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2 CEIP de Palmeira 

Xa estou aquí,  

coma sempre moi fermosa, 

chea de novidades, 

todas elas moi xeitosas. 

 

Teño contos e poemas, 

debuxos a mogollón. 

Adícame algo de tempo 

e leme nas vacacións. 

 

O Agapito andou 

moi liado cos xantares.  

Con tódalas receitas 

limos libros a millares. 

 

Tamén lle engaiolou 

o “Aquel” da natureza. 

Limparon ríos e fontes… 

Foi divertida a tarefa! 

 

Na festa do Samaín... 

Mi madriña! Ai que medo! 

Coas cabazas e pantasmas 

a/os nen@s durmiron cedo. 

 

No antroido fachedoso/as, 

de cociñeiro/as desfilaron. 

Comeron filloas, melindres, orellas... 

Cantaron e tamén bailaron. 

 

Foron aprender 

o queixo a fabricar. 

Pasáronno chupi. 

Algúns xa o van intentar. 

 

Son unha revista 

moi divertida 

que che quero amosar 

os traballos dos nenos e nenas  

deste ano que vai rematar. 



 

 

3 Tixosa  

Limiar  3 

Benvido/as ao cole 4 

Novo Proxecto da bibliote-

ca: Devorando libros 
5 

Samaín 6 

Quen dixo medo 10 

Saímos de paseo  16 

Exposición do outono 18 

Banda deseñada de  

Samaín 

20 

O Outono  21 

Conker  22 

A traditional british dessert  23 

Food around the world 24 

O pan 25 

O Magosto  26 

O Castiñeiro  28 

Río Azor  30 

Limpando o horto da escola 34 

Plantación de grelos 36 

Misión: Plantamos coles de 

Bruselas  

38 

Camiñando entre dinosau-

rios  

40 

Que doce Nadal 42 

Que teatro temos  48 

Día da Paz.  50 

Navega con rumbo 54 

Nelson Mandela 55 

Un pouco de poesía  56 

O universo  60 

Un Antroido moi saboroso  62 

Entroido  64 

Pancake Day  68 

Delicious  70 

Lunch Time Book..  72 

Contos do Profe Miguel 74 

Recollemos os grelos 80 

A Sopa Verde: Teatro  82 

Plantación no Día da Árbore

  

84 

Saída praia Río Azor: 2ª visi-

ta. 

86 

Baa Baa Black Sheep   88 

The Enormous Turnip  90 

Mel de Galicia  92 

O Misioneiro  94 

Cociña, cociñando  96 

Proxecto degustando.  98 

Biscoito de laranxa.  100 

Cocorico.  101 

Visita á Queixaría  104 

Feira do Ensino  108 

Letras Galegas 2014  110 

Artisteando con Díaz Castro  112 

Excursion ao Mupega e Par-

lamento Galego 

114 

Concurso do Concello 116 

Cocinando na escola coa  

Tixola 

118 

Proxecto Medio Ambiente 120 

Premios Biblioteca 2014 122 

Recomendacións lectoras  132 

Caderno de Detective  134 

Reis e Raiñas de 1ºB 136 

Lembranzas dun avó 138 

Adeus á clase de 6º 140 

Profes do Centro 141 

Actividades ANPA 142 

 
Un ano máis da 
Tixosa nº 21. Que 
a desfrutedes! 



 

 

4 CEIP de Palmeira 

Aulas de tres anos A e B 



 

 

Tixosa  

Un novo curso escolar, un novo comezo. Por iso, este 

ano o CEIP de Palmeira dende o Equipo de bilioteca secunda o proxecto 

anual de “Devorando Libros”. Aquí tendes unha breve mostra fotográfica 

da decoración da entrada da biblioteca de Agapito. Cres que estará con-

tento con esta deseño de interiores? 
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6 CEIP 

 

 

Aínda que as orixes máis lembradas da festa son americanas, a verdade é 

que ata o ano 1845 o Halloween non foi celebrado naquel país, alomenos 

dun xeito aberto. Orixinalmente esta festa druídica chamábase "a vixília de 

Saman".  

O nome de "Halloween" ven do intento de cristianizar esta festa pagana, con-

cretamente cando no ano 830 o papa Gregorio IV adicou unha capela da 

igrexa vaticana a "Tódolos Santos" o día 1 de novembro, mudando así a festa 

que antes se viña celebrando no mes de maio. O novo día foi chamado "Día 

de Tódolos Santos" (ou All Hallow's Day en inglés) e cedo chegou o costume 

de chamar á tardiña antes "All Hallowe'en", que acurtado é HALLOWEEN.  

