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EDITORIAL 
 

 

Presentamos unha nova entrega da revista escolar á comunidade educativa, co desexo de 
que esta anovada andaina compartida polas páxinas do xornal se converta nunha colleita 
proveitosa a prol da nosa realidade  educativa e lingüística. 
 

Esperpento bota a andar repleto de contidos variados, constituíndose  nun espazo 
educativo amoreado de experiencias formativas e vivencias acontecidas ao longo do 
curso. 
 
Desde este voceiro demandamos un paso adiante no uso oral do galego nas aulas, coma 
un instrumento de comunicación útil, porque é a nosa obriga manter viva a herdanza dos 
devanceiros, conservando as tradicións que nos deixaron e que nos axudan a 
arrequecernos culturalmente. 
 

Albiscamos un futuro incerto para o transcorrer do galego na escola, ao constatar que a 
nova lei educativa non atende á diversidade lingüística das Comunidades Autónomas con 
lingua propia, polo que –unha vez máis- queda desamparado no eido lexislativo. 
 

Desacóugannos as dificultades que padece o ensino público, fundamentalmente no 
referente ao deterioro da calidade e a mingua da súa eficacia.  
 

Cando a educación é un dos valores constitucionais que integran o estado do benestar e 
que debe ser garantido polos poderes públicos, pretender  recuperar uns métodos que 
miran cara atrás e non cara adiante, baseados na competitividade, na mercantilización e 
na segregación, é limitar o proxecto de futuro cunhas barreiras anacrónicas que impiden 
avanzar de acordo cos tempos nunha sociedade dinámica e libre, que aposta claramente 
por unha acción educativa ampla, onde se contemplen os valores formativos de 
igualdade de oportunidades. 
 

Despedimos a outra promoción de sexto que inicia unha nova etapa no Instituto. 
Desexamos que acadedes moitos éxitos e que atopedes toda a sorte que merecedes. 
Lembrarvos que non esquezades o voso paso por Campolongo, onde vos agardamos 
para cando queirades visitarnos. 
 
Remata o curso coa chegada do verán, que trae no peto as esperadas vacacións, 
habilitando un tempo de lecer e merecido descanso e adiviñando fermosos momentos 
atesourados de ledicia  para toda a comunidade educativa. 
 

 
 
 
                     

ENL DO CEP CAMPOLONGO 
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Galileo foi o primeiro que se deu conta de   que o tempo que 

tarda  un péndulo en 

ir e volver (seu 

período) mantense 

constante aínda que 

as oscilacións se 

fagan cada vez máis 

pequenas depende da lonxitude da corda. 
  

  

  

 

 

A mediados do século XVII, 150 anos despois de que o 

péndulo de Galileo abrise a porta á noción moderna do tempo, 

León Foucault utilizou outro péndulo para demostrar 

experimentalmente a rotación da Terra.  

  O experimento de Foucault consiste nun gran peso que colga 

dunha corda de varios metros de 

lonxitude, o que lle permite 

manterse en movemento durante 

horas.  

  Para facer máis evidente o 

funcionamento do péndulo de 

Foucault soe dispoñerse ao seu 

redor unha serie de pivotes 

abatibles, de modo que o  

péndulo os vaia derribando a medida que o seu plano de 

oscilación xira con respecto á Terra. 

 
Cristina Vilas Vázquez  e Marta Torres Suárez 6º C  

REVISTA ESCOLAR “ESPERPENTO”                    CEP CAMPOLONGO

  

 

 

 

 

 

Galileo comparou o péndulo cun peso que se desliza por unha superficie circular. 
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                        FFaaii  mmooiittoo  tteemmppoo,,  uunnhhaa  aavvooaa  cchhaammaaddaa  MMaarruuxxaa  ccoonnttoouullllee  aaooss  sseeuuss  nneettooss,,  
PPeeddrroo  ee  MMaarrííaa,,  uunnhhaa  hhiissttoorriiaa  ddee  ccaannddoo  eerraa  ccaattiivvaa..  EEssttee  ffeeiittoo  ssuucceeddee  nnaa  ccaassaa    ddaa  
aavvooaa..  
                            UUnn  bboo  ddiiaa,,  áá  ccaassaa  ddee  MMaarruuxxaa  cchheeggaarroonn  ooss  sseeuuss  nneettooss  ,,  PPeeddrroo  ee  MMaarrííaa..  
PPoollaa  nnooiittee  ,,  ccaannddoo  ooss  nneennooss  ííaannssee  ddeeiittaarr,,  aa  aavvooaa  ccoonnttoouullllee  uunnhhaa  hhiissttoorriiaa  ddee  
ccaannddoo  eerraa  ccaattiivvaa  qquuee  ccoommeezzaabbaa  aassíí  ::  
                      CCaannddoo  eeuu  eerraa  nneennaa  ppeelleexxáábbaammee  ttooddooss  ooss  ddííaass  ccooaa  mmiiññaa  iirrmmáá  CCaattuuxxaa,,  
nnuunnhhaa  ddeessttaass,,  aa  mmiiññaa  iirrmmáá  ffiixxoo  uunn  ffeeiittiizzoo  ee  ppeennsseeii  qquuee  eerraa  uunnhhaa  mmeeiiggaa,,  ppeerroo  nnoonn  
eessttaabbaa  ccoonnvveenncciiddaa,,  ttiivveenn  qquuee  bbuussccaarr  ppiissttaass..  
                    EEnnttrreeii  nnaa  ssúúaa  hhaabbiittaacciióónn  ……  ee  oo  pprriimmeeiirroo  qquuee  vviinn  ffooii  uunnhhaa  vvaassooiirraa  aannttiiggaa  
ddee  mmaaddeeiirraa  ee  uunnhhaa  bbóóllaa  ddee  ccrriissttaall  mmooii  bbrriillllaannttee..  
EEssttaabbaa  ccllaarroo,,  CCaattuuxxaa  eerraa  uunnaa  mmeeiiggaa!!  PPeerroo  ddee  
ssúúppeettoo  aappaarreeccee  uunnaa  ppoorrttaa  ……  
--MMaarruuxxaa!!  QQuuee  ffaass  nnoo  mmeeuu  ccuuaarrttoo!!  ––  ddiixxoo  CCaattuuxxaa  ..  
--ÉÉ  qquuee  ……  
--  NNoonn  mmeennttaass,,  ddii  aa  vveerrddaaddee!!  
--VVaallee  ……  sseenn  mmeennttiirraass,,  ppeennssoo    qquuee  eess  uunnhhaa  
mmeeiiggaa..  
--UUnnhhaa  mmeeiiggaa,,  eeuu??  
--SSii,,  éé  qquuee  oo  eess!!  
--XXaa,,  ppiirriiqquuii!!,,  vvaaiittee  ddoo  mmeeuu  ccuuaarrttoo!!  VVoouummee  ccaammbbiiaarr..  
                  MMaarruuxxaa  ssaaííuu  ddoo  ccuuaarrttoo  ddee  CCaattuuxxaa  ppeerroo  qquueeddoouussee  ffóórraa,,  ddiiaannttee  ddaa  ppoorrttaa,,  
aaxxeexxaannddoo..  VViiuu  qquuee  aabbrrííaa  oo  aarrmmaarriioo  ee  ssaaccaabbaa  uunn  ggoorrrroo  ddee  bbrruuxxaa  ee  uunn  ttrraaxxee  lloonnggoo  
ddee  ccoorr  nneeggrroo..  
                DDeessppooiiss  ssaaccoouu  uunnhhaa  ppoottaa  cchheeaa  ddee  ppaattaass  ddee  rráá  ee  ccuussppee  ddee  iinnsseeccttooss..  
RReemmoovveeuu  ee  rreemmoovveeuu  ee  rreemmoovveeuu……  
MMaarruuxxaa  ccuunn  eessbbiirrrroo  eessvvaarroouu  ee  aabbrriiuussee  aa  ppoorrttaa;;  CCaattuuxxaa  ddeeccaattoouussee  ee  ggrriittoouu::  
--CCOOLLAASS  DDEE  LLAAGGAARRTTOO,,  TTRRIIPPAASS  DDEE  PPIINNGGÜÜÍÍNN  AA    VVEERR  CCAANNDDOO  NNAARRIICCEESS  

