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Carrilana: vehículo con rodas construído para a diversión infantil. 
 
 
"A Carrilana das novas" é a revista que publica a Escola de Educación 
Infantil de Vilalba. 
 
Elaborouse con traballos realizados polo alumnado, profesorado e coas 
colaboracións enviadas polas familias. 
 
A nosa intención foi facer unha revista que neste “Ano Internacional dos 
Bosques” sirva para entreter, divertir e reflexionar. Intentamos coa nosa 
revista facer unha chamada á conciencia colectiva sobre a vital importancia de 
amar e respectar as árbores, que son o Patrimonio Vivo da Humanidade. 
 
O noso máis sincero agradecemento a todas as persoas que, dunha ou doutra 
forma, colaboran cos nosos proxectos. 
 
 

 



 

 

GALICIA SENLLEIRA 

ÁRBORES CUNHA HISTORIA QUE CONTAR 

“Terán a consideración de senlleiras as árbores e formacións que sexan merecentes de medidas específicas de 
protección en atención ás excepcionais características do seu porte, dendrometría (técnica da medición das árbores 
en pé), idade, rareza, significación histórica ou cultural, interese científico, educativo, estético, paisaxístico ou 
calquera outra circunstancia que as faga merecentes dunha especial protección”. 
 
 Son as nosas árbores senlleiras un verdadeiro patrimonio natural que pretende ser a mellor ferramenta de 
protección e divulgación da riqueza natural existente nas nosas prazas, parques, alamedas, xardíns ou mesmo á 
beira dunha estrada. 
 
Nalgúns casos son exemplares únicos, a maior parte son centenarias e todas elas están apegadas a unha máis que 
poderosa tradición oral. 
 
Estas árbores están sendo recollidas nun catálogo dende o ano 2007 pola Consellería de Medio Ambiente. 
 
Este catálogo é unha ferramenta aberta, polo que os propietarios de árbores que poidan ser consideradas senlleiras, 
as administracións públicas, centros de investigación ou entidades poden efectuar propostas para a súa inclusión.  
 
Na Carrilana das novas recóllense só as árbores senlleiras catalogadas na provincia de Lugo e a súa definición: 
 
Ameneiro-Amieiro: árbore betulácea  abundante nas ribeiras dos ríos de follas alternas redondeadas e flores 
monoicas. 
 
Camecíparis: Falso ciprés. 
 



 

 

Carballo: árbore fagácea de follas caducas, casca gris e froito en glande, a landra. 
 
Castiñeiro: árbore fagácea de copa ancha e redonda, tronco groso, follas longas e flores en acio. Os seus froitos son 
os ourizos que gardan no interior as castañas. 
 
Ciprés: árbore conífera de tronco recto e coa copa rematada en punta. 
 
Eucalipto: árbore mirtácea, de gran tamaño de follas perennes que exhalan un cheiro característico. Ten 
propiedades medicinais. 
 
Freixo: árbore oleácea de mediana altura abundantes pólas, de madeira branca moi apreciada pola súa elasticidade. 
 
Plátano: árbore ornamental caducifolia de gran porte e copa ampla, folla ancha e lobulada. 
 
Pradia → Pradairo: árbore caducifolia de copa ancha e de follas grandes lobuladas en forma de man e flores en acio.  
 
Rebolo: Variedade de carballo de toro pequeno e groso, copa grande, con follas de cor pálida; carballo negral. 
 
Sobreira: Árbore cupulifera de folla perenne e madeira dura. 
 
Souto: Terreo poboado de árbores, en especial de carballos e castiñeiros. 
 
Teixo: Árbore taxácea de talo groso e pouca altura, ramas case horizontais e copa ancha, follas lineais, planas, de 
cor verde escura. 
 
