Parroquia do Maño). Aínda están as marcas dos barrenos. Servíu de retrete público, daquela non
tiñamos cuartos de baño nas casas. No máis alto do Castelo está o monumento ao Emigrante. Polo
oeste está o peirao, polo sur está a Praia do Baluarte, o Colexio Público traballou nela e servíulle para
gañar o 1º Premio Voz Natura.
Din os avós que na Praia da Corna estaban as Pedras do Millo, esas desapareceron, non se sabe
onde foron parar, pero ganamos praia.
A TIXOSA, a nena bonita das pedras, está situada no centro do pobo. Foi testemuña de moitas
traxedias, coma a do «Verano», un barco de tres paus que naufragou nun forte temporal contra as
Pedras do Comollón, a 100 metros da Tixosa. Morreu toda a tripulación. Os mariñeiros do porto non
puideron salvalos. Contan que foi un drama.
A outra traxedia foi a do «Orsan», un barco cargado de madeira, coa néboa batiron contra as Pedras
de Pallares, preto da praia. Salvouse toda a tripulación. Unha tía miña que andaba ao argazo
socorreunos e aloxounos na súa casa.
A TIXOSA foi testemuña de moitas cousas malas. Recén fundada a «Sociedad Hijos de Palmeira»,
había unha Biblioteca nun edificio na Praia de Cruces (na actualidade Paseo de Orillamar).
Queimáronlles tódolos libros, algúns importantes. Cousas do Réxime que tiñamos daquela. Neses
anos aos rapaces tíñannos prohibido ler xornais, pero nós líamolos nas barberías «O Faro de Vigo»
e un periódico portugués «O Seculo no Porto», cun día de retraso. Para os profesores había o «Ideal
Gallego» por correo con dous días de retraso.
Na TIXOSA tamén quitaron pedra, están as marcas, quitáronlle pedra pero non a desfiguraron. A
pedra foi para preto do Peirao Vello, é inconfundible, é vermella. Tantas pedras grises que hai no
entorno e aí está Ela… a ver o que dín os sabihondos... houbo de ser un capricho da Natureza.
Agora, nos 2000, sempre sae en primeira plana cando veñen os da TV a facer algún reportaxe, nos
xornais, na famosa Fogata de San Xoán, nas Festas nos Fogos de Artificio aí a temos, cercada por
tres praias con Bandeira Azul.
TIXOSA é tamén o nome da revista do Colexio de Palmeira, elexido democráticamente polos seus
alumnos. Eu penso que as lin todas dende a década dos 90. Cando naceu a revista tiña eu unha neta
no Colexio e dende aquela felicitamos á Dirección do Colexio.
Por motivos de traballo tratei a unha profesora do pobo que traballaba na comarca, comentabamos
as revistas, as fotografías, as portadas …
Traían escritores recoñecidos, que pasaron á historia.
En varios pobos de Galicia vin revistas semellantes… pero a vosa tiña de portada debuxos dos
alumnos elexidos polos profesores, traedes escritores do presente e do futuro…sodes os protago-
nistas da revista.
Por sermos un pobo de emigración, a vosa revista chega a moitas nacións.
En Palmeira a principios de 1.900, cando oficialmente aparece a Escola, tivemos a suerte de ter moi
bós maestros. Os tempos cambian e a Escola tamén. Agora trabállase en Equipo. Vós tedes Bo
Equipo. Podedes ir á «Champion».
Gracias por traballar tan ben na TIXOSA, revista do Colexio de Palmeira.

Asdo: Un neno da Posguerra.

EN PALMEIRA TEMOS DÚAS TIXOSAS

LEMBRANZAS DUN AVÓ

MANUEL GÓMEZ GARCÍA
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UN ANO MÁIS, TOCA DESPEDIRSE

Alicia

Pedro

Carlos Cristina

Albino

Domingo Andrea

Adrián

Alejandro Andrés

Jesús

Olga
Miguel

Mariña

Patricia Andrea

Lara

Alicia

Sara

Santi

Lidia

Xosé

Alba

Carlos

Gonzalo

Marcos

Verónica
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Venres, 20 de xuño de 2008

O COLEXIO ESTÁ DE ANIVERSARIO
E FAREMOS UNHA GRAN FESTA

Como xa informamos nas primeiras páxinas
desta revista, o colexio cumpre neste curso
que está a acabar os 25 anos da súa inaugu-
ración e querémolo celebrar xuntando a
tódalas persoas que por aquí pasaron para
reencontrarnos e pasar un rato xuntos. Mon-
taremos unha exposición de fotografías de to-
dos estes anos, faremos un xantar popular e
haberá unha actuación dun contacontos e de
diversos grupos da parroquia.
Repartiremos entre o alumnado camisetas
conmemorativas que foron subvencionadas
polo Concello.

Este debuxo foi realizado por Eva Callón González a quen queremos agradecer dende aquí a súa colaboración desinteresada.

CRISTINA - 4 anos
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PROFES 07-08

* Esta revista foi maquetada por profesorado integrante do Equipo de Novas
  Tecnoloxías do Colexio.
* Pódese descargar e ver a toda cor na nosa páxina web:

* (C) Colexio de Educación Infantil e Primaria de Palmeira

http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira/

CEIP de Palmeira
Lomba S/N - Palmeira

Tfno.: 981838281 Fax: 981838142
correo-e: ceip.palmeira@edu.xunta.es

http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira

DESEXAMOS BOAS VACACIÓNS A TODA A COMUNIDADE ESCOLAR

Esperamos que disfrutedes lendo esta revista. ADRIÁN - 5 anos




