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DEBUXOS DO ALUMNADO DE 4 
E 5 ANOS 
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A nosa TIXOSAA nosa TIXOSAA nosa TIXOSAA nosa TIXOSA    

chegou en “ghamelachegou en “ghamelachegou en “ghamelachegou en “ghamela””””,,,,    
onte pola noiteonte pola noiteonte pola noiteonte pola noite    

á praia de Insuela.á praia de Insuela.á praia de Insuela.á praia de Insuela.    
    

Este ano traeEste ano traeEste ano traeEste ano trae    

un bo quiun bo quiun bo quiun bo quiññññónónónón    

de contos, debuxosde contos, debuxosde contos, debuxosde contos, debuxos…………    
Gustarache un montón!Gustarache un montón!Gustarache un montón!Gustarache un montón!    

    

---- Son a TIXOSA! Son a TIXOSA! Son a TIXOSA! Son a TIXOSA!    
Queredesme  ver?Queredesme  ver?Queredesme  ver?Queredesme  ver?    

Traio poemas, contosTraio poemas, contosTraio poemas, contosTraio poemas, contos…………    
que vós podedes ler.que vós podedes ler.que vós podedes ler.que vós podedes ler.    

    

Dacabalo dun cometaDacabalo dun cometaDacabalo dun cometaDacabalo dun cometa    
ao espazo foi viaxar.ao espazo foi viaxar.ao espazo foi viaxar.ao espazo foi viaxar.    

Veu a lúa, veu o solVeu a lúa, veu o solVeu a lúa, veu o solVeu a lúa, veu o sol…………    
Tamén a estrela Polar.Tamén a estrela Polar.Tamén a estrela Polar.Tamén a estrela Polar.    

A rapazada do COLEA rapazada do COLEA rapazada do COLEA rapazada do COLE    
éche moi xenerosaéche moi xenerosaéche moi xenerosaéche moi xenerosa    
préstalle á revistapréstalle á revistapréstalle á revistapréstalle á revista    

os traballos máis xeitosos.os traballos máis xeitosos.os traballos máis xeitosos.os traballos máis xeitosos.    
    

No SamaNo SamaNo SamaNo Samaíííín as cabazas,n as cabazas,n as cabazas,n as cabazas,    

no Magosto as castano Magosto as castano Magosto as castano Magosto as castaññññas,as,as,as,    

no Nadal as panxolino Nadal as panxolino Nadal as panxolino Nadal as panxoliññññas,as,as,as,    
no Antroido larpeiradas.no Antroido larpeiradas.no Antroido larpeiradas.no Antroido larpeiradas.    

    

Con papi e mami,Con papi e mami,Con papi e mami,Con papi e mami,    

cos avós, cos irmánscos avós, cos irmánscos avós, cos irmánscos avós, cos irmáns…………    
Lendo a TIXOSA,Lendo a TIXOSA,Lendo a TIXOSA,Lendo a TIXOSA,    
gozarás no verán.gozarás no verán.gozarás no verán.gozarás no verán.    

Profe SusanaProfe SusanaProfe SusanaProfe Susana 
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Xa chegou de novo o Samaín, con pantasmas e curuxas que ouvean á noitiña. Xa chegou de novo o Samaín, con pantasmas e curuxas que ouvean á noitiña. Xa chegou de novo o Samaín, con pantasmas e curuxas que ouvean á noitiña. Xa chegou de novo o Samaín, con pantasmas e curuxas que ouvean á noitiña.     
Poderás ti ser capaz de aguantar tanto medo?Poderás ti ser capaz de aguantar tanto medo?Poderás ti ser capaz de aguantar tanto medo?Poderás ti ser capaz de aguantar tanto medo?    

Prepárate para unha mostra dos terroríficos debuxos dos nenos/as do cole.Prepárate para unha mostra dos terroríficos debuxos dos nenos/as do cole.Prepárate para unha mostra dos terroríficos debuxos dos nenos/as do cole.Prepárate para unha mostra dos terroríficos debuxos dos nenos/as do cole.    
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1º A 
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HISTORIAS DE MEDO 

ARIADNA E PATRICIA - 6º 

IRIA E CARLOS - 6º 
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MARTINA - 6º 