DDEESSAAPPAARREECCEESS  TTII!!  
                    MMaarruuxxaa  ddeessaappaarreecceeuu  ee  ddeessppooiiss  dduunn  ppaarr  ddee  ddííaass,,  
CCaattuuxxaa  ddeeccaattoouussee  ddee  qquuee  aa  bboottaabbaa  mmooiittoo  ddee  mmeennooss,,  qquuee  
aa  qquueerrííaa..  EEnnttóónn  ffiixxoo  uunn  ffeeiittiizzoo  ppaarraa  qquuee  vvoollvveerraa..  DDiiccííaa  
aassíí::  
--RRAAIIAASS  DDEE  TTIIGGRREE,,  CCOOLLAASS  DDEE  LLEEÓÓNN,,  QQUUEE  AAPPAARREEZZAA  AA  
MMIIÑÑAA  IIRRMMÁÁ  NNEESSTTAA  HHAABBIITTAACCIIÓÓNN!!  
                  MMaarruuxxaa  aappaarreecceeuu  nnaa  hhaabbiittaacciióónn  ee,,    sseenn  ppeennssaalloo,,  
ddéérroonnssee  uunnhhaa  aappeerrttaa  ee  ffoorroonn  ffeelliicceess  ppaarraa  sseemmpprree..  
        
AADDRRIIAANNAA  ––ÁÁLLVVAARROO--IINNÉÉSS--MMAARRCCEELLOO--RRAAQQUUEELL  55ººAA  
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CARLOS SOLÍS 

 

Campión do mundo no 2012 

 

 

Este ano tivemos dúas novidades respecto ó trompo, 
pois por un lado visitounos un dos campións do mundo 
na modalidade de trompo acrobático, o mexicano 
Carlos Solís, e logo tamén foi novidade a participación 
por 1º vez no “Día do Peón” que organiza todos os 
anos a  Asociación de Xogo  Brinquedia . Dos 6.300 
alumnos, 375 foron da nosa escola .  
Na imaxe da esquerda, Fabiola, de 3ºA, tróuxonos un 
trompo tan pequeno que non era doado de bailalo, 
pero finalmente si o fixemos. E. FÍSICA 
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No  2013 celebrouse o centenario do finamento de Alejandro Rodríguez-Sesmero 
González, o arquitecto que modernizou Pontevedra a finais do século XIX, durante os 
primeiros anos da Restauración. Foi o brazo executor dunha sociedade e clase política da 
época que sacrificou os restos das murallas medievais en aras de proxectar unha cidade 
cosmopolita, con arquitectura ecléctica e afrancesada do mesmo xeito que as grandes urbes 
europeas onde se sentaban as bases para que a capital non fóra nunca máis cuestionada. 
A este arquitecto,  debémoslle, de 1880,  a antiga Avenida de Santa María  , o Palacete de 
Mendoza (na foto de arriba), a actual Casa Consistorial, a  o deseño da Alameda  e As 
Palmeiras, o Cemiterio Municipal de San Mauro, conxuntamente co seu pai o edificio da 
Deputación Provincial, a  Praza de Abastos, a reforma da capela da Virxe do Camiño, a 
actual Subdelegación de Defensa, a traída das fontes de ferro da cidade …. 
                                                                                                                      

EDNL 
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Plinio, escritor romano, cóntanos unha historia que 

comezou hai moito tempo: a historia do libro. Hoxe, os 

libros serven para divertirse, xogar, estudar... Pero hai 

moitos anos non había libros. 
 