 

Claustro do profesorado 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIA 
Vilalba 

AMENEIRO DO PAZO 
DE MASIDE 

Pantón 
 

CIPRÉS DE CALIFORNIA 
DA MISERICORDIA 

Viveiro 
 

CARBALLO DE MEDE 
Xermade 

 

CARBALLO GRANDE  
DO MESTRE 
Carballedo 

 

CARBALLOS DO CAMPO  
DE GOLF 

Lugo 
 

CARBALLO DA CASA GRANDE 
Carballedo 

 

CAMECÍPARIS DE LAWSON 
DA CASA DA PUEBLA 

O Incio 
 

CASTIÑEIRO DO VAL 
DA FONTE 

Folgoso do Caurel 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CARBALLO DA CASA  
DO HERDEIRO 

Carballedo 
 

CARBALLO DE RAMOS 
Taboada 

 

FREIXO DE FOLLA ESTREITA 
DE MONTEPANDO 

Monforte 
 

EUCALIPTO DO MANÁ 
DA CASA DE ORDAX 

Castro de Rei 
 

AVÓ DO EUCALIPTAL 
DE CHAVÍN 

Viveiro 
 

EUCALIPTO DA CASA 
DE REIMUNDE 

Foz 
 

CIPRÉS MEDITERRÁNEO 
DA CAPELA DO SALVADOR 

Samos 
 

CARBALLO DO PAZO  
DE CARTELOS 

Carballedo 
 

CARBALLO GRANDE  
DE BUSTELO DE ABAIXO 

Carballedo 
 

PLÁTANO DE SOMBRA 
DO PAZO DE DOMPIÑOR 

O Incio 
 



 

 

  
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

CARBALLO ALBAR DA PRAZA 
DO CAMPO DE QUINDOUS 

Cervantes 
 

REBOLO DA PRAZA 
DO CAMPO DE QUINDOUS 

Cervantes 
 

PRADAIRO DA IGREXIA 
DE VILARPANDÍN 
Navia de Suarna 

 

TEIXO DA IGREXIA 
DE CÓRNEAS 

Baleira 
 

SOBREIRA DA CASA 
DO TRISTO 

Pobra de Brollón 
 

CARBALLO DE LUXÍS 
Castro de Rei 

 

CASTIÑEIRO DA CAPELA 
Begonte 

SOUTO DA RETORTA 
Viveiro 

 



EUCALIPTO DE CHAVÍN 

EN VIVEIRO (LUGO) 

 

A ONG Bosques Sen Fronteiras e a Fundación 

Biodiversidade proclamaron ao eucalipto de Chavín 

(localizado no bosque da Retorta, en Viveiro) coma a 

Árbore Xigante do Ano 2010. Máis coñecido polo “avó de 

Chavín”, non en balde ten 126 anos de vida, está 

declarado Monumento Nacional de Galicia. 

Trátase dun exemplar impresionante, xa que está 

considerado coma a árbore máis grande de España e o 

eucalipto máis alto de Europa, con 10,5 m. de perímetro, 

75,2 metros cúbicos e 71 metros de altura. A súa primeira 

rama arranca aos 17 metros de alto. 

Para abrazar o seu tronco son necesarias varias persoas. 

 

Claustro do profesorado 



A NOSA ÁRBORE SENLLEIRA 
 

Hai moitos, moitos anos, unha árbore peregrina ía cara a Santiago polo camiño do Norte. 

Cansa de facer camiño, sentou a carón dunha torre que lle deu compaña e conversa. 

Tan boa amizade fixeron, que a nosa árbore decidiu quedar para sempre naquel fermoso lugar. 

Os anos foron pasando e moitas familias, entre elas a da miña avoa, foron construíndo as súas 

vivendas arredor das nosas amigas, a torre e a árbore. 

Hoxe, grazas a aquela antiga amizade, podemos gozar de dous símbolos do noso patrimonio 

vilalbés: a Torre dos Andrade, 

convertida en parador de 

turismo e a Pravia, un 

pradairo catalogado como 

árbore senlleira pola Xunta de 

Galicia no ano 2007. 

 

 

Familia de Uxía Ramil Blanco  



A MOREIRA 
 

 O nome xenérico morus foi dado polos romanos, e deriva do grego morón, e 

  este ao parecer faino do celta mor, que significa negro, aludindo quizais á cor 

dos froitos das moreiras. 
 

 A orixe: Asia Occidental, pero introducida e cultivada dende antigo en moitas 

zonas. 
 

 Árbore de folla caduca e tamaño mediano. 
 

 Pode alcanzar de 10 a 20 m. de talla. 
 

 Vive entre 120-150 anos. 
 

 Produce grande cantidade de froitos (as moras) comestibles e moi atractivas para 

a avifauna.  
 

 Coas fibras da cortiza poden elaborarse cordas de gran resistencia e calidade. 
 

 Ten tamén valor ornamental como árbore para paseos e avenidas.  
 

 Os froitos son diuréticos e refrescantes. Con eles pódense facer zumes e 

marmeladas. 
 