Sabías que..? 
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8 CEIP de Palmeira 

BOSCO– 4 ANOS 

SOFÍA P.– 4 ANOS 

JODITH– 4 ANOS 

MARTÍN– 4 ANOS 

UXÍA– 4 ANOS 

SOFÍA M.– 4 ANOS 

XIANA– 4 ANOS 

ANDREA– 4 ANOS 

ESTELA– 4 ANOS 

BOOOOOOOO 



 

 

9 Tixosa  

DIEGO– 4 ANOS 

MIGUEL C.– 4 ANOS 

AITANA– 4 ANOS 

AGUSTÍN– 4 ANOS 

MIGUEL V.– 4 ANOS 

YERAY– 4 ANOS 

HUGO– 4 ANOS 

SAMUEL– 4 ANOS 

DANIELA– 4 ANOS 

ALEJANDRA– 4 ANOS 

LARA– 4 ANOS 

CARLOTA– 4 ANOS 

 AHHHHHHH! 



 

 

10 CEIP de Palmeira 

 Durante o primeiro trimestre, en 1º e 2º estive-
mos traballando sobre os nosos medos e descubri-
mos que as bruxas nos asustan. Que mellor manei-
ra de superar este temor que comernos unha das 
súas mascotas favoritas? Comemos un moucho!!! 
Paso a paso, fómolos cociñando... 
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PORTADA 

Así foi o  
resultado... 

e así de ben o 
pasamos!!! 
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O proxecto do medo comezou pedíndolles 

ás familias que compartiran con nós os me-

dos dos nenos e nenas. 

 Tamén limos 

“Fiz, o coleccio-

nista de medos” 

e igual ca el os 

gardaba nun 

baúl, nós escribí-

molos para me-

telos no fantas-

ma comeme-

dos. 



 

 

13 Tixosa  
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 Polo magosto, e aproveitando o tema do me-

do, en 1º fixemos unha araña con castañas.   

A que dá medo???? 



 

 

15 Tixosa  

En Samain en 2º debuxamos as cabazas que 

máis nos gustaron   



 

 

16 CEIP de Palmeira 

O DIA 13 DE NOVEMBRO, O GRUPO DE E.I. SAIMOS A UN  PEQUENO 
MONTE QUE HAI DETRÁS DO COLEXIO. 
VIMOS CARBALLOS, CASTIÑEIROS, PIÑEIROS, SOBREIRAS, EUCALIPTOS, 
LOUREIROS, TOXOS, XESTAS, FIEITOS, MUSGO E PRANTAS DE AMORO-
DOS; ESCOITAMOS O VENTO ENTRE AS ÁRBORES E ULIMOS AS FOLLAS 
DO LOUREIRO E DO EUCALIPTO. 
 
TAMÉN ATOPAMOS LIXO TIRADO  E UN CARTUCHO DUNHA ESCOPETA DE 
CAZA. A MOSTRA DE DEBUXOS É DA AULA MIXTA DE 4-5 ANOS. 

MARÍA –INFANTIL MIXTA XOANA –INFANTIL MIXTA 



 

 

17 Tixosa  

IKER –INFANTIL MIXTA LÍA–INFANTIL MIXTA NOA –INFANTIL MIXTA 

ALICIA QUEIRO –INFANTIL MIXTA 
JOSÉ–INFANTIL MIXTA 

MARIÑA –INFANTIL MIXTA PATRICIA –INFANTIL MIX-

BREIXO –INFANTIL MIXTA 

PAULA –INFANTIL MIXTA 

YASMIN–INFANTIL MIXTA 

ALEJANDRA –INFANTIL MIXTA 
ALICIA PRADO –INFANTIL MIXTA 

JUAN CARLOS–INFANTIL MIXTA 
CAYETANA –INFANTIL MIXTA 

XAVI–INFANTIL MIXTA 



 

 

Durante o mes de novembro tivemos a oportunidade de disfrutar e de-
leitarnos coas marabillas feitas polos nenos/as do cole con produtos do 
outono. 
Había tanto onde mirar! Que ao final tivemos que elexir unhas cantas 
fotos para que o comprobedes.... Cada ano máis e mellor! Gracias 
tamén aos papás e mamás por ter moi boa imaxinación. 
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19 

Teño un parecido con esta 
mostra?? Eu creo que 
sí. Menos mal que 
cada ano me veño ao 
cole de Palmeira pa-
ra axudarlles con es-
tas manualidades.. 
jejeje 
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CARLOS LIJÓ– 3ºB 
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3RD ,4TH ,5TH ,6TH PRIMARY  

We tried to revive this british custom by 

making a conker and playing with it . 

We learnt how to make a conker      

 

 Then we  learnt how to play the rules 
 

We made an exhibition and then ,we 

played in the  

playground . 
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A traditional 

 british dessert 

6TH PRIMARY 
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5th prymary 

In which country is sushi 

a traditional dish ? 

In which country is quesadilla  

a traditional dish ? 

In which country is  ham-

burger a traditional dish ? 