Os homes tiveron a necesidade de descubrir a linguaxe 

e a escritura. Foi un traballo duro que durou dous 

millóns de anos. Os nosos antepasados gravaban en pedra e óso: liñas, 

marcas, raias e sinxelos debuxos. Os homes cavernícolas, realizaban 

pinturas rupestres. 
 

En Mesopotamia os homes convertéronse en pastores e agricultores e como 

necesitaban contar as ovellas, a cebada e máis cousas inventaron un sinxelo 

sistema para contar. O novo sistema de marcas e debuxos evolucionou co 

tempo ata chegar a formar un sistema de escritura cuneiforme, xa que os 
seus signos teñen forma de cuña. Nos templos gardábanse taboíñas de 

barro, nos primeiros arquivos bibliotecas. 
 

Pasado algún tempo os exipcios crearon uns signos 

chamados xeroglíficos; un complicado sistema de 

escritura que os sabios modernos tardaron en descifrar. 
Os fenicios eran grandes comerciantes. Crearon o 

primeiro alfabeto do mundo. 
 

Os gregos, unha das civilizacións máis importantes da 

humanidade, crean un alfabeto baseándose no dos 
fenicios. Escribiron libros de filosofía, botánica, zooloxía, 

xeometría, agricultura, etc. Fundaron varias bibliotecas. A 

de Alexandría, unha das máis importantes da 

antigüidade. 
O exército romano conquistou un grande imperio. Dos gregos colleron as 

súas letras e adaptáronas ao latín. Escribían en papiros 

e pergameos, eran os libros da época. Nas termas dos 

romanos había bibliotecas. 
 

Os homes escribiron en pedra, ósos, barro, papiro, 

madeira, pel, bambú, seda, e mesmo na cuncha das 
tartarugas. Tamén no papel, que vos chineses 

fabricaban dende había tempo e non se coñecía en 

ningún outro lugar agás en China. 
 

Os chineses ensinaron aos árabes o segredo da 
fabricación do papel. 
 

En pouco tempo o imperio árabe posuíu as bibliotecas máis importantes do 

mundo. Utilizaron o papel para escribir o seu libro máis importante, o 

CORÁN, libro sagrado dos musulmáns. 
 

En plena Idade Media pouca xente aínda sabía ler e escribir. Os pórticos das 
igrexas cheos de esculturas, servían para ensinar a Historia Sagrada a nenos 

e maiores. Só nos mosteiros os monxes se ocupaban de restaurar os antigos 
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libros copiándoos e ilustrándoos. Escribían a man sobre pergameo. A estes     

libros escritos polos monxes chámaselles  
CÓDICES, que son libros moi valiosos. Gardábanse 

na biblioteca do mosteiro. 

Pero os libros eran aínda escasos e caros. Os 

copistas dedicábanse a copiar os libros e empezaron 
a utilizar o papel xa que era moito máis barato que o 

pergameo. 

Máis tarde, Gutenberg inventou a imprenta, que 

permitirá facer moitas copias do mesmo libro. Esta 
estendeuse rapidamente e por iso os libros foron 

máis baratos. O primeiro libro que saíu da imprenta foi a BIBLIA. A estes 

primeiros libros chamábanselles INCUNABLES. 
 

Cristovo Colón descubriu América en 1492, onde vivían os incas e aztecas 

que tiñan un sistema de escritura a base de debuxos. Escribiron libros de 
historia, astronomía e medicina. No mesmo ano se publicou a primeira 

gramática do castelán, Antonio Nebrija, o seu autor, dedicoulla á raíña 

Isabel polo seu interese pola cultura. 
 

En Francia publícase a primeira Enciclopedia. 
 

O Orbis Pictus foi o primeiro libro ilustrado para 

nenos. 
A Revolución Francesa comezou en 1879. A partir 

de agora crearanse as primeiras escolas públicas. 

A aparición dos primeiros xornais eran 

principalmente para informar os adultos. Os 

nenos poderán comprar aleluias, unhas follas soltas que contaban historias e 
breves texto ao pé. 

Perrault escribiu o primeiro libro de contos: Carrapuchiña, Polgarciño e 

moitos máis. 

En Dinamarca Andersen publicou O Patiño Feo que 
poderán ler nenos de moitos países. En Alemaña os 

irmáns Grimm escribiron contos de ogros, fadas, 

encantos, bruxas... 
 

No século XX ás bibliotecas acoden toda clase de 

xente. Agora os libros son en cor e os de nenos teñen 
debuxos. 

Actualmente a electrónica invade o mundo, hai aparatos de todas clases, os 

libros pódense facer por ordenador nas imprentas. Nas bibliotecas tamén hai 

vídeos, fitas de casete, discos e outros materiais. 
 

Existen libros de aventuras, de misterio, de fantasía, de humor, de medo... 

tamén existen libros luminosos ou con son. 

 

 Nuria Sueiro Martínez e Cristina Vilas Vázquez 6º C 
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O V Congreso Galego da Rede PEA 

UNESCO  
 

Todos os da nosa escola cos compañeiros-as que acolleron de Ponteareas e das Neves, 

para pasar xuntos os tres días que durou o congreso 

 

 

 

Durante dous días estiveron 

facendo, entre outras cousas,  

os diferentes experimentos 

que aportaron as escolas. Un 

dos que aportamos nós foi 

este do monicreque 
equilibrista. A outra imaxe é 

unha anamorfose. 

Se queres ver todos podes 
facelo en:  

http://unescolongo.blogspot.

com.es/search/label/Experi

mentos 

http://unescolongo.blogspot.com.es/2013/11/o-congreso-na-prensa-e-na-rede.html
http://unescolongo.blogspot.com.es/2013/11/o-congreso-na-prensa-e-na-rede.html
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Fichas da Ximcana e Foto Matón con Nelson Mandela, unha 

das figuras traballadas este ano por moitas escolas en todo 

mundo, como símbolo da búsqueda da dignidade e a paz en 

todos os pobos do mundo. 