ALBA P. - 6º 

ALBA M. - 6º 

ALEJANDRO - 6º 
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DELIA - 6ºB 

Saída de 6º polo entornoSaída de 6º polo entornoSaída de 6º polo entornoSaída de 6º polo entorno    
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Saída de 4º polo entornoSaída de 4º polo entornoSaída de 4º polo entornoSaída de 4º polo entorno    

MARTA - 4ºB 

IVÁN - 4ºB 

CRISTINA - 4ºB 
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MIGUEL - 3ºB 

LAURA - 3ºB 

DAVID - 3ºB 

ANTÍA - 3ºA 

MANUEL - 3ºA 

LUCÍA - 3ºA 

NOELIA - 3ºA 
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MagostoMagostoMagostoMagosto’ 12121212    

CARLOS - 3º A 

 MARTA - 4ºB 
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MagostoMagostoMagostoMagosto’ 12121212    

1111ºbbbb    

 Como o pasaches no Como o pasaches no Como o pasaches no Como o pasaches no 
día do Magosto?día do Magosto?día do Magosto?día do Magosto?    



 

 

15 Tixosa  

MagostoMagostoMagostoMagosto’ 12121212    

A castañeira.A castañeira.A castañeira.A castañeira.    

6666ºBBBB    
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SUSANA - 3ºB CLARA - 3ºB 

DAVID - 3ºB 

MIGUEL - 3ºB 
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Non ao  Non ao  Non ao  Non ao      
traballo traballo traballo traballo     
InfantilInfantilInfantilInfantil    

Dereito á Dereito á Dereito á Dereito á 
EducaciónEducaciónEducaciónEducación    

Dereito a Dereito a Dereito a Dereito a 
xogarxogarxogarxogar    

Non á Non á Non á Non á     
violenciaviolenciaviolenciaviolencia    

Dereito  a Dereito  a Dereito  a Dereito  a 
unha  unha  unha  unha      

nacionalidadenacionalidadenacionalidadenacionalidade    

Dereito a Dereito a Dereito a Dereito a 
xogarxogarxogarxogar    

Non repecto Non repecto Non repecto Non repecto     
á educacióná educacióná educacióná educación    
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Dereito á Dereito á Dereito á Dereito á 
Saúde e á Saúde e á Saúde e á Saúde e á 
Atención Atención Atención Atención 
Médica Médica Médica Médica  

Dereito a unha Dereito a unha Dereito a unha Dereito a unha     
FamiliaFamiliaFamiliaFamilia    

 
 

POR QUE?POR QUE?POR QUE?POR QUE?    
    
 

Porque temos moitos dereitos 
como: á saúde, dereito a un 

nome, á educación, a xogar... 
 

Todos os nenos e nenas temos 
os mesmos dereitos, pero en 
algúns lugares como África, 

Asia ou América do Sur non se 
cumpren. Traballan incluso 

aos tres anos. 
Oxalá se arregle e se cumpran 

os dereitos da Infancia. 
 
 

Hai organizacións que axudan 
aos nenos que non teñen para 
comer , que non teñen aten-

ción médica… UNICEF é unha 
delas. 

 
Non podemos abusar dos no-
sos dereitos porque tamén te-

mos deberes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debuxos e Texto elaborados  
polo alumnado de 6º curso 
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CRISTINA - 4ºB 

LEO - 4ºB 

MARTA - 4ºB 

ANDRÉS - 4ºB 

SARA G. - 4ºB 

LAURA - 4ºB 

MARCELA - 4ºB 
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LA AVENTURA DE JORGE 
 

 
 
 
 
 

Jorge era un niño muy fantasioso. Tenía 8 años, y desde pequeño pensó que el 13 

de diciembre, su armario se convertía en un agujero negro sin fin. 

Por eso estaba tan asustado, eran las 23:30 y no podía conciliar el sueño, no pa-

raba de pensar en que dentro de media hora el agujero se lo tragaría sin más. 

Eran las 00:00 y sus dientes castañeaban como si estuviese bailando la jota. 

De repente, un rayo de luz salió directamente del armario hasta que consiguió 

cegar a Jorge por completo. 

Al rato, pudo abrir los ojos. Pudo ver un mundo realmente bonito, lleno de anima-

lillos correteando. 

No pudo evitar adentrarse en él. Cuando un conejo se puso a hablarle: 

¿Tú de donde saliste? ¿No serás un humano…? 

Pu, pu, pues de mi armario y, y tú, ¿cómo es que hablas? Le respondió. 

Fácil, soy un conejo y vivo aquí, ¿no te basta? 