In which country is na-

cho a traditional 

In which country is roast beef a traditional 

dish ? 

Do you know…? 

You can have all the answers if you visit 

our exhibition  

5TH PRIMARY 
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O día 19 de novembro, os nosos nenos e nenas do 

cole de Palmeira fixeron o seu magosto degustan-

do castañas, manchándose con tizóns e rindo a es-

cachar...Que máis podemos pedir?A diversión  

estivo garantizada. 
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O día 22 de Novembro convertémonos 

en grandes rescatadores do Medioam-

biente da nosa contorna. Sabes a onde 

fomos? Ao río Azor... 

TOOODA UNHA AVENTURA! 

Cruzamos grandes perigos que os profes  axudaráronnos a pasar.. 

Cunha táboa! E  algúns case mollamos os pés!! 

Cruzamos camiños e recorremos longas camiñatas... Ou alomenos 

eso nos pareceu. Ata que chegamos ao noso destino. O Río Azor! 

O lixo estaba por todos os lados.. Non había lugar limpo ata 

que nos puxemos mans á obra. 
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PORTADA 

32 CEIP de Palmeira 



 

 

PORTADA 

33 Tixosa  



 

 

34 CEIP de Palmeira 

Antes de dar comenzo as plantan-

cións, os profes de Educación Físi-

ca foron os encargados de poñer 

ao día o noso horto. Javi e Eliseo 

puxéronse en forma sachando vi-

gorosamente no horto da escola, 

limpando de malas herbas para 

plantar se o tempo nos da unha 

tregua en poucos días... 



 

 

35 Tixosa  

Traballo remata-

do! Todo limpo e 

preparado! 
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Os nenos e nenas de 2ºB converteronse en expertos planta-
dores de grelos da man do seu mestre Eliseo que tras a 
primeira demostración de cómo de facía... Outros comeza-
ron a practicar aínda que tampouco faltou a oportunidade 
de observar algún gusaniño que apareceu por alí. 

Chegada ao noso horto escolar. Fa-
cemonos co lugar. Inspeccionámolo 
a conciencia. 

Así se botan o grelos... Tris, tras, 
tris ,tras! 

Alá imos! Adri é o primeiro en  
animarse. Seguro que sairán deli-
ciosos.  
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E mentres o profe e os compañeiros participaban na plantación de gre-
los... Outros quedaban observando admirados o verme que alí atoparon 



 

 

 

Os de 6º curso tamén tiñeron a 
oportunidade de plantar unhas 
poucas coles de Bruselas. 

Logo de observar onde imos plantar.. Mans ao sacho!!!  
Así pouco a pouco tod@s tivemos a oportunidade de plantar candansúa  planta  

Así sachaba , así así... 

CEIP de Palmeira 38 



 

 

Unha vez plantado todo… Agora , contentos todos e todas polo traballo tan duro, 
toca regar!  

CEIP de Palmeira 39 



 

 

40 CEIP de Palmeira 

O pasado 17 de decembro as aulas de 3º, 5º e 6º foronde viaxe a Vi-

go a visitar unha exposición “Days of the Dinosaur” no recinto feiral de 

IFEVI. Divertíronse a cheo e non só os 

nenos senón que tamén os pro- fes. 

Mira, mira….esta é a  

nosa  chegada. 

 

Nesta primeira parte da visita unha monitora explicounos as diferentes épocas 

históricas do noso planeta e máis concretamente na que viviron os diferentes ti-

pos de dinosaurios. 
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Na segunda parte da visita, vimos diferentes tipos de dinosaurios case a escala 

real, así como as súas características, hábitos e curiosidades dos mesmos. 

Algúns que vimos foron:  Spinosaurus, braquiosaurio, diplodocus…  e rematamos 

co espectacular Tyrannosaurus rex co cal nos sacamos algunha que oitra foto. 

 

Xa por último fomos  ver unha película en 3D ata que finalmente visitamos a tenda da 

exposición e profes  e alumnado sacamos unhas fotos de recordo cos nosos, xa ami-

gos, OS DINOSAURIOS.!!!! 

 Arggggg! 
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Este ano o noso Nadal  foi tan doce como estas chuches 

das que fixemos o noso Belén  

particular na entrada do noso cole. Tivemos anxos de piru-

leta, magos de culler…  

Deliciosamente digno de admirar! 
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IAGO 3ºB 
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E agora como nas mellores películas de cine, aquí 

vos deixamos unhas poucas imaxes do “making 

of” dos preparativos deste Belén tan deliciosa-

mente doce e saboroso. Nestas imaxes participan  

os alumnos e alumnas de 2º e 6º curso. 
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IAGO 3ºB 
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Non se pode pedir máis para o Nadal? Pois que os 

nenos/as de 5º curso fixeron con materiais de refu-

gallo.. Adornos tan bonitos coma estos. 
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IAGO 3ºB 