Se queres ver todas as fichas da Ximcana, podes facelo en: 

 

http://unescolongo.blogspot.com.es/2013/11/xincana-

patrimonio-do-centro-historico.html 

XIMCANA DO   CONGRESO 

ZONA VELLA PONTEVEDRA 
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   O Día Escolar da Paz e a Non Violencia celébrase todos os anos o 30 

de xaneiro. É unha xornada educativa non gobernamental fundada 

en España en 1964 polo poeta e pacifista mallorquín Llorenç Vidal 

Vidal e que se practica no aniversario da morte de Mahatma Ghandi. 

   Xa dende hai moitos anos no colexio Campolongo celébrase o Día 

da Paz. Isto foi o que fixemos este ano: 

   As tres primeiras horas do día tivemos clase normal, pero ás 11:30 h 

todos os alumnos e os 

profesores reunímonos 

no patio do colexio. 

Primeiro dous alumnos de 

6º faláronnos sobre o Día 

da Paz. A continuación 

cantamos a canción 

“Alegría”; logo recitamos 

unhas frases de Yogote 

(de Nelson Mandela) e, 

por último, todos os 

alumnos fixemos un baile que ensaiáramos coa profesora de música. 

Unha das miñas amigas, que subiu ao escenario, díxome que foi moi 

bonito ver bailar a todos os alumnos á vez. Penso que aos profesores 

gustoulles moito a sorpresa do baile. 

  Foi un día moi divertido. 

 

  Texto: Sofía Rey Díaz 5º A 

  Debuxo: Inés Redondo Cervantes 5º A 
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A Paz é amor, 

é difícil de conseguir 

pero con bondade 

pódese vivir feliz. 

 

A branca pomba 

quérenos ensinar 

que un mundo sen guerras 

podemos alcanzar. 

 

Tráenos a alegría 

Paz e amor 

e quere que todos, 

vivamos mellor. 

 

 

 

 

Carolina , Belén e Diego  5ºC 

 

Carolina  Munaiz Canosa 5º C 

Belén Paz González e Diego Touriño Martínez 5º C 
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Adriana A. T. 

6ºC 

 

 

Este ano 2014, no Día da Paz, co 

motivo do 60 º aniversario da Rede 

Pea Unesco,  as Escolas Galegas 

organizaron, coa axuda da facultade 

de Ciencias da Educación , unha 

“webvinar” (vídeo conferencia entre 

varias escolas), onde cada escola 

presentaba ós demais o que fixeron 

entorno ó Día da Paz,  e remataban 

recitando unha cita de Nelson 

Mandela coa axuda do Yogote.  Ó 

acto chamóuselle “Agora de Paz”.  

Nós falamos en especial do acto que 

fixemos arredor da  canción “ 

Alegría”. Se queres saber 

máishttp://unescolongo.blogspot.co

m.es/2014/02/agora-de-paz-escolas-

asociadas-unesco.html 
EDNL 
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Miña camelia é fermosa 

miña camelia bonita  

miña camelia graciosa. 

  

É vermella coma o sangue 

branca coma o algodón 

todos os días bañase na luz  

e mestúrase no ceo azul. 

  

Miña camelia, miña camelia  

coa súa pel de seda 

tanto se chove  ou neva 

ela sempre leda. 

Miña camelia, miña camelia. 

 

 
 
 
Raquel  Magariños  Fernández  5 ºA 
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Unha vez fai moito tempo existiu un 
colexio no medio dun parque. O parque 
tiña moitas árbores e flores fermosas. 
Tamén había uns bambáns nos que 
xogaban os nenos ao saír do colexio. 
Cerca había un arroio rodeado de 
camelias. 
 
Mateo era un neno de dez anos, o seu pelo era moreno e 
os seus ollos eran azuis. Ao saír do colexio, ía ao parque 
cos seus amigos. Xogaban a moitas cousas, pero o que 
máis lle gustaba era subirse ás árbores e tirarlle pedras 
ás camelias. O que eles non sabían, era que nas camelias 
vivían os trasnos verdes que protexían e coidaban ás 
camelias. 
 
Unha tarde ao acabar o colexio, coma tódolos días saíran 
a xogar. Pasárono moi ben pero pronto tódolos amigos 
de Mateo tiveron que marcharse. Mateo quedou só, 

sentouse nun banco e escoitou 
unhas voces moi agudas. 
Achegouse á camelia da que saían 
as voces e descubriu uns seres 
estraños que parecían trasnos.   
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Estaban discutindo e berrando entre eles. Mateo  
Quedou a escoitalos ata que un trasno o viu.  
Todos se asustaron e agocháronse nas camelias. 
 
Ao día seguinte Mateo volveu ao parque, 
pero esta vez, non xogou, quedou sentado 
nun banco mirando as camelias. Como 
non escoitou nada, asomouse a unha 
camelia. Viu que todos estaban en silencio 
e que o trasno máis vello tiña un libro 
feito con follas que miraba con preocupación. Cando viron 
a Mateo escondéronse todos os trasnos menos o máis 
vello, que se puxo a falar con el.  Explicoulle que coma 
eles, había moitos máis seres máxicos que protexían á 
natureza, e que os nenos podían axudalos. 
 
Os trasnos nomeárono protector da camelia e 
regaláronlle unha chapa vermella con forma de camelia. 
Mateo contoulle aos seus amigos todo oo que lle pasara. 
Desde entón, Mateo e os seus amigos coidan e protexen a 
natureza pero sobre todo as camelias, para que sigan 
crecendo e cultivando soños en todo o mundo. 
 

                       
                             Rosana Raposeiras Canabal  
                             e Sara Sanromán Folgar 4º D 
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Coñecemos á Terra co nome de “Planeta Azul”, porque esta é a cor que 

nel predomina dende o espazo exterior. A meirande parte da auga que 

contén está nos seus océanos que tinguen da cor mariña a súa faciana. 