Pasaron un rato hablando y Jorge decidió quedarse unos días. No se daba cuenta 

de que el tiempo pasaba… 

Iba con el conejo a la charca, se bañaba, iba al jardín central… Todo era bonito 

y divertido. 

Mientras, su madre se dirigía a su habitación con aire preocupado: 

¡Jorge! ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Estás bien? 

Abrió la puerta: 

¡Aaaah! ¡Ramón, nuestro hijo no está! 

Cariño, ¿pero qué dices? 

Que sí, que no está, ¿ves? – le responde su mujer, Ana. 

Quizá se haya escapado, volverá mucho antes de navidad, ya lo verás.- le dijo 

Ramón. 

Pasaron 8 días; era ya 18 de diciembre. Jorge se lo pasaba pipa, mientras sus 

padres preocupados, recorrían la ciudad buscándole cada día. 

Jorge no sabía qué día era, ni siquiera que vivía en otro sitio.  
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Y así siguieron pasando los días… hasta que llegó la víspera de Navidad para 

cuando Jorge se dio cuenta que ya sólo faltaban 2 horas para la media noche. 

Sus padres preocupados, no paraban de mirar el reloj. 

¡ Conejo! ¡Ven, ayúdame a regresar! ¿Donde está el agujero negro? 

¡Rápido! Vamos! Creo que está por aquí – le respondió. 

 

Al fin lo encontraron, se despidieron con un caluroso abrazo y cada uno se fue 

por donde había venido. Por desgracia, ya eran las 00:00, era demasiado tarde. 

¡MAMÁAAAA, ESPERADME! ¡DILE A SANTA QUE ESPERE!- gritó. 

Cariño, no hace falta que grites. Santa esperará por ti, no te preocupes. Anda, 

levántate que aún vamos a llegar tarde al colegio- respondió su madre. 

Pero, ¿qué dices, mamá? Mamá hoy no hay clase. Es 24 de diciembre. 

Sí, sí, cariño. Lo que tú digas, pero hoy no te escaqueas de ir. 

 

FIN 
MARTINA - 6º B 
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Dende o Concello de Ribeira, suxeríronnos unhas xornadas de cine nos días 13 e 14 de Decem-
bro 2012, co fin de fomentar os valores da amizade, colaboración... 
 
Os alumnos e alumnas de 3ºB ilustraron unha das películas que visionaron: “KIRIKÚ Y LAS 
BESTIAS SALVAJES” da que nos fan uns comentarios e ilústranas así de ben. 

CLARA 3ºB 

MARTA  3ºB 

DAVID 3ºB 

CARLOTA 3ºB 

LAURA 3ºB 

MIGUEL 3ºB 
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Os alumnos e alumnas de 4ºB ilus-

traron unha das películas que vi-

sionaron:  

“O APÓSTOLO” da que nos fan un-

has críticas como bos comentaris-

tas de Cine. 

CRISTINA 4ºB 

CRISTINA 4ºB 

MARTA 4ºB 
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Felicidades a Dani Mouzo Dani Mouzo Dani Mouzo Dani Mouzo (3ºA) polo seu  
debuxo agraciado como a tarxeta de Nadal 

gañadora deste curso 2012-2013. 
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 A medicine for Peace is what Sixth 
grade classes have done. This is a 
perfect example of their work. 
 
Unha menciña para a Paz é o que elabora-
ron os alumnos/as de 6º curso. Este é un 
perfecto ejemplo do seu traballo. 

DELIA 6ºB 
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CARLOS 3ºA NOELIA 3ºA 

ADRIANA 3ºA 

LUCÍA 3ºA 

IAGO 3ºA 
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CLASE DE 4 ANOS  

CLASE DE 3 ANOS A CLASE DE 3 ANOS B 

CLASE DE 4 ANOS Mixta 

CLASE DE 5 ANOS 

 

O pasado 30 de xaneiro, os alumnos e alumnas do CEIP Palmeira 
foron os artífices deste maravilloso mural titulado: Un UNIVER-
SO DE PAZ no que reflexaron a súa idea dun Universo cheo de 

paz. 
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1ºB 

2ºA 

2ºB 

3ºB 

3ºA 

4ºA 
4ºB 

5º 6ºA 

6ºB 

 
1ºA 
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TRABALLOS FEITOS POLOS ALUMNOS/AS DE 4º 
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Como bos curiosos os 
nenos/as de 1ºB, pedi-
ron examinar peixes 
para ver tódalas súas 
partes. Aquí tendes a mostra 
desta experiencia tan olorosa, alo menos. 