E para finalizar e felicitar o Nadal, presentamos a conti-

nuación a postal  de Nadal  elixida  para este ano. 
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Os nenos /as de 4º curso deleitaron aos máis pe-

quenos do cole  cunha sesión de teatro. Credes 

que a disfrutaron? Mirade estas fotografías e sa-

cade as vosas propias conclusións 
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Hai que ver 

que ben o fan 

estes nenos 
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O pasado día 30 de Xaneiro 2014 o noso alu-

mando viviu unha experiencia que sufriron nas 

súas carnes… A idea suxería que os nenos/as 

sen saber a onde se dirixían, poríanse na pel 

doutra xente ao ver diferenzas que hai na ali-

mentación. As mesas ían aumentando en co-

mida e podían comer ata estourar. Logo desta 

enchenta ou alomenos, algúns, os nenos/as 

reflexionaron na aula co seu/súa titor/a do 

que viviron un intre atrás. 



 

 

Tixosa  351
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Participamos na IV Edición do Plan Navega con Rumbo, 
actividade organizada pola  Consellería de Cultura, 
Educación e O.U. en colaboración co Colexio Profesio-
nal de Enxeñaría en Informática de Galicia, para apren-
der a navegar por Internet dun xeito útil e responsa-

A Internet representa un mundo de posibilidades para o lecer e a aprendizaxe pero tamén 
supón unha serie de riscos, como son os contidos inapropiados ou a facilidade de contacto 

O 14 de Xaneiro un señor chamado Mario veu a 
nosa escola para explicarnos como navegar por in-
ternet seguro. Contounos que hai xente que pode 
ver onde entramos, cales son os nosos datos 
(nome, dirección…) Díxonos que para evitalo, can-
do busquemos unha páxina, que temos que poñer 
“https” e non “http” porque poden vernos todo, 
que non puxeramos un contrasinal fácil, hai que 
coller unha frase absurda como: “Eu teño un can 
que baila de 3 anos” e coller as primeiras letras das 
palabras cun número: Etucqbd3. Tamén dixo que 
non fagamos “clic” sen pensar, por exemplo te din 
que descargues unha aplicación e ti sen ler xa 

Toño - 6º 

Un risco, por exemplo, é colgar fo-
tos nosas como perfil, para o noso 
WhatsApp, Facebook, etc, xa que 
alguén, pode utilizar esa foto. O 

Lorena - 6º 

El otro día vino un hombre a hablarnos de la seguridad en internet porque se están come-
tiendo muchos delitos y estafas. Nos contó que para mantener seguridad al abrirse una 
cuenta twiter o en cualquier cosa debemos leer bien todo lo que pone, y no decir que sí a 
todo lo que pone como mucha gente. También dijo que no solo había que tomar precaucio-
nes en el ordenador sino también en el móvil, la tableta… 
Hay una cosa llamada spam, mediante la que alguien te puede mentir escribiéndote que 
has ganado un premio, y cuando abres el mensaje, esa persona sabe quién eres y cuál es tu 
número. También hay una cosa parecida al spam que es que alguien te envía un mensaje 
fingiendo que es el banco y te dicen que ha habido un error y te piden la contraseña y el 

Inés - 6º 

Tania - 6º 

Janett - 6º 
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BIOGRAFÍA 
 
Nelson Mandela naceu o 18 de xullo de 1918, en Umtata (Sudáfrica). Os 
seus pais foron Henry Mandela e Nose Keni, da etnia xosha. Estudou de-
reito na Universidade de Fort Hare. Cando tiña 23 anos conseguiu traba-
llo nun estudo xurídico de Johannesburgo. Pouco despois se uniu ao Con-
greso Nacional Africano (CNA), unha organización que facía campañas 
pacíficas contra a discriminación e excesiva explotación que sufrían os 
negros sudafricanos. 
En 1943, Nelson Mandela fundou a Liga Xuvenil e organizou mobilizacións 
de protesta contra o sistema de segregación racial denominado apart-
heid. O goberno branco reprimía a sangue e lume aos manifestantes, po-
lo que en 1961 Mandela fundou unha organización chamada Umkhonto 
we Sizwe ("Lanza da Nación") coa cal pasou á loita armada. Pero ao ano 
seguinte foi capturado en Johannesburgo, sometérono a xuízo e con-
denárono a cadea perpetua. Tiña 46 anos cando foi levado á prisión da 
illa Robben, fronte a Cidade do Cabo. 
Nos seguintes anos os seus seguidores continuaron loitando contra o 
apartheid dentro e fóra de Sudáfrica. Moitos gobernos do mundo empe-
zaron a esixir a liberdade de Mandela e a abolición da segregación racial. 
Winnie Mandela, propagou os ideais do seu esposo e liderou moitas mo-
bilizacións que buscaban a súa liberdade. 
En 1990 o presidente moderado Frederik de Klerk liberou a Nelson Man-
dela, quen xa tiña 71 anos. Nos seguintes meses ambos os dous líderes 
negociaron a eliminación do apartheid, que quedou derrogado oficialmen-
te en 1991. Os dous foron galardoados co Premio Nobel de la Paz en 
1993. 
En 1994, Mandela foi elixido presidente de Sudáfrica e gobernou ata 
1999. Neste período esforzouse por reconciliar os sudafricanos e contri-
buíu ao cesamento de varias guerras do continente, como en Zaire. Logo 
retirouse da vida política, pero a súa opinión seguía sendo consultada en 
asuntos importantes do seu país. 