Só por iso merécese celebrar o Día Mundial da Auga. Con maior motivo 

en Galicia é importante porque estamos rodeados dela polas rías, o mar, 

os ríos, as fervenzas... Unha das máis fermosas é a da río Xallas, que 

vemos na foto. 

 

«Que sabe o peixe da auga onde 

nada toda súa vida?» 

Albert Einstein, científico (1879-

1955) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

     A filosofía grega viu na auga a 

orixe de todas as cousas. Tales de Mileto, que era un dos chamados 

“Sete Sabios de Grecia”, defendeu esta idea. Tamén dende a 

Antigüidade foi utilizada como una importante fonte de enerxía. Neste 

Día Mundial da Auga 2014 destácase especialmente que a enerxía 

hidráulica é natural e pouco contaminante. Move muíños dende a época 

dos romanos pra moer gran e, séculos máis tarde, cando se inventou a 

electricidade, foi utilizada nas centrais hidroeléctricas.  
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DIA MUNDIAL DA AUGA 22 DE MARZO DE 2014 
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En Galicia hai 38 grandes centrais 

que poden chegar a xerar ata a 

cuarta parte da enerxía da nosa 

Comunidade Autónoma. A máis 

vella é de 1927, está en Noia e é 

obra do arquitecto Antonio 

Palacios.  

     Posteriormente a ciencia moderna aprendeunos que nela está o 

principio da vida. E neste medio atópase hoxe una gran biodiversidade, 

dende formas microscópicas de vida coma o plancto, ata o maior animal 

que xamais existiu: a balea azul.  

Pesa unas 180 toneladas, pero aínda hai outro máis longo ca ela: o verme  
 

“FAI QUE NON SE REPITA MÁIS ESTA 

ESCENA.  

AFORRA AUGA E AXÚDAOS”. 

cordón de bota ou “Lineus 

longissimus”, que se agocha entre 

os arrecifes e pode medir máis de 

60 metros desenrolado. 

 

     Para o ser humano a auga é 

importantísima. Un 84% do noso cerebro, aproximadamente, é auga. É a 

mellor bebida pra calmar a sede. Sen ela non podemos vivir. Segundo 

Unicef, calcúlase que unos 1400 meniños morren ao día por escasez de 

auga en todo o mundo. Nos países pouco desenvolvidos do Terceiro 

Mundo teñen que ir buscala moi lonxe e moitas veces recóllese de 

charcas moi enlamadas.  Temos que loitar contra isto. Non podemos 

contaminar nin consumir moita auga debido a estas situacións.  

                                         Víctor Vidal de Sáa   (6º- C)                                                                     
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                                                                 ALUMNADO 4º C
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O CAFÉ 

Planta tropical 

altura duns dez metros 

planta cafeto. 

 

Cultivo manual 

tén un talo principal 

follas moi verdes. 

 

Gran ovalado 

bebida moi especial 

como infusión. 

 

Enerxético 

mezclas suaves e fortes 

antioxidante. 

 

Beneficioso 

Etiopía, Brasil 

Costa de Marfíl… 

 

AS LENTELLAS 

Planta pequena 

raíces moi finiñas 

forma de lente. 

 

Follas compostas 

provistas de foliolos 

non tén peciolo. 

 

Flores pequenas 

con  moitas variedades 

froito legume. 

 

Zonas húmidas 

comida de inverno 

están moi ricas. 

 

Varias sementes 

recollida en xuño 

moitas receitas. 
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                                                                 ALUMNADO 4º C
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A CASTAÑA 

O castiñeiro 

grande copa redonda 

bosque de soutos. 

 

Folla alongada 

serve para infusións 

o talo forte. 

 

Froito castaña 

típica de Galicia 

festa  magosto. 

 

Tamaño de noz 

forma de corazón 

cáscara dura. 

 

Moi nutritiva 

algunhas son  pilongas 

ou confitadas. 

 

A PATACA 

De América 

comida moi famosa 

son saborosas. 

 

Planta pequena 

non tén colesterol 

son tubérculos. 

 

Talo por baixo 

distintas variedades 

flores con cores. 

 

É antiácido 

ten vitaminas 

cómese moito. 

 

De varias cores 

bótanselle ó caldo 

moitas receitas. 
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Cociñeiros extraordinarios 

foron os nenos e nenas do 

primeiro ciclo. 

Grandes cociñeiros e 

escritores foron os 

nenos e nenas do segundo 

ciclo. 

Investigadores da cociña 

do mundo foron os nenos e 

nenas do terceiro ciclo. 
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Había unha vez uns nenos chamados Xoán e María e 
tiñan uns peixes, o pai chámase Jorge e a nai Bea. 
Un día os nenos foron dar un paseo e esquecéronse de 
darlle de comer. Os peixes como eran máxicos 
escapáronse ao mar. Chegaron e encontraron aos 
seus amigos, déronlle a benvida. 

- Ola amigo. 
- Que che pasou? 
- Estás ben? 
- Si 
- Celebramos unha festa de benvida? 
-  Siiiiiii!!! 

E viviron felices e comeron perdices. 
 

                              Sofía Montes de Oca 
                             2º C 
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   DDDÍÍÍAAA   MMMUUUNNNDDDIIIAAALLL   DDDAAA   CCCOOONNNCCCIIIEEENNNCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   

                                 SSSOOOBBBRRREEE   OOO   AAAUUUTTTIIISSSMMMOOO
O 2 de abril celebramos o día do autismo, fixémolo con globos azuis e 

charlas organizadas polo Departamento de Orientación do cole e coa 

colaboración de Modesto (profe de PT). Ese día tivemos a oportunidade de 

recordar que:  

TÓDALAS PERSOAS TEMOS 

DEREITO A QUE SE 

RESPETEN AS NOSAS 

DIFERENZAS  

 

 

Tivemos a oportunidade de coñecer 

máis polo miúdo, algúns dos apoios 

visuais que se utilizan no centro. 