 

 

39 
Tixosa  

Alumnado de 4º 



 

 

PAULA 3 ANOS A  

MIGUEL 3 ANOS A  

PATRICIA 3 ANOS A 

SOFIA 3 ANOS A  

XAVI 3 ANOS A 

O pasado dia 15 de fe-
breiro caeu un meteori-
to nos Montes Urais 

(Rusia). Vexamos as in-
terpretacións dos máis 

peques do cole. 

40 CEIP de Palmeira 
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SOFIA  3 ANOS A  XAVI  3 ANOS A  PAULA 3 ANOS A  

NOA 3 ANOS A 

CARMEN 3 ANOS A  LIA 3 ANOS A  UXIA 3 ANOS A  

 
O día de 9 Marzo tivemos un 
acontecemento meteorolóxico 
inesperado na nosa bisbarra, 

UN TORNADO!!!  
Aquí vos mostramos unha 
imaxe de arquivo da Voz de 
Galicia Dixital e a  visión máis 
infantil, da man dos nenos/as 
de 3 anos A. 
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DIEGO 



 

 

44 CEIP de Palmeira 

Para inaugurar un día radiante de sol e non menos frío, a clase de 1ºB 
fomos plantar sementes de xirasol e de chícharos. 

E sabedes que pasou coas pipas despois dunha  
semana ??  

 
Pois uns ratiños papáronas enteiriñas e non deixaron 

ningunha!! 
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IMOS  PLANTAR  
CHíCHAROS, LA-
LALÁ, LALALÁ... 

PLANTANDO XIRA-
SOIS, XIRASOIS, 
COMO CARA-

COIS... 

PLANTANDO  
XIRASOIS,  

XIRASOIS, COMO 
CARACOIS... 
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Durante os meses de febreiro e marzo, o noso profe Miguel veu con-
tarnos un conto aos máis pequenos do cole. Non vexas o ben que o 
pasamos e que atentos estivemos!!!! 
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PAULA 6ºB 

GEMA 6ºB 
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7 de marzo 2013:  

Visita da escritora Care Santos  para os nenos e nenas do 
2º  ciclo. Fixeron unha entrevista moi completa polo li-
bro “Se Vende mamá”. 

LUCÍA 3ºA 

ELÍAS 3ºA 
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DANIELA 3 ANOS B 

MIGUEL  3 ANOS B 

MARIÑA 3 ANOS B 

AITANA 3 ANOS B 

AGUSTÍN 3 ANOS B 

YERAY 3 ANOS B 

MARTA  3 ANOS B 

SOFÍA  3 ANOS B 

GAEL  3 ANOS B 

LARA 3 ANOS B 

XIANA 3 ANOS B 

HUGO 3 ANOS B 

SAMUEL  3 ANOS B 

YODIT 3 ANOS B 

Na clase de Inglés na aula de 
3 anos B, representaron exi-
tosamente o conto Mrs. Wis-

hy Washy.  
Aquí tendes o resultado... Me-
nos un! A ver se o atopades. 



 

 

50 CEIP de Palmeira 

Os nenos e nenas da clase de 3 
anos saímos moi guapos/as nestes 
retratos feitos por nós mesmos. 
Que vos parece o resultado? 

UXIA  3 ANOS A  

CAYETANA  3 ANOS A  

DIEGO 3 ANOS A  

MARÍA 3 ANOS A  MARTÍN 3 ANOS A  

PATRICIA 3 ANOS A  

PAULA 3 ANOS A  

SOFÍA 3 ANOS A  

XAVI 3 ANOS A  
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IKER 3 ANOS A  

IVÁN 3 ANOS A  

CARMEN 3 ANOS A  

JOSÉ 3 ANOS A  

LÍA 3 ANOS A  

LUISA 3 ANOS A  

MIGUEL  3 ANOS A  
NOA 3 ANOS A  

BOSCO  3 ANOS A  
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RAÚL 2ºA 
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JUAN CARLOS 3ºB 

DANIEL S. 3ºB 

BRUNO 3ºB 

LUCÍA 3ºB 

MARÍA 3ºB 

XOSÉ 3ºB 
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LORENA - 5ºA 

MARCOS - 5ºA 

JANETT - 5ºA 

INÉS - 5ºA 

DIEGO - 5ºA 

ELENA - 6ºA 
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POLIANA - 6ºA 

ELENA - 6ºA 

PAULA - 6ºA 

GEMA - 6ºA 
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Fomos a Apípolis a ver como traballan as abellas. Fomos a Apípolis a ver como traballan as abellas. Fomos a Apípolis a ver como traballan as abellas. Fomos a Apípolis a ver como traballan as abellas. 