Nelson Rolihlahla Mandela foi un 
activista, avogado e político suda-
fricano.  
Naceu o 18 de xullo de 1918 e 
faleceu o 5 de decembro de 2013 
aos 95 anos de idade.  
Foi coñecido principalmente por: 
 Loitar pacificamente contra a 
segregación racial en Sudáfrica. 

 Instaurar un modelo político de-
mocrático en Sudáfrica. 

 Ser o presidente da República 
de Sudáfrica entre 1994 e 1999. 

Alumnado de 6º 
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57 Tixosa  
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OS NENOS E NENAS DE TERCEIRO  ESCRIBIMOS CONTOS E 

POESÍAS, ESPERAMOS QUE VOS GUSTEN 
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Os rapaces de 5º  

tiveron a inspiración  

de facer traballos de 

manualidades do uni-

verso. Que artistas! 
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Os nenos e nenas de 5ºB  prepararon un mural moi saboroso de másca-

ras sobre algún alimento vitaminosamente energético. 

Aquí podedes ver os preparativos deste mural e mirade que cariñas de 

alegría teñen! 

60 
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Este ano o noso entroido estivo cheo de deliciosas 

froitas , hortalizas e espléndidos cociñeiros que xa 

viñan preparados para preparalos en diversos me-

nús. Alguen se lle ocorre algunha receita novedosa 

con estes ingredientes? 
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Tixolas ao lu-

me!!!  

Ummm Teño fa-

me  
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E agora non nos 

esquecemos dos 

profes en Infantil... 

Chefs reinvidica-

dores 
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Con motivo da celebración do do Pancake Day ou tamén cha-

mado Sorbe Day, as mestras de Inglés convertirónse en  

reposteiras ocasionais para celebrar  

este día do 4 de marzo  dunha forma maneira moi doce e  para 

mostra estas imaxes que valen máis que mil pancakes ! 

We made english and american pancakes and , 

of course ,we ate them ! They were delicious !                              

4th primary 
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Yummy! 
DELICIOUS 

Nesta actividade participaron os nenos de 2º e 4º que degustaron 

pancakes de diversos sabores ata lamber os dedos... E encher os 

bandullos! Que diría nese día se viñese o apalpador a  apalparllelas 

barrigolas?? 



 

 

E para DELICIOUS ,o libro que os pe-

ques , os nenos de 3 anos  A do cole 

leron e ilustraron en inspiración ao 

que acababan de ler ! 

70 CEIP de Palmeira 



 

 

71 Tixosa  
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Os nenos da aula de 4 anos tamén participaron na ilustración do conto Lunch  

time. Os debuxos son dignos de ver e algúns xa escribiron as súas primeiras  

palabras en Inglés!! 
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Durante o mes de marzo o profe Miguel deunos unha agradeble sor-

presa que foi lernos o conto “ A Chiribio e a grulla” e axudarnos a 

convertirnos nas persoaxes que nos relataba.. Foi realmente divertido 

e dende Infantil a 6º curso houbo  lugar a sorrisos e moita diversión. 
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POLIANA - 6ºA 
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O profe Miguel  leulles aos máis peques o conto 

da toupa e maila tortilla.. Como vedes vos os 

debuxiños dos de tres anos? A tortilla debeu es-

tar riquísima polo ben  que a debuxaron lamen-

tablemente non poidemos poñer todos os  

debuxos. 
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POLIANA - 6ºA 
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Os nenos de 4º B  deleitaron aos nenos de Ed. Infantil cun 

teatrito baseado no conto; A grulla e Chibibio 
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POLIANA - 6ºA 
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POLIANA - 6ºA 



 

 

CEIP de Palmeira 82 

 A finais do mes de marzo,os nenos e 

nenas da aula de 5 anos deleitaron aos 

seus papás e mamás cunha grata sor-

presa:  

Un a obra de teatro inspirada no libro 

da Editorial Oqo, A Sopa verde. 



 

 

83 Tixosa  

Ayssss, que falan 

estos nenos. Emo-

cionante ver co-

mo fan o meu 

contiño! 
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85 CEIP de Palmeira 

No mes de abril, fixemos a 2º saída ao 

río Azor. 