Estes axudan a moitos dos nosos 

compañeiros -e a nos mesmos-, a 

comprender e aprender con maior 

facilidade. Hai moitos tipos: os 

guións sociais, a sinalización de espazos e 

rutinas de aseo, ... 

 

Lembramos que debemos xogar e conversar con 

TODOS, porque a “DIVERSIDADE MOLA”. 

Familiarizámonos con sistemas de comunicación 

distintos da linguaxe oral, coma a comunicación 

bimodal, os signos e os pictogramas.  

 

Escoitamos cancións e olleamos contos 

adaptados con pictos, vimos debuxos sobre  

nenos con autismo e sobre mundos 

imaxinarios… 
 

Outros rapaces temos a oportunidade de ver -

a cotiá- como se emprega o Método Teachh na 

aula, por exemplo co traballo por bandexas e 

coa distribución por rincóns.  

APRENDEMOS A COOPERAR e COOPERAMOS PARA APRENDER. 
 

Natalia Santos (PT) 
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Grazas a todos!  
Porque o noso cole é inclusivo!  

 
Autor pictogramas: Sergio Palao. Procedencia: http://catedu.es/Licencia: CC (BY-NC-CA)  

Autora dos materiais das imaxes: Natalia Santos 

 

http://catedu.es/Licencia
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AAAnnnooo   IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll      
dddaaa   AAAgggrrriiicccuuullltttuuurrraaa   FFFaaammmiiillliiiaaarrr   

 

 

RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  SSOOBBRREE  AA  

AAGGRRIICCUULLTTUUAARR  FFAAMMIILLIIAARR::      

    --  11//33  ddee  ttooddooss  ooss  aalliimmeennttooss  

ccuullttiivvaaddooss  ssoonn  ddeessppeerrddiicciiaaddooss..    --  11//33  

ddooss  cceerreeaaiiss  ccuullttiivvaaddooss  ddeessttíínnaannssee  eenn  

aalliimmeennttaarr  óó  ggaannddoo..    --  OO  pprriinncciippaall  

cceerreeaall  ppllaannttaaddoo  eenn  EEEEUUUU  éé  oo  mmiilllloo,,  

ppeerroo  ssóó  oo  11//%%  éé  ppaarraa  ccoommeerr,,  oo  rreessttoo  éé  

ppaarraa  ccoommbbuussttiibbllee  oouu  aalliimmeennttoo  ppaarraa  

aanniimmaaiiss..    --  HHaaii  ccoommoo  mmeeddiiaa  mmááiiss  ddee  

1133  pprraagguuiicciiddaass  xxaa  nnooss  nnoossooss  ccoorrppooss..  --  

SSeegguuee  aauummeennttaannddoo  oo  rriissccoo  ddee  ccaannccrroo  

ccooaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  qquuíímmiiccooss  nnoo  

ccaammppoo..  --  HHooxxee  uuttiillíízzaannssee  aaoo  aannoo  440000  

mmiillllóónnss  ddee  ttoonneellaaddaass  ddee  pprroodduuttooss  

qquuíímmiiccooss  nnoo  mmuunnddoo  ((ddúúaass  vveecceess  mmááiiss  

qquuee  eenn  11998855))..  --  CCiirrccuullaann  oouu  

cciirrccuullaarroonn  110000..000000  ssuussttaanncciiaass  

qquuíímmiiccaass  ddiiffeerreenntteess,,    mmooiittaass  ttóóxxiiccaass,,    

aallgguunnhhaass  ccaanncceerrííxxeennaass.. … 
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Aproveitando o bo tempo e a chegada da 
Primavera os de 1º Ciclo tivemos unha 
saída para coñecer as plantas e árbores 
que temos na escola e arredores. Aquí na 
imaxe temos un marmeleiro xaponés, unha 
primavera e os rapaces ulindo  o azar de 
china ou tamén chamado pitosforo que 
temos no cole e que arrecende un montón 
cando ten a flor.  EDNL 

PPPLLLAAANNNTTTAAASSS   EEE   ÁÁÁRRRBBBOOORRREEESSS   DDDEEE   CCCAAAMMMPPPOOOLLLOOONNNGGGOOO   
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  Juan G.R.  3ºA 

 Daniel G. C. -   3ºC 
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A sandía é o sorriso das froitas. 

O limón é o sol das mañás.  

A pataca é o asento da toupa. 

 

O coco é a bóla que nos fai pensar. 

O brócoli é a perruca das verduras. 

O plátano é o teléfono dos monos. 

 

 

As lentellas son os filliños dos lentes. 

A cebola é unha saia con capas choronas. 

O cacao é o chocolate das árbores. 

 

    O  café é menciña para non durmir. 

    Os grans de millo son pebidas de ouro. 

                                                         As castañas son bágoas marróns. 

 

 

 

O pemento e o semáforo da horta 

Os dátiles son as gominolas das palmeiras. 

Os garavanzos son o salvavidas da potaxe. 

   

    

 Alumnos 4ªC 
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Había unha vez un señor chamado espárrago. Estaba 

na casa escribindo un conto. De súpeto, alguén petou na 
porta. Era a señora leituga que parecía estar disgustada e 
espárrago preguntoulle : 
-Que che pasa? 
E ela respondeulle: 
-É que vin unha ensalada e ninguén quixo xuntarse 
comigo para facela, nin o tomate, nin a cebola. E o 
espárrago díxolle: 
-Convenceremos aos demais e eu axudareiche! e así foi 
como fixeron unha ensalada moi rica. 

 
                               Rocío Fernández Luque  2ºA 
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A elaboración do mel é un segredo celosamente gardado polas abellas;tanto é así , que os 
seres humanos aínda non descubrimos como se fai e temos que recollelo nas cólmenas. 
 

Dende a antigüidade o mel esta considerado como un alimento 
moi beneficioso para a saúde. As súas propiedades medicinais e 
as súas calidades cosméticas eran xa coñecidas polos exipcios ós 
gregos, os romanos e os árabes. Os exipcios utilizábano tamén 
para a momificación  e nas pirámides atopáronse restos disecados 
de mel  que o defunto levaba na súa derradeira viaxe. 