Vestímonos de apicultores,  explicáronnos moitas cousas Vestímonos de apicultores,  explicáronnos moitas cousas Vestímonos de apicultores,  explicáronnos moitas cousas Vestímonos de apicultores,  explicáronnos moitas cousas 
interesantes e fixemos galletas de mel e unha vela con cera. interesantes e fixemos galletas de mel e unha vela con cera. interesantes e fixemos galletas de mel e unha vela con cera. interesantes e fixemos galletas de mel e unha vela con cera. 

Aínda tivemos tempo de xogar, cantar e bailar Aínda tivemos tempo de xogar, cantar e bailar Aínda tivemos tempo de xogar, cantar e bailar Aínda tivemos tempo de xogar, cantar e bailar “o baile do “o baile do “o baile do “o baile do     
polo”polo”polo”polo”. . . .     

DAVID - Inf Mixta 

JUAN CARLOS - Inf Mixta 

JUANJO - Inf Mixta 

IAGO - Inf Mixta 

EDUARDO - Inf Mixta 

CIBRÁN - Inf Mixta 

ANTÓN - Inf Mixta 

PEDRO - Inf Mixta 

SALVADOR - Inf Mixta XOANA - Inf Mixta 
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AS ABELLASAS ABELLASAS ABELLASAS ABELLAS    
    
As abellas utilizan o aguillón para defenderse dos osos cando lles queren coller As abellas utilizan o aguillón para defenderse dos osos cando lles queren coller As abellas utilizan o aguillón para defenderse dos osos cando lles queren coller As abellas utilizan o aguillón para defenderse dos osos cando lles queren coller 
mel.mel.mel.mel.    

LAURA - 5 ANOS 

IAGO - 5 ANOS 

BORJA - 5 ANOS 

UXÍA - 5 ANOS ALEXANDRA - 5 ANOS 

NURIA - 5 ANOS 

SARA - 5 ANOS 

SHARLEENE - 5 ANOS SHAILA - 5 ANOS 

MANUEL - 5 ANOS 

LAURA - 5 ANOS 

ALEXANDRE - 5 ANOS 

SORAYA - 5 ANOS 

SHEILA - 5 ANOS 

ROI - 5 ANOS 
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LUCÍA 4ºA 

HADROSAURIO 

DANIEL A. 4ºA 

NURIA 4ºA 
DANIEL  BRIÓN 4ºA 

DANIEL 4ºA 

CARLOTA 4ºA 
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SARA 4ºA 

MARIO 4ºA 

LETI 4ºA 

DANIEL 4ºA 

DANIEL A .4ºA 
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INÉS 5º 
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POLIANA 6ºA 

LARA 3ºA 

ALEXIS 6ºA 
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Un lugar plagado de historia e de sendeiros polos que paseamos: 
O muelle fenicio, Couso… e contemplamos tamén maravillas sen 

igual como a praia da muralla, Sálvora, Pinisqueira... 
Pero non todo foi diversión, tamén tivemos a oportunidade de co-

ñecer e informarnos sobre a flora e a fauna que habita na zona, así como 
dos traballos que se desenvolven e os oficios dos que vive a xente do mar, 
un traballo duro só recompensado pola beleza do mar. 

En que nova aventura nos embarcaremos o próximo curso? 

No mes de maio, do presente curso, partimos cara á aventura, unha 
representación do CEIP de Palmeira: Os nenos de Educación Infantil, 2ºB,  
4ºA, 4ºB, 6ºA e 6ºB, así como un grupo de intrépidos profesores e profesoras 

Fomos descubrir unhas novas terras… as terras de Aguiño!!!! 
Un lugar sen igual onde a terra remata e comeza a inmensidade do mar 
(Quen dixo que o paraíso non estaba en Galicia?).  
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        NAIRA  2ºB 

          BRUNO  2ºB 

        KIKE  2ºB 

        ANXO  2ºB 

        YAGO  2ºB 

        CARLOS  2ºB 

        XABIER R.  2ºB 

        NOEMI  2ºB 

        JACOBO  2ºB 
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         MARTIN   2ºB 