O concello colaborou nesta activida-

des limpando as marxes da desembo-

cadura do río, ata a praia. 

Unha vez limpo, o alumnado recorreu 

o río observando a flora e fauna 

(insectos, aves, bidueiros, lirios…)Para 

rematar  a actividade os nenos/as fi-

xeron unha limpeza de patio  

Para rematar  a actividade os nenos/

as fixeron unha limpeza de patio  
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Que ben  me debuxan 

estos nenos/as da clase 

de Infantil  mixta 4 e 5 

anos 
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91 Tixosa  

Os nenos de 5 anos na clase de In-

glés  reinventaron este fabuloso con-

to clásico con debuxos feitos por 

eles. Fíxadevos ben  para ver  as  

ilustracións que aínda melloran este 

conto. 
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Alumnado de 4º e 
6º 



 

 

93 Tixosa  

Aprendemos moitas cousas e nós seguimos investigando 

Alumnado de 5º A 
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Brais 

O XOVES 15 DE MAIO OS NENOS DE 4º,5º E 6º 

ACUDIRON A UNHA XORNADA CUN MISONEIRO 

QUE LLES EXPUSO CON  DETALLE A SÚA VIDA ADI-

CADA ÁS MISIONS 
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Toño 

José 

Alumnado de 6º 



 

 

Ao longo do 2º trimestre os nenos e nenas de Infantil desenvolveron o proxe-

cto dos alimentos nos cales estudiaron os ingredientes, cantidades e moito 

máis… ademáis de degustar e probar 

os resultados. Ummmmm 

Aulas 

de 3 

anos 
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Aulas 

de 3 

anos 
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Ao longo do  segundo trimestre do ano, os nenos/as de Infantil participaron 

e experimentaron a través do proxecto sobre os alimentos. Durante eses 

meses, o alumnado foi quen de preparar deliciosas receitas da man das 

súas titoras. Alí mediron, pesaron, e cortaron e  tiveron en conta os pasos 

para que a receita orixinal e o seu sabor non se viran afectados. Seguro que 

algún de vós tivo a sorte de saborear semellantes receitas que parecían fei-

tas por verdadeiros chef. 

Aulas 
de 3 
anos 
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Aulas 
de 3 
anos 
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Baseandose no meu conto, os 

nenos/as da Aula mixta de 4 e 

5 anos atreverónse a facer a 

receita do meu libro. Mala pin-

ta non ten verdade? 

Hai que ver 

cómo debu-

xan estes ra-

paciños!!! 
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Aula 
 de 4 
anos 

Os nenos de4 anos, ademáis dos outros cortaron e prepararon 

deliciosos e variados canapés que fixeron a boca auga… 

Boa pinta teñen non si? 



 

 

103 Tixosa  
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Aula 
 de 5 
anos 

Que rica está esta 
casiña de chocolate 
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Onde está a mi-
ña casiña de 
chocolate??? 

AQUIIIIIII!!! 
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Como final do proxecto de Infantil sobre os ali-

mentos e a creación de menús, os nenos e  

nenas de Ed. Infantil achegáronse a unha quei-

xaría. Aquí vos mostramos un breve resumo en 

imaxes do que ali sucedeu. Á semana seguinte 

levaron a súa recompensa para a casa. Menu-

da era que se saboreou con gusto. 

Yummmyyyyyy!!! 

Despois dunha viaxe ben lon-

ga… chegamos. 

Cortamos o leite para separa-

lo do soiro. 

Botamos o presoiro para que 

calle o leite. 

Comprobamos que o leite es-

tá callado. 

E seguimos cortamos o leite 

para separalo do soiro. 

Coamos o soro para facer o 

queixo. 
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Gardaránme 

un pouquiño 

estos rapaces? 

Están ricos es-

tos bocatas 

de queixo 

Están ricos estos 

bocatas de 

queixo 

Botamos o queixo nun bote con 

furadiños para quitarllelo soro. 

Presionamos ben con moita forza 

Presionarei 

ben? 

E logo de tanto traballo, os quei-

xos á prensa e  esperar 
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Aquí vos dei-

xamos unhas 

poucas ima-

xes do expo-

sitor do noso 

cole na feira 

que se cele-

brou no au-

ditorio de 

Ribeira. 
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Aproveitando a visita á Feira do Ensino que se celebrou na semana das Letras  

Galegas do 14 ao 16 de maio, os alumn@s de 6º curso acudiron a ver unha obra 

de teatro bilingüe chamada “ Dúas linguas, unha historia” e aquí está a mostra da 

súa visita. 
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E…. co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, o día 16 de maio 

realizarónse varios obradoiros de oficios artesáns da man da Asociación a 

Creba e das Amas de casa do Concello, e avós de nenos do centro para 

mostrarlle ao noso alumnado estos oficios tan interesantes...Imos a velos!! 

