
Dar amor, constitúe en si, dar educación. (Eleonor Roossevelt)



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 e profesorado. Foi
impresa en papel co 30% reciclado e o 70% natural procedente da madeira
de bosques sostíbeis.

A nosa intención foi facer unha revista que, entre outros traballos, amose
un breve perfil de Valentín Paz Andrade, ao que se lle dedica este 17 de
maio, Día das Letras Galegas e ao traballo feito ao longo do curso sobre a
Época do Medievo tendo como referente o Castelo de Vilalba (Torre dos
Andrade).

O noso máis sincero agradecemento a todas as persoas que, dunha ou doutra
forma, colaboran cos nosos proxectos.



Unha primavera máis e xa temos nas nosas mans o novo exemplar da revista “A Carrilana das Novas”.
Un exemplar especial por dous motivos:
Especial xa que é a edición número 12 coa que chegamos a unha ducia de anos da revista 

que edita esta escola baixo o título de “A Carrilana das Novas”, continuando a traxectoria das revistas 
escolares que se realizaban anteriormente co motivo da celebración do Día das Letras Galegas.

Especial tamén porque neste número, os tres centros de Ed. Infantil e Primaria da 
localidade unificamos as nosas portadas e editoriais, tentando amosar o noso descontento e chamar á 
reflexión dos lectores polas medidas que a Administración Educativa está a tomar co ensino público. 
Medidas que van dende os recortes nas dotacións económicas para funcionamento dos centros ou 
recortes aos EDNL... ata a supresión de postos docentes ou deterioro da imaxe do mestre/a, 
menosprezando o noso labor, pasando por atribuír funcións que non corresponden ao profesorado, como 
pode ser a vixilancia do alumnado transportado. Lembramos que as actividades extraescolares son 
voluntarias e que o profesorado non escatimaba tempo nin vontade para realizalas, empregando 
incluso horas non incluídas no horario lectivo, tempo que o profesorado puxo sempre voluntaria e 
desinteresadamente á disposición da comunidade escolar. 

Esta  situación especial vivida durante o curso orixina que neste exemplar non se 
manteña a mesma estrutura dos exemplares anteriores.

Agardamos volver á normalidade o máis axiña posible, e agardamos tamén que a 
Administración Educativa recapacite e  amose o seu interese, que debe ser o interese de todos  POR UN 
ENSINO PÚBLICO DE CALIDADE DE TODOS E PARA TODOS.

Ata a vindeira primavera.



As velas, flor de navío,

As gaivotas, flor do ar,

Derrama pétalos brancos

No azul xardín do mar.

Valentín Paz Andrade naceu en 

Lérez (Pontevedra) no 1898. Escribiu 

en xornais, revistas e publicou varios 

libros. Foi un amante do mar e un 

galego de corazón.



Cando abrimos un libro abrimos una fiestra ao mundo, 

a moitos mundos, porque grazas a el temos nas nosas 

mans a ocasión de viaxar no espazo e no tempo, de ver, 

de coñecer, de aprender, de imaxinar, de vivir outras 

vidas, de comprender…

Horario da Biblioteca:

•Todos os días de 9,30 a 14,30 para o alumnado e 

profesorado.

•Os martes de  17,00 a 18,00 h. para as familias. 

Ademais dos libros infantís, a Biblioteca tamén contén  

revistas e libros de temática educativa que vos poden 

servir de orientación para a educación dos vosos/as 

fillos e fillas.



AGRICULTURA 
ECOLÓXICA

PLANTANDO LEITUGAS



Cómo ven os nenos e as nenas de 4 anos o Castelo de Vilalba?





NUN CASTELO PODEMOS ATOPAR …

Nenas e nenos de 
3 anos B



Construímos, 
entre todos e 
todas, un castelo 

3 anos A e 3 anos B



Nenas e nenos de 5 anos A 













Hugo Darío

TORNEO: Combate a cabalo que se celebraba sobre todo na idade media e que 
consistía nunha loita entre dous bandos de cabaleiros armados que combatían nun 
cercado.

Noa
Carmen

Jimena
Noa





Había unha vez un castelo de pantasmas. Uns nenos e unhas nenas 

decidiron entrar nel e tiveron tanto medo que se lles puxeron os pelos 

de punta. (Edu)

O rei estaba durmindo cando de repente escoitou un tremendo ruído… 

ARGGG! Foi á cociña pero non viu nada. (Álex)

O rei baixou as escaleiras, saíu fóra e alí viu aos nenos e ás nenas moi 

asustados. (Dani)
O rei invitou aos nenos e ás nenas a almorzar no castelo. (Diego)



Nun descoido do rei quedou a porta aberta e entrou unha serpe 

enorme e velenosa que picou a nenos e nenas. (Sara)

)

Co veleno puxéronse das cores do arco da vella.(María)

O rei díxolles que foran bañarse á praia do castelo. (Andrea) Ao bañarse, a auga quitoulles as cores. (Daniela)



Foron ao castelo buscar toallas para secarse. (Natalia)
Mentres, o rei preparoulles unha gran festa.(Noé)

….. na que estaban o rei, a raíña, o bufón, o cabaleiro, a dama e… ata 

as pantasmas. (Hugo)
Autores e ilustradores: Eduardo, Álex, Daniel, Diego, Sara, María,

Andrea, Daniela, Natalia, Noé e Hugo



Recomendámosvos o conto

“A xoaniña rosmona”

Nenos e nenas de 5 anos A



Rei

Antígona Jimena

Darío Hugo Teijeiro



Bufón

Nicolás

Diego 
Montenegro

Gonzalo

Eduardo
Fernández



Naira



Lucía Vázquez





Aló pola Idade Media houbo nesta zona unha parroquia denominada Santa Mª de 
Montenegro, no país coñecido como Terra de Montenegro. Este lugar sería o que deu 
orixe á situación da actual Torre da Homenaxe do antigo castelo da familia Andrade.
Fernán Pérez de Andrade foi o primeiro conde da casa de Andrade ao que se lle 
concedeu o Señorío de Vilalba aló polo ano 1363.
Gobernaba o condado de Vilalba Nuno Freire de Andrade polo ano 1432 cando sufriu o 
ataque das xermanías ou irmandades, sendo derrubadas parte das súas fortalezas e 
propiedades. 
A Nuno Freire sucedeuno o seu fillo Fernán Pérez de Andrade alcumado O BO.
Durante as revoltas da baixa nobreza, baixo clero, campesiñado e artesáns foron 
arrasadas as fortalezas de Galicia incluída a de Vilalba, da que quedou parte da torre 
octogonal.
Tempo despois, Diego de Andrade fixo construír un novo castelo e restaurou a torre.
A Diego de Andrade sucedeuno o seu fillo Fernando, chamado Capitán Andrade.
A casa de Andrade foi variando nos seus títulos polos casamentos que se produciron 
na época,  ata que en 1802 morre sen sucesión Caetana de Alba, pasando Carlos 
Miguel de Alba a ser décimo sexto conde de Vilalba.
En 1897 o duque de Alba pon á venda o castelo de Vilalba, que merca o veciño da vila 
Valeriano Valdesuso por 10.000 pesetas coa fin de demolelo e usar a pedra para novas 
construcións. Sen embargo en 1912, ante a protesta xeral da veciñanza, o goberno civil 
impediu este proxecto.
Posteriormente iniciáronse os trámites para converter a Torre en Parador de Turismo, 
que foi inaugurado o 25 de xullo de 1967.

Bibliografía achegada polo Parador
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