 A folla  da moreira é utilizada en todo o mundo para a alimentación dos 

vermes de seda 
 

PROCESO DA REPRODUCIÓN DOS NOSOS VERMES DE SEDA 

                     



LANDRIÑO 
 

Esta é unha historia dun neno chamado Xan, que vivía nunha aldea cos seus pais e os seus avós. Xan pasábao moi ben co seu avó, a 

quen quería moito, co que ía todas as tardes buscar as ovellas á chousa. Alí había unha árbore que lle gustaba moito. Era un carballo 

grande que daba moita sombra. Xan chamáballe Landro, xa que daba moitas landras, que levaban para os porcos. Á súa sombra 

xogaba co can mentres o avó recollía as ovellas.  

Nese carballo tiña o seu niño un paxaro. Unha das tardes que Xan foi co seu avó reparou que na árbore había máis paxariños. O avó 

explicoulle que o paxaro acababa de ter filliños e estáballes a dar de comer. 

Xan quedou pensando un anaco e díxolle ao seu avó que Landro estaba moi só na chousa, que todos tiñan irmáns. El tiña o seu irmán 

pequeniño, o paxaro tiña filliños pequeniños, pero Landro estaba só na chousa e parecía un pouco triste porque non tiña a ninguén. 

O avó lembrou que cando era pequeno o seu pai e máis el plantaran ese carballo na chousa. Daquela preparoulle unha sorpresa a Xan. 

Ao día seguinte pola tarde chamouno para ir recoller as ovellas, coma todos os días. Xan ía a toda présa diante do seu avó cun anaco 

de pan na man para dárllelo aos paxariños. Ao chegar á chousa chamou ao seu avó: 

- Avó, hai unha árbore pequena a carón de Landro! 

O avó explicoulle a Xan a historia de Landro e como plantara o pequeno carballo pola mañá mentres el fora á escola: 

- Xa era hora de que Landro tivera tamén un irmán. Hoxe fixen un buraco na terra, plantei este carballiño e boteille un pouco de 

fertilizante para que medre axiña para que cando ti sexas grande o mires e poidas contar esta historia. 

Xan estaba moi ledo, agora todos tiñan irmáns coma el: o paxariño, Landro… A este carballo púxolle o nome de Landriño.  

Todos os días volvía co seu avó para ver ao carballiño e máis a Landro. 

E colorín colorado esta historia rematou. 
 

 

Familia de Adrao Fernández López  



  

 

Había unha vez unha árbore que vivía nun xardín  

moi bonito e rodeado de xasmín.  

Mais en silencio choraba pois quería coñecer a outras  

árbores e con elas amencer. 

Un día o seu dono levouna de viaxe e plantouna  

nunha fraga salvaxe. 

Agora a árbore é feliz pois vive con outras árbores  

coas que pode sorrir. 

 

 



UN INCENDIO NO BOSQUE 

Había unha vez uns nenos que ían nun todoterreo subindo por unha montaña e cando quixeron baixar 

déronse conta de que había moito lume, porque había un incendio e estábanse queimando todas as 

árbores. Entón aos nenos, que se chamaban 

Marcos e Iván, ocorréuselles chamar a Edu 

para que fora co seu todoterreo, que tiña 

unha mangueira, para apagar o incendio. 

Tamén avisaron e acudiu un avión e os 

bombeiros, que lles axudaron a apagar o 

lume. Todos xuntos a botar auga! Imos vencer 

ao incendio!, berraban os nenos. Finalmente 

conseguiron apagar o lume e puxéronse moi 

contentos por ter salvado o bosque. 

Puideron baixar a montaña e ir para a súa 

casiña. E colorín colorado… este conto está rematado! 

 

Familia de Eduardo Veiga Otero 



 

 

O POBO DO MEIGALLO 
 

Habíavos unha vez un pobo moi fermoso, de rúas, casiñas e lousados de pedra, e portas e fiestras de 
madeira. Todo dentro do pobo era belo e ben coidado, por iso sorprendía tanto que nas aforas houbera 
o máis seco dos desertos, pois non había unha triste árbore en toda a redonda agás nun monte que se 
vía ao lonxe.  
 