            PABLO 2ºB 

          GABRIEL   2ºB 

           ZAINAB  2ºB 

            XABIER M. 2ºB 
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Alumnado Infantil 4 anos 
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LEMBRANZAS DUN AVÓ 

 
 

EN PALMEIRA HAI DÚAS TIXOSAS II 
 
 

 
 
 
Na revista do CEIP de Palmeira nº 15, a do 25 Aniversario, diciamos que a 
Tixosa fora testemuña de varios naufraxios. Quedáronme moitos deles sen 
nomear, como o do aquel pai e os seus dous fillos que viñan de pescar na 
dorna cun forte temporal. A dorna volcou e o pai caeu ao mar. Os fillos bo-
táronse ao mar para socorrelo e morreron os tres.  
Este caso contáronmo os meus avós e foi un suceso que causou moita im-
presión en Palmeira. Ou aquel outro, na década dos 40, no que dous mari-
ñeiros viñan de apañar mexillón e regresaban a porto con moita carga. Á 
altura de Rúa afundiuse a dorna e morreu José Noya (meu compañeiro no 
equipo Palmeira SD). Salvouse Pachucho Fucheiro que, uns anos máis tarde 
viña de pescar con dous rapaces e á altura da Illa dos Ratos (fronte á Praia 
de Coroso), volcaron. Nesta ocasión morreron os rapaces (Benito o Boleiro 
e o Rubio), e Pachucho caeu ao mar pero salvouse. Logo Pachucho mar-
chou para Alemaña e alí morreu nun accidente de tráfico. 
A Tixosa foi tamén testemuña da construcción da primeira fábrica de con-
servas da ría (1895-1929), era a chamada Fábrica de Peña, que ía dende 
orillamar ata a estrada xeral e pechou por quebra.  
Esta fábrica serviu, despois de pechar como fábrica en sí, para moitas acti-
vidades despois da guerra. 
Prestou servicios como refuxio para relixiosas con nenos orfos da guerra ou 
abandoados ás portas dos conventos. Lembro que eu xogaba con eles e te-
ño moitos recordos daqueles tempos. 
Pasaron algúns anos e inaugurouse no sitio da fábrica a pista de baile Par-
que Miramar onde actuou unha orquestra onde o vocalista era un dos orfos 
que viñeran coas relixiosas. Os outros, cando creceron, a maioría foron ta-
xistas. 
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Nese sitio da fábrica estivo tamén o cine. Entre outras lembranzas 
venme á cabeza o cine mudo, aqueles persoaxes… As películas 
“Justicia y puños”, “A mi los valientes”, “La razón de los buenos”… 
todo era a base de puñetazos. 
Despois apareceu o cine sonoro, en Palmeira un pouco máis tarde 
que outros pobos da comarca. No famoso Cine Millán, con pantalla 
panorámica e coas últimas tecnoloxías… 
Alí tamén se representaban obras de teatro, organizadas pola Socie-
dad Hijos de Palmeira: “Pan de piedra”, “Tierra baja”… Viñan com-
pañías de teatro de fóra… recordo “A pasión de cristo”, que estivo en 
cartel toda unha semana. 
Alí, nese espazo, tamén se organizaban mítines electorais. Había 
moita rivalidade. Lembro un lema electoral: “Se votas a tal partido, 
comeremos carne sen unto”… 
Esta antiga fábrica  agora xa non se pode recuperar pois está situado 
nun lugar afectado pola actual Lei de Costas. 
A Tixosa tamén é o nome da revista do Colexio de Palmeira; o nome 
da revista foi elixido en votación por todos os alumnos do colexio xa 
vai uns anos. 
Eu penso que lin todos os números desta revista, dende a década 
dos 90. Cando naceu a Tixosa eu xa tiña unha neta no colexio, e 
dende aquela, todos os anos felicitamos á dirección do Centro. 
Por sermos un pobo con moita emigración, esta revista chega a moi-
tos países. Ou polo menos, eso me din os meus amigos cando veñen 
de vacacións. Esto obriga a superarse cada ano! 
A principios do 1900, cando oficialmente aparece a escola en Pal-
meira, tivemos a sorte de ter moi bos mestres. Os tempos foron cam-
biando e a escola tamén. Agora trabállase en equipo: vós tedes un 
bo equipo (tamén Agapito). 
 