 

O mel procede dunha materia azucrada  que segregan as flores 
e que as abellas liban e recollen na súa bolsa Deste xeito 
transpórtano ata a colmea ,onde o depositan nas celas do panal 
que serven de almacén.O sabor o olor e a calidade do mel varían 
segundo a idade das abellas, o tipo de flores que libasen, o clima 
a época de floración das plantas, etc. 
 

A apicultura é o arte de coidar as abellas para a obtención do mel, propoleos e xelea 
real.As abellas polinizan o 80 % das colleita producindo un aumento nelas. 
 

A evolución da apicultura: 
A apicultura evolucionou bastante dende que o home a descubriu. 
1. Nun principio o home sacaba a mel as abellas que 
habitaban nas árbores de corazón oco. 
2. O seguinte que se lles ocorreu foi sacar a madeira do 
centro da árbore facilitando o aniñado das 
abellas.Posteriormente utilizaron a cortiza da 
corticeira polo seu grosor e protección; facendo un 
cilindro oco cunha tapa enriba e con dúas cruces 
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de madeira no seu interior ( Cunha enriba e outra abaixo a uns 
 10 cm. do borde) ; onde as abellas fabricaban a súa propia mel e  se 
reproducían. 

4. A continuación  fabricáronse caixas rectangulares de madeira; nas cales 
mediante uns cadros do mesmo material e uns alambres fixaban ceras 
estampadas coas celiñas marcadas; para que poidan continuar co seu traballo 
aumentando a produción 
 

Partes dunha colmea: 
As colmeas artificiais son unhas caixas rectangulares de madeira que serven de 

soporte e albergue para os cadros ou panais. No seu 
interior na parte baixa leva unha madeira 
denominada fondo; que facilita a entrada e saída das 
abellas á plataforma de voo;á vez que protexe a parte 
de abaixo.Na parte superior colócase a entretapa; 
que serve para abrir a colmea.A entretapa consta 
dun cadro de madeira cunha chapa cun orificio no 

centro; que serve para facilitar a alimentación da colmea por invernos duros nos que  
on existe floración e as abellas non poden alimentarse. A esta caixa se lle pode 
aumentar o tamaño cunha alza. 
 

Ao extraer o mel moitas veces existía cría nos panais; polo cal non se podía extraer a 
mel sen matar a cría;ensuciando a mel. Para evitar isto 
o apicultor introduciu un filtro ou exclusor de raíñas 
;de forma que as abellas obreiras puidesen pasar a 
elaborar o mel e a raíña non puidese acceder ao 
compartimento superior; deixando así  unha mel 
totalmente limpa. 
 
 

                                                                    Adriana Ayude Tilve 6º C  
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Había unha vez un atún, un ollomol e un linguado que  
 estaban nunha cociña. 
    De súpeto o atún perdeuse. Buscaron e buscaron, pero non o 
 encontraron. 
O ollomol e o linguado, empezaron a preocuparse. Despois oíron 
unha voz ao lonxe, era o atún. Así que, reuníronse os tres para 
ser cociñados. 
 
                                  Adrián Pena Torres  2º D 
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ABSINTIO-ASENTE-AJENJO 
 

 
Descrición:  O absintio, asente ou asenta 
(Artemisa absinthium) é unha planta 
composta, perenne de 1m de altura,  moi 
amarga e algo aromática. Os talos 
empréganse en infusión para estimular  o 
apetito, a secreción de zumes gástricos e 
biliares e para eliminar as lombrigas. 
Tradicionalmente engadíase ás verduras. 

 

 
 

 
Curiosidade:  é o compoñente principal 
dunha bebida alcohólica coñecida co 
mesmo nome ou absintio. Tamén se 
emprega  na elaboración do vermú. 

 

 
Poemiña, adiviña, dito, receita…  
  “ Brindes  do bohemio” 
Pero en todos os beizos había risas 
inspiración nos cerebros 
e nas mesas copas  
cheas de ron, whisky e absintio. 

 

CANTROXO-ARZAIA-ARZÁN-LAVANDA 

Descrición: A Lavandula stoechas é unha 
planta aromática de 1m de altura como 
máximo. Son plantas que conteñen unhas 
glándulas ricas en aceites esenciais que lle 
dan o aroma característico. 
Florece en primavera e as súas flores son 
moradas; e propia dos países mediterráneos 
e crece en alturas inferiores a os mil metros. 
Úsase como planta aromática e como 
calmante nervioso. 

 

 

 
Curiosidade:  Asirios, gregos e romanos a 
usaban para perfumar as súas casas 
queimando as sementes.  

 
Poemiña, adiviña, receita…  
En Cangas para protexerse do meigallo, poñen nunha 
tella sementes de cantroxo, loureiro, romeu e tres dentes 
de allo. Despois quéimase coas ventás pechadas.  

 

REVISTA ESCOLAR “ESPERPENTO”                    CEP CAMPOLONGO

  

50 
 

 

3º B 



         
Páxina

                                                                                                                         

                     

 
 

Descrición: Digitalis  purpúrea.  
Tarda en medrar uns dous anos. Recibe 
tamén os nomes de milicroque, abeluria, 
sanxoán e dixital. 
En estado silvestre pódese atopar en 
terrapléns, lindeiros boscosos na sombra ou 
semisombra. 
Os pétalos poden ser amarelos, rosas ou 
púrpuras. 
Ten uso medicinal e ornamental. 

 

 
 

Curiosidade: Úsase para a arritmia e outras 
doenzas cardíacas. Contén unha substancia 
alcaloide que fai que poida ser velenosa. 