Pero non só isto era o máis raro dese lugar. O máis abraiante dese pobo era que a xente, tanto os 
grandes coma os cativos, tiña cabeza de animal, un tíñaa de boi, outra de galiña, outro de teixugo e así 
ata todos os animais que queirades imaxinar; só unha persoa quedara coa súa cabeza humana, e esa 
era unha muller moi sabia e moi velliña que vivía nunha casa algo afastada do pobo. 
  
Ao ser día nunha mañá de primavera, chegou ao pobo un home que, xa moi apesarado por ver aqueles 
campos desertos, non podía crer o que estaba a ver cando as primeiras persoas saían das súas casas. 
Preguntoulles se todos no pobo eran así e que fora o que lles pasara. Contáronlle que estaban posuídos 
por un meigallo que lles fixera o unicornio que vivía na fraga do monte que se albiscaba ao lonxe, e que 
a única persoa que conservaba a cabeza de persoa era a tía Antoña. Moi sorprendido por todo canto 
viu alí, foina ver. 
 

Boa tarde tía Antoña, veño para que faga o favor de me explicar o que lle aconteceu á xente do pobo. 
 

Pois –respondeu a velliña- a xente dedicouse a serrar as árbores para se quentar e para facer casas e 
mobles pero sen se preocupar de plantaren máis, e cando quixeron ir á madeira ao bosque do unicornio 
este fíxolles un meigallo. 
 



 

 

O home quería ir falar co unicornio para resolver o problema pero tiña medo do encantamento. Entón 
Antoña fíxolle unha apócema máxica de maneira que con ese bebedizo non se lle volvería a cabeza de 
animal aínda que entrase na fraga do unicornio. E aló foi pedirlle ao unicornio que desfixese o feitizo. 
 

QUEEEEN SE ATREVE A ENTRAR NA MIÑA FRAAAAAAGA!!!?? Sentiuse berrar dende o máis mesto do 
arboredo. 
 

Ao oír semellante berro ao home treméronlle as pernas co medo, pero apertou puños e dentes e como 
era tan coraxoso seguiu adiante e dixo: 
 

Son un home que veño pedir perdón polo mal que fixo a xente do pobo e se lles desfas o meigallo 
prometen usar o bosque de maneira adecuada e non acabar con el. 
 

De súpeto, aló no pobo, o panadeiro mirouse no espello e xa non tiña cara de toupa. Tolo de ledicia 
foillo dicir á súa muller e cal non seria a súa sorpresa ao vela outra volta tan fermosa como sempre 
fora. 
Xa non es unha galiña!!! –exclamou-. 
 

A muller foi ao espello e non puido conter as bagoas coa emoción. 
 

Saíron todos á rúa felices de se veren outra vez coas súas caras de persoa e ese mesmo día grandes e 
pequenos, todos contentos e agradecidos, foron plantar árbores arredor do pobo. 
 
Aos poucos anos o pobo volveu a estar no medio dun inmenso e fermosísimo bosque. 
 

Se algunha vez visitades un sitio que teña unha escultura moi bonita dun unicornio branco no medio da 
praza, non teñades ningunha dúbida: ese era o pobo do meigallo. 

 

Familia de Darío Seixas Pérez 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



A FRAGA DE MEDE   

 

 

Hai moito, pero moito, requetemoito tempo, no lugar de Mede, unha neniña plantou unha 

árbore nunha fraga. Alí resalta agora no medio das demais, que medraron ao seu redor polo 

xigante que é, xa que dende isto pasaron nin máis nin menos ca 200 anos. 

A tataraneta daquela neniña chámase Uxía e vai sempre acompañada do seu mellor amigo, 

que é o seu gato Roqui. Todas as tardes, dende que chega do colexio, colle a súa bolsiña da 

merenda e chama a Roqui para ir á fraga xogar no medio das árbores, das plantas e de 

pequenos animais que alí se encontran. 

A Uxía, ademais de xogar, tamén lle gusta recoller o lixo que hai na fraga de Mede, mentres 

que Roqui se dedica a trepar polas árbores, correr 

detrás das bolboretas… 

E grazas a esta nena, que coida moito das árbores 

coa axuda do seu gatiño, os montes e as fragas 

poderán estar fermosos e terán árbores de 200 anos 

coma as de Mede. 

 

Familia de Aitana Gesto Rego 



 

 

VILLAÁRBORE 

Villaárbore é unha aldea pequeniña chamada así por estar hai moito tempo rodeada de fermosas e grandes 

árbores. 

Ás árbores tiñan todo o ano flores de cor verde, vermella, fucsia, amarela, azul, etc. 