 
COIRO 

 
GANCHO E 
CALCETA 
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REDEIRA 

 
PALILLOS 

 
CESTERÍA 
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Os alumnos de 5º B traballaron arreo con estos traballos inspirados na 

obra e vida do autor homenaxeado deste ano, Xosé María Díaz Cas-

tro. Da gusto estes rapaces como se inspiraron!!!. 
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O alumnado de 4º B  parece que desfrutou coa xornada festiva do 16 de 

maio co gallo da celebración das Letras Galegas así que prepararon os 

seus programas de obradoiros ademáis de ilustrar con estupendos de-

buxos este día tan divertido... 
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 O 13 de maio 2014, o  alumnado de 2ºB e 5ºB tiveron a experiencia de vivir 

no Museo pedagóxico galego e no Parlamento unha vivencia politica-

mente moi interesante… Volver ao pasado e a unha realidade difícil de 

explicar como é a política... 



 

 

115 Tixosa  
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PREMIOS DO CONCELLO 
POESÍA: 
 

Adriana Casi Rego : “A lúa” (4º primaria) 
 
CONTO: 
 
Carlos Lijó Fernández :  
 

“O neno que quería ser un peixe”    (3º primaria) 
 

Desireé González Fernández: 
 

 “A primavera desaparecida” (5º primaria) 
 
 

A nova convocatoria do Concurso do Concello trouxo novos premiados 

que foron persoalmente a recollelos  e ademáis pudieron desfrutar dunha 

pequena obra de teatro… Mirade a lista. NORABOA a todos os participan-
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O alumando de todo o cole  tiñeron unha visita moi saborosa na 

cal os cociñeiros Kike Piñeiro e Nacho  Rodríguez do restaurante 

Gastromanía, na que prepararon unha deliciosa  mini hambur-

guesa e un biscoito  con froitas de Bob Esponxa para cada 

neno!! Quen se podería resistir a estas suculentas receitas? 
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Ilustacións alumando 1ºB 
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Como é case costume no cole, o equipo de Medio Ambiente xunto 

coa colaboración doutros equipos adicaron este curso a  

traballar: 

 Importancia da limpeza e conservación dos elementos natu-

rais máis próximos. 

 Valoración do patrimonio natural que temos ao noso arredor. 

 Seguimento e limpeza do Río Azor. 

 Campañas de recollida de papel, plástico, pilas e cartuchos 

de impresora baleiros. 

 Uso do composteiro para os residuos orgánicos e o seu apro-

veitamento como compostaxe. 

 Limpeza do patio 

 Coidado do horto. 

 Consumo responsable. 
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Ademaís disto, tamén se deseñou a calendario anual 2014 

EXPOSICIÓN EN VOZ 
NATURA 
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EI 3 ANOS A: Debuxo colectivo (mural ) 

EI 3 ANOS B: Debuxo colectivo (mural)  
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EI 4 ANOS: Aitana Marrero Pillado  EI 4 ANOS: Accésit: Lara Ces García  

EI MIXTA: Alicia Prado Rico  EI MIXTA: Lía Pazos Pérez EI MIXTA: 
Accésit: Iker Aliseda Muñíz 

EI 5 ANOS: Raquel Iglesias Muñíz  1º CICLO: David Da Silva Iglesias  

2º CICLO: Raúl Franco Ferrol  
3º CICLO: Daniel Abad Ramírez  
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EI MIXTA: Cibrán Santiago Fernández  

1º CICLO: Carla Andrea Villagrán Abarca  

2º CICLO: Lara Franco Vila  

2º CICLO: Accésit: Xavier Martín Lois  3º CICLO: Lucía Santiago Fernández  
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Un biscoito entre amigos 
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EI MIXTA: MARIÑA ROMERO MARIÑO  
4 ANOS 
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EI MIXTA: JUAN JOSÉ RAPOSO VIDAL  
5  ANOS 
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1º CICLO: Dunia Ennis Amkouke  

2º CICLO: Xavier Martín Lois  

3º CICLO: Daniel Abad Ramírez  



 

 

131 Tixosa  Tixosa  

1º CICLO: Deserto  

2º CICLO: Sara Iglesias Teira  

2º CICLO: Accésit: Daniel Mouzo Martínez  

3º CICLO: Sara Queiruga Ribadomar  
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Copmo bos detectives, os nenos de 5 

anos ao longo do curso investigaron ata 

achar a solución ás pistas que a mestra 

lles deixaba no caderno… Mrade o que 

descubriror... 
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Pena non ver 

todos os de-

buxos feitos... 
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Coa noticia da abdicación do rei Don Xoan Carlos I e da elección dun novo es-

cudo para Felipe VI, os nenos e nenas de 1ºB inspiraronse en buscar un escudo 

de armas  para o seu reinado ademáis de debuxarse como reis e raiñas… 
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David, Laura, Alba y Hugo  
Carreira 

Mateo, Antón, Soraya y Hugo Penas 

Alex, Sara, Alexandra y  
Savador 

Edu, Mauro, Shaila, Iker 

Representaron catro escudos.  