Gracias por traballar tan ben no Colexio e na Tixosa. 
 

Asdo: Un neno da posguerra 
 
 

          Manuel Gómez García 
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1º PREMIO: “A soidade 
das árbores”- CRISTINA 
(4ºA) 

Como cada ano, a Biblioteca do CEIP de Pal-
meira convocou un concurso de debuxos, có-
mics, relatos e poesías. 
Este é o listado de gañadores na categoría de 
DEBUXOS: 

Aula Mixta: 

ACCÉSIT: “As abellas 
collendo o néctar”- IKER 

3 anos A: 4 anos: 

ACCÉSIT:  “A tea de 
araña- SOFÍA 

1º PREMIO:“A rata linda 
de Compostela” - PAULA 1º PREMIO: “O peixe 

Fernando”- DARIO 
ACCESIT: “O sistema So-
lar” - ALBA IGLESIAS 

ACCÉSIT: Sen Título– IAGO 1º PREMIO: Sen título- 
CIBRAN 

1º ciclo: 

1º PREMIO:Sen título 
SAMUEL PLACER (1ºB) 

5 anos: 

1º PREMIO: “Unha Abella pi-
cando e un neno” -
ALEXANDRE 

2º Ciclo:  

 
ACCÉSIT: Sen título 
GEMA (6ºA) 
 

3º Ciclo: 

1º PREMIO: Sen titulo 
DANIEL PROL(5º) 
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1º ciclo1º ciclo1º ciclo1º ciclo: 
•  1º PREMIO:”Había unha vez unha fo-

ca” DAVID (1ºA) 
    
2º Ciclo2º Ciclo2º Ciclo2º Ciclo:  
 
Os gañadores e finalistas son: 
• “ O veleiro” -ANDRÉS SERÁNS (4ºB) 
• ACCÉSIT: “ Os nomes”- ELÍAS ( 3ºA) 
 
3º Ciclo:3º Ciclo:3º Ciclo:3º Ciclo: 
 
• “Enamorado” - MARTINA ( 6ºA) 
• ACCÉSIT: “Mariposas” - INÉS ( 5º) 
 
 

Na c
ateg

oría 
de P

OESÍ
A, 

Este 
é o l

istad
o de

 gaña
do-

res :
 

 
 
1º ciclo1º ciclo1º ciclo1º ciclo: 
•  1º PREMIO:”Había unha vez unha fo-

ca” DAVID (1ºA) 
    
2º Ciclo2º Ciclo2º Ciclo2º Ciclo:  
 
Os gañadores e finalistas son: 
• “ O veleiro” -ANDRÉS SERÁNS (4ºB) 
• ACCÉSIT: “Os nomes”- ELÍAS ( 3ºA) 
 
3º Ciclo:3º Ciclo:3º Ciclo:3º Ciclo: 
 
• “Enamorado” - MARTINA ( 6ºA) 
• ACCÉSIT: “Mariposas” - INÉS ( 5º) 
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Na categoría de CONTOS ,este é o listado de gañadores  

En Educación Infantil: 
3 ANOS A3 ANOS A3 ANOS A3 ANOS A    
1º PREMIO:“Agapito na nosa clase” 
MIGUEL( NF.3 ANOS A) 
ACCÉSIT: “A nena e unha bolboreta”  
XAVI ( NF. 3 ANOS A) 
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En 1º ciclo: 
CARLOS LIJÓ FERNÁNDEZ  CARLOS LIJÓ FERNÁNDEZ  CARLOS LIJÓ FERNÁNDEZ  CARLOS LIJÓ FERNÁNDEZ  de 2ºA co 
conto: “El mago chiflado” 

TEN ALGO DE PARECI-
DO COMIGO, NON SI? 
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GEMA 6º 

CELIA 4ºA 

En 2º ciclo: 
 

CELIA CELIA CELIA CELIA de 4ºA co conto:  
“O problema de Lucía e o seu ordenador” 

En 3º ciclo: 
GEMA FERNANDEZ GEMA FERNANDEZ GEMA FERNANDEZ GEMA FERNANDEZ B. de 6º co conto:  
“A princesa Ambar” 
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 En 1º ciclo: 
PEDRO GAGO FERNANDEZPEDRO GAGO FERNANDEZPEDRO GAGO FERNANDEZPEDRO GAGO FERNANDEZ- 1º A 
 