A xente que por alí pasaba quería levar para o seu fogar un recordo dun lugar tan fermoso, sen decatarse de que 

pouco a pouco ían destruíndo aquela 

colorida paisaxe. 

Pero chegou o día no que as árbores 

cansaron de que a xente subira ás 

súas polas, esgallándoas e 

deixándoas núas, polo que decidiron 

desprenderse das súas flores para que 

non as amolasen máis. 

A xente da aldea comezou a 

mimalas máis para que 

recapacitasen e volvesen lucir o seu 

fermoso manto, pero nin con esas. 

E aínda hoxe en día só as máis 

ousadas locen flores, pero non todo o 

ano porque se lembran do mal que o 

pasaron. 



OS VIXÍAS DO BOSQUE 

Había unha vez un lugar con moitas árbores onde vivía un rapaz chamado Tito, que tiña dous Land-Rover. Cos todoterreo tiña que 

subir unha montaña moi alta, moi alta, e despois baixar por un túnel, onde quedaron atrapados. Parecía que nunca máis sairían de 

alí. Pero chegou un señor cun tractor que tiña un gancho e sacounos do túnel. Tivo que levar os coches ao taller, onde os arranxaron 

para que non rematasen no desmantelamento de vehículos. Era moi importante arranxalos cada vez que se avariaban porque deles 

dependía que a montaña seguira viva. Eran os 

encargados de vixiar o bosque, de facer os 

camiños cortalumes, de coidar que ninguén 

fixese trasnadas como acender lume no 

medio do bosque, ou cortar algunha póla, ou 

mesmo algún carballo pequeniño. Aínda que 

non nos decatemos, as árbores están 

rodeadas de perigos. Pedro di que moitas 

árbores córtanas os homes, as landras 

cómenas as cabuxas, ou písanas os cabalos, 

ou escóndenas os esquíos… En fin, este é un 

duro traballo, pero o esforzo paga a pena. 

E colorín, colorado este conto está … 

rematado!  

Familia de Gonzalo Veiga Otero 



 



MARÍA FÓRA E DENTRO DA CIDADE 
 

María era unha nena que vivía ás aforas da cidade. 

Alí había moitas árbores e plantas. 

A María gustáballe moito recoller flores para regalar a súa 

nai. 

As árbores tamén lles daban froitas moi ricas.Había unhas 

que daban mazás, outras peras e outras laranxas de zume 

riquísimo. 

Os domingos ían ao mercado para vender esas froitas e así 

gañaban algúns cartiños para poder ter algo a que botar 

man. 

Todo isto cambiou cando os pais de María decidiron ir vivir á 

cidade, onde a nena tiña unha escola mellor. Alí tamén 

estaba contenta, tiña máis amigos cos que xogar. Todos ían 

a un parque moi coidado que tiñan a carón da súa casa, 

pero María botaba de menos aquelas árbores que había onde 

xogaba e que lle daban sombra cando sentaba debaixo. 

O que María aprendeu fóra da cidade e tamén agora que 

vivía nela é que lle encanta coidar as árbores e as plantas, e 

miralas como seus pais fan con ela. 

Familia de Noa Seoane Pernas 



Que poderiamos dicir das plantas? 

Habería que dedicarlles moitas 

páxinas, pero intentaremos facer un 

pequeno resumo para que nenos e 

nenas entendan un pouco sobre elas. 

As plantas son seres vivos, porque coma 

nós, nacen, medran, reprodúcense e 

morren; por iso necesitan auga, luz e aire para poderen sobrevivir. 

 

 

 

 

 

 

 

   



Hai unha lenda que di que hai moito tempo, cando non se inventaran as pastillas nin os xaropes, a 

xente enferma usaba plantas para curarse: tila, macela ou 

valeriana. Aínda agora se seguen usando para facer medicinas. 

Hai varias clases de plantas: 

 Árbores: teñen o tronco duro (pereira, castiñeiro, …) 

 Arbustos: soen ter varios talos (roseiras, …) 

 Herbas: teñen talos bandos: (trigo, centeo, …) 

As árbores teñen dúas clases de follas: 

 Perenne: non perden nunca as follas (abeto) 

 Caduca: cáelles a folla no outono e vólvelles agromar na primavera (castiñeiro, pereira, …) 

Para que plantas e árbores sigan tendo vida é necesario coidar moito o mundo que hai ao redor . 