 Os debuxos fan referencia aos gustos dos compñentes do equipo: depor-

tes, natureza, cmidas...As cores son os  que lle gustan a cada un e o nome 

foi elixido entre todos os membros de cada equipo. 
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LEMBRANZAS DUN AVÓ:  
EN PALMEIRA HAI DÚAS TIXOSAS (III) 
 
A Tixosa é testemuña das primeiras escolas 
no porto, na rúa do Bacelo (1911). Don 
Agustín, de Sanxenxo, cobraba un patacón 
e unha perra chica.  
Outros pagaban con productos do mar ou 
do campo. 
 

 
 Despois foron aparecendo as escolas de don Agapito, don 
Lorenzo, don Justo… para os nenos. E para as nenas as de 
dona Maruja, dona Carmen e dona Juanita. 
 
 
En 1942 o alumnado de todas as escolas concentráronse na 
segunda planta dunha das escolas para asistir a un acto re-
lixioso de bendición dunha imaxe. 
 
Estaban as autoridades, avós, pais, familiares dos alum-
nos… e co peso de tantas persoas rompeu unha viga do me-
dio en forma de embudo e todo puido rematar en catástrofe, 
pero por sorte, so quedou nun susto. 
 
Gracias aos homes que estaban no Café de Manolo que foron 
rescatalos todo quedou nunhas poucas feridas, desmaios…
¡Dona Juanita a maestra tivo un ataque de nervos porque 
perdera un zapato! 
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Os nosos avós contárannos que aló por 1890 viñera un reli-
gioso para observar as costumbres do municipio de Ribeira. 
Logo escribíu un libro onde destacaba o traballo das mulle-
res de Palmeira, as redeiras, as atadoras, as que se despra-
zaban á Pobra para traballar no Areal durante a mañán e 
logo viñan ata a ponte de Esteirón, á entrada da Pobra, pa-
ra amamantar aos seus fillos… 
 
Este colectivo era moi numeroso, traían redes de toda Gali-
cia para reparar en Palmeira. Tamén destacaba no libro o 
traballo das mulleres de Corrubedo, que ían andando a Ar-
tes a buscar a leña e atravesaban as dunas arrastrándoa 
con cordas. 
 
Por sermos un pobo con moita emigración, a revista Tixosa 
chega a moitos países pois os pais e os avós envíana a donde 
están os seus fillos e netos. Este ano mandáronlla a unha ne-
ta de don Agapito, que vive en Francia e que agora terá 
uns noventa anos e quedou moi agradecida, pois nese núme-
ro falábase do seu avó. 
 
Paula, exalumna do colexio, marchou para América e man-
dou pedir copias da revista, pois quería amosarlles aos seus 
fillos, que xa ten tres, os traballos que se lle publicaran a ela 
na revista na súa etapa escolar. 
 
Para nós, a revista Tixosa é un tesouro que da os seu froi-
tos, unha satisfacción. Esto obriga a superarse cada ano pa-
ra superar o prestixio que ten o colexio. 
Grazas por traballar tan ben no Colexio e na Tixosa. 
 
Un neno da posguerra: 
Manuel Gómez García 
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Domínguez Bretal, Antonio 

Gago Mariño, Lorena 

García Betanzos, Jesús 

González Rodríguez, Nuria 

Jiménez Cortiñas, Tania 

Jiménez Rivero, Israel 

Lijó Agrelo, Vanessa 

López Asorey, Inés 

Lorenzo Ruiz, Celia 

Martinez Cacaes, Iván 

Muñiz Cameán, Brais 

Parada Vilela, Marcos 

Pérez Olveira, Janett 

Pérez Otero, Daniel 

Pombar Sampedro, Naila 

Prol Briones, Daniel 

Rodríguez Rodríguez, Candela 

Rdgz Rdgz, María 

Sanlés Cadabal, José 

Souto Couto, Diego 

Suárez Callón, Juan 
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A  Tixosa deséxavos un bo e descansado 
verán , tédelo moi merecido despois destes 

meses de duro traballo!!!! 
Moita sorte para tod@s!!! 

Para os que nos deixan, aquí tedes un  
lugar para sempre. 
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 Este curso escolar, a ANPA organizou actividades extraesco-

lares moi variadas. Entre elas están as que aquí se mostran. 

Desta maneira, queremos agradecer á ANPA pola súa axuda 

e colaboración nas actividades propostas dende o centro. 

  

 I 

  

  