 

Na categoría de COMICS, este é o listado de gañadores:  

PEDRO  1ºA 
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 EN 2º ciclo: 
 
LUCIA SANTIAGOLUCIA SANTIAGOLUCIA SANTIAGOLUCIA SANTIAGO—4ºA 
 

Interesantes estes con-
tos… líchelos  todos?  
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LUCÍA 4ºA 

CARLOS  6ºB 

  
En 3º ciclo: 
CARLOS QUEIRUGA MARIÑO CARLOS QUEIRUGA MARIÑO CARLOS QUEIRUGA MARIÑO CARLOS QUEIRUGA MARIÑO - 6º 

 
ACCÉSIT: DELIADELIADELIADELIA    MUÑIZMUÑIZMUÑIZMUÑIZ—6º(na contraportada) 

CARLOS  6ºB 
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Ola nenos/as:Ola nenos/as:Ola nenos/as:Ola nenos/as:    
    
Xa sei que non acostumo a interromper a vosa lec-Xa sei que non acostumo a interromper a vosa lec-Xa sei que non acostumo a interromper a vosa lec-Xa sei que non acostumo a interromper a vosa lec-
tura da revista pero… Que tal vos vai parecendo?tura da revista pero… Que tal vos vai parecendo?tura da revista pero… Que tal vos vai parecendo?tura da revista pero… Que tal vos vai parecendo?    
Recordade que non só podedes ler durante o verán a Recordade que non só podedes ler durante o verán a Recordade que non só podedes ler durante o verán a Recordade que non só podedes ler durante o verán a 
vosa revista do cole.vosa revista do cole.vosa revista do cole.vosa revista do cole.    
Hai un mundo cheo de aventuras en calquera libro.Hai un mundo cheo de aventuras en calquera libro.Hai un mundo cheo de aventuras en calquera libro.Hai un mundo cheo de aventuras en calquera libro.    
    
ANIMÁDEVOS Á LECTURA!!!ANIMÁDEVOS Á LECTURA!!!ANIMÁDEVOS Á LECTURA!!!ANIMÁDEVOS Á LECTURA!!!    

“Pa
ra v

iaxar
  

lonx
e, n

o ha
i 

mello
r na

ve q
ue 

un l
ibro

” 

 

Emi
ly D

icki
nso

n.  
 



 

 

86 CEIP de Palmeira 

 
Este conto está feito polos alumnos/as da aula de Infantil 5 anos e con 

ilustracións de Leandro Lamas 
. A que son uns artistas??? 



 

 

87 Tixosa  
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Chega o fin de curso, veñen as festas! Tempo libre… moitas cousas que podemos  
Facer. Que vos parece facer unha receita para a familia? Un postre de  

chocolateeeee! 

MARCELA 4ºB 

ANDRÉS 4ºB 
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BOA SORTE NA NOVA 
ETAPA 
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Un ano máis queremos agradecer á 
Xunta Directiva da ANPA a súa cola-
boración co colexio: 

• Xestionaron o comedor escolar. 

• Organizaron as actividades extra-
escolares da tarde: inglés,        

karate, batuka, pintura, tea-

tro… 

• O grupo de teatro da ANPA par-
ticipou una XVI Mostra de Teatro 
Infantil do Concello de Ribeira cu-
nha obra de teatro titulada “As 
cousas da tía Lambida”. 

• Subvencionaron a actividade do 
planetario que tivemos no colexio. 

• Organizaron unha excursión á Casa 
Grande de Xanceda, unha granxa 
familiar na que  producen leite e 
produtos lácteos e onde as familias 
puideron ver aos animais e o pro-
ceso de producción do leite e os 
seus derivados.  

Moitas grazas pola vosa xenerosa cola-
boración que tanto redunda en benefi-
cio de toda a comunidade escolar. 
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CEIP de Palmeira
Lomba S/N - Palmeira
Tfno.- Fax: 981838281

correo-e: ceip.palmeira@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipdepalmeira

- Esta revista foi maquetada por profesorado integrante 

do Equipo de Novas Tecnologías do colexio. 

- Pódese descargar a ver a toda cor na nosa páxina web: 

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

PROFESORADO 2012-2013 

BASTA!!! 
Gritamos: 
Polos recortes á educación pública, 
á sanidades, contra a corrupción, a 
crise e ás malas caras, á tristeza, 
ás necesidades... 



 

 