Nisto inflúe a contaminación, a tala excesiva, etc. Para que todo isto diminúa ou non avance 

hai que coidar a natureza, a paisaxe, todo o que temos, o noso contorno e incluso se vivimos preto do 

mar debemos procurar ter todo limpo e coidado. 

Familia de Celia González Conde 

 



ROSA E MÁIS EU 
 
A miña vida comezou sendo unha semente. Rodeada de máis sementes esperaba o momento de ser recollida e plantada nun fermoso bosque 

onde puidese florecer. O día chegou cheo de esperanza e ilusión, agardaba atoparme abrazada por máis flores e árbores, pero non foi así .Cando 

vin a paisaxe que me esperaba esvaeceu a ilusión e perdín a vontade de brotar. Estaba plantada nun testo marrón e colocada nunha xanela vella que renxía cando 

se abría.  

Regábanme todos os días, mais eu non quería aparecer, así que seguía debaixo da terra. Só desexaba que ao ver que non abría me levasen a outro 

lugar, pero pasaron os meses e seguía alí plantada. Ao final decidín abrollar, non podía evitar a chegada da primavera. 

Para a miña sorpresa aquel día veu unha nena pequena regarme e sentou preto de min. Fiquei abraiada ao poder escoitar a súa voz falándome, e a súa 

tenrura encheume de forza para medrar. 

Chamábase Rosa e era unha nena doce e agarimosa. Acomodábase todos os días  preto da xanela e contábame os seus pensamentos máis profundos, chegando a 

chorar sobre min. As súas bágoas asolagaban a terra facendo que agromase máis axiña.  

Rosa tiña oito anos e vivía coa súa avoa nunha casiña preto da praia. Dende o seu cuarto non se podía ver o mar, pero sentíase a brisa que movía 

as miñas follas coma se estivese a bailar comigo. Comezaba a me sentir feliz e chea de vida; o único que non entendía era por que Rosa estaba 

sempre no seu cuarto e nunca tiña visitas. Sorprendeume ver que poucas veces sorría, pero un día, sentada ao meu carón, contoume a súa 

enfermidade. Tiña algo grave que a obrigaba a estar na casa e que eu como flor non entendía. As bágoas comezaron a brotar polas súas meixelas e 

eu só desexaba consolala. Daquela comecei a abrir os pétalos e a miña cor botou a brillar tanto que o Sol resplandecía preto de min. Rosa sorriu, as 

súas bágoas cesaron e prometeu brillar tanto coma min; xuntas lograríamos superar a súa enfermidade e medrar, pasase o que pasase. 

Xa son unha flor fermosa, a primavera chegou e síntome  moi feliz no meu testo marrón preto desa xanela, que permanece sempre aberta para 

que a brisa e eu bailemos ao compás dun valse. Rosa loce unha melena loura que a fai bela, moi bela, e a súa cara reflicte o 

resplandor dunha nena sa, si, sa, a súa enfermidade desapareceu e o seu sorriso enche o cuarto de ledicia. 

As dúas florecemos e xuntas seguimos. 

Pasaron os anos e eu sigo nesta xanela, pero agora acompáñanme máis flores que coma min brillan con luz propia. Rosa 

segue aquí falando con nós, contándonos os seus problemas, pero algo ten mudado, xa non hai  bágoas, os risos asolagan o 

cuarto cada dia. 

 
 

Familia de Aroa Pena Rouco 



VICTORIA E A SÚA AVOA FAN UN XARDÍN 
 

Nunha aldea de Vilalba vivía unha nena chamada Victoria coa súa avoa. A Victoria gustáballe moito a natureza: as 

plantas, camiñar polos prados, coller flores…, por iso cando podía e non tiña que ir á escola pasaba o día a xogar 

no campo. 

Un día a súa avoa díxolle: 

- Victoria, imos facer un xardín! Xa verás, vai ser moi bonito. Tesme 

que axudar a preparar a terra, a plantar, a regar… xa verás que 

divertido. 

As dúas puxéronse mans a obra. Empezaron a preparar a terra e a 

plantar toda clase de plantas que comprou a avoa no mercado. Victoria 

estaba tan emocionada que logo era noite pecha e estaba aínda no 

xardín. Todos os días ía velo por ver se medraran as plantas, regábaas e 

ata lles cantaba cancións. 

Pasaron os meses, chegou a primavera e ás plantas  empezáronlles a saír unhas flores moi bonitas. Victoria 

estaba moi contenta co seu xardín. Cando ía á escola contáballes ás súas amigas que tiña un xardín que fixeran 

ela máis a súa avoa e que tiña unhas flores preciosas. Ata lle levou á súa mestra un ramo de flores que ela tanto 

coidara. 

E colorín colorado xa rematamos. 

Familia de Laila Yáñez Yáñez 



O  HOME  E  O  CASTIÑEIRO

Un home moi animado 
recollía castañas no souto, 
pensando só no seu magosto, 
cando un ourizo ben redondo  
se deixou caer no seu lombo. 
O home, agora enfadado,  
ollou para o castiñeiro berrando: 
 
- Pero non ves que me fas dano! 
 
- Perdoa, non sabía que foras tan delicado. 
 

- Non me amoles, ou non ves  
que podo converterte nun escano, 
 

ou en solas para os zocos, 
ou nun armario, 
ou en leña para o lume,  
ou nas patas dun tallo,  
ou en estacas para cercar o horto,  
ou no mango dun sacho,   
ou na caixa do reloxo,  
ou no maseiro dos ranchos. 
 
- Eu regáloche os meus froitos,  
douche sombra, límpoche o ar,  
douche as miñas ramas para te quentar 
e ameazas con me matar? 
Es un homiño ben ingrato. 
 

- Levas razón, enfadeime moito  
e púxenme un chisco insensato. 
 
Fixeron as paces, puxéronse a falar,  
todos  no horto querían opinar. 
 
Á fin dun longo debate  
chegaron a unha conclusión   
que non foi ningún disparate: 
 “a árbore sen o home   
sería moi feliz,  
o home sen a árbore  
non podería vivir”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia de Irene Sanmartín Vázquez 



 



AS ÁRBORES DA FRAGA VELLA 
Había unha fraga chea de árbores na que tamén vivían moitos animais. 

A árbore máis vella era Don Carballo que tiña moitos, moitos anos. 

Ao seu carón estaba Don Piñeiro, que era un pouco máis novo pero moito máis alto. 
Un día, como de costume, puxéronse a discutir sobre quen era o preferido dos 
animais. 

Don Piñeiro díxolle a Don Carballo: 

- A min quérenme máis os animais porque poden subir por min e ollar todo o bosque. 
- E a min quérenme máis porque lles dou unha boa sombra no verán –dixo Don Carballo. 
- Pois a min quérenme moito os esquíos, que comen os meus piñóns, e os corvos e as 

rapinas, que fan os niños no máis alto das miñas pólas -dixo Don Piñeiro. 
- Pois a min quérenme moito os ratos, o xabaril e as arceas, que comen as miñas landras. 

E se lles cae unha landra na cabeza non os manca, pero se lles cae unha pina… 

Un moucho que estaba escoitando a conversa das dúas árbores quixo mediar e díxolles: 

- Teño escoitado discusións ben parvas, pero esta lévase a palma. Non vos decatades que 
vos queren aos dous por igual? E, como sigades así, asustarédelos e quedaredes soas. 

E as dúas árbores, avergoñadas, xuntaron as súas pólas en sinal de amizade e seguiron por 
moitos anos abrigando aos animais que vivían ao seu redor. 

 

Familia de Diego Montenegro Rivas 



 

Había unha vez un CASTIÑEIRO que vivía en Goiriz, nun 

bosque por onde pasaba un río de augas azuis e 

transparentes. Todas as mañás esa árbore movía as súas 

ramas para falar cos seus veciños o CARBALLO e o PINO. 

Un día o CASTIÑEIRO coñeceu un novo veciño, unha 

ABEDUEIRA que acababan de plantar. 

O CASTIÑEIRO, o CARBALLO, o PINO e a ABEDUEIRA 

fixéronse moi amigos e todos os días contaban historias dos 

seus verdes bosques, cheos de vexetación e flores. 

E colorín colorado este conto acabou, se queres que cho 

conte outra vez pecha os ollos e conta ata tres. 

 



 

Que cousas pequenas 

podemos facer por algo 

tan grande como é a 

Natureza? 

 



  Recoñece o  noso traballo 

 

 Valora o noso esforzo 

 

 Comparte as nosas ilusións 

 

 Ti, nós, vós... todas e todos 

 

... temos sempre algo que aprender 
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