 

Poemiña, adiviña, dito, receita…  
 Eu ben vin estar a morte 
no monte comendo abrulas 
 vai de aí, morte pelada¡ 
desamparo de viúvas¡ 

                   

Descrición: Pertence á familia thymus 
vulgaris. 
O tomiño é unha planta medicinal que se 
aplica para tratar infeccións do sistema 
respiratorio. É expectorante e antiséptico, 
limpa os pulmóns cando se sofre tose. 
Posúe propiedades antioxidantes e retrasa o 
envellecemento. 
Pódese usar como infusión, xarope, aceite 
de masaxe, como colutorio ou para facer 
gargarismos. 

 

 

Curiosidade: Os médicos do antigo Exipto 
utilizábano para facer apócemas e perfumar 
ungüentos que ían a usar nos 
embalsamamentos. 
Se se inspira baixo a almofada impide os 
pesadelos. 

 

Poemiña, adiviña, receita…  
Polo ao forno con tomiño limoeiro e patacas. 
Ingredientes: 1 polo, 2 follas de loureiro, unhas ramiñas 
de tomiño limoeiro, 600grs de patacas, un limón, dous 
dentes de allo, un vasiño de viño, sal, pementa e aceite. 
Despois de poñer os ingredientes  nunha bandexa  
poñémolo no forno e xa está. 
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• O tirabeque procede 
da conca do 
Mediterráneo e Asia. 
          

• É confundido  
xeralmente co chícharo, 
e aínda que é da mesma 
familia, trátase doutra 

especie. A diferenza do chícharo, no 
tirabeque cómese todo, o gran e a vaíña. 
 
 

• As súas follas son simples, dentadas e 
acorazonadas. 
 
 

• Son verde claro, brillante e planos; a través 
da súa pel adivíñase ben os seus grans 
interiores. Consúmese fresco en primavera. 
 
 

• A sementeira faise en varias épocas 
dependendo do clima. Realízase en liña 
poñendo 3 ou 4 sementes en cada oco, 
separados 30 cm. entre eles. 

 
 

• A rega debe  ser frecuente. 

 

 

 
RECEITA: 
"Tirabeques 
con xamón 
e ovo" 
 
-Lávanse os 
tirabeques e 

póñense a cocer con sal. 

PROPIEDADES: 
• Os tirabeques achéganos hidratos de 
carbono, proteinas, vitaminas A, C, Bi, B2 e 
B3, fibra e minerais  

-Noutra pota cocemos un par de 
ovos. 
-Nunha tixola rustrimos unha 
cebola, un allo e o xamón; todo 
cortado en anaquiños. 
-Cando todo estea rustrido, 

bótase tamén os tirabeques e os 

ovos, damos unhas voltas coa 

culler e ... A comer! 

 
CURIOSIDADES 
-En América coñécese tamén co mesmo nome. 

 

 

 

REVISTA ESCOLAR “ESPERPENTO”                    CEP CAMPOLONGO

  

52 

 

 

 

 

 

 



 

                      Páxina  53 

 

         

REVISTA ESCOLAR “ESPERPENTO”                    CEP CAMPOLONGO

  

 

 

 
Outra das saídas que fixemos foi a de visitar algún dos  muíños que temos preto 
da nosa escola. Indo deica o nacemento do río vimos o do “Meco” (o pouco que 
queda del), e tamén o do “Coto”, que fai pouco se fixo visible pola cantidade de 
maleza que tiña. Faltounos ver outros que tamén están preto, como o de Nores, o 
de Peilán, e  un pouco máis lonxe o de Cabanas e o do Toxal. EDNL 

  ““ ””
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Vimos a cantar o Maio  

á praza  da boa vila 

cada verso é un agasallo 

cada copla unha benvida. 

 

Neste intre xa resoan 

as letriñas retranqueiras 

son cantos de Campolongo 

aledando á primavera. 

 

Compuxemos estas coplas  

os nenos con alegría 

para logo entoalas 

na fermosa Ferraría. 

 

Celebramos esta festa  

cantando na nosa lingua 

queremos que o galego 

siga rexo e sobreviva. 

 

Erguemos a nosa fala  

nos asubíos do vento 

cunhas verbas que estalan  

de orgullo e sentimento. 

 

Levantouse ledo o Maio 

para vir criticar 

a fermosura que loce 

deixa sorrisos no ar. 

 

Vén cuberto de fiúncho 

e de calas ataviado 

canta beleza atesoura 

este Maio engalanado. 

 

Tamén leva margaridas  

e pampullos enfiados 

con elegantes camelias 

engabuñadas de orballos. 

 

De ovos e de laranxas 

igualmente coroado 

xa pode quedar contento 

de como vai rematado.  

 

Moito te gabamos Maio 

todo enfeitado de cores 

ulindo á primavera 

e ao recendo das flores. 

 

 

Outro ano neste entorno 

o Maio brada un desexo 

que non devoren ao débil  

con prácticas de saqueo. 

 

A ensinanza é noticia  

con moitísima razón 

por mor da grande desfeita  

que sofre a educación. 

 

Tantos cambios e recortes 

no sistema educativo 

pra chegar  os do informe 

con outra vaca no millo. 

 

Chove sempre sempre chove 

por abaixo e por riba 

tamén choveu na escola  

choveu auga pinga a pinga. 

 

Pasamos todo o inverno  

co corredor anegado 

non se dispuxo de cartos 

para arranxar o tellado. 

 

Andamos con moito tino 

polo chan todo mollado 

patinaxes e caídas 

deron algún lesionado. 

 

Con seiras e con caldeiros 

recollemos as pingueiras 

e para poder pasar 

aproveitamos as beiras. 

 

Están tapando os furados 

con remendos na cuberta 

cando volva a chover 

entraremos en alerta. 

 

No Concello non hai cartos 

nin afán de recadar 

por iso co Multamóvil 

só van amedrentar. 

 

Na cidade hai comentarios 

polo tema xudicial 

Lores garda a gabardina 

e defende a capital. 

 

 

Ata ben as competencias 

e non cedas nos dereitos 

que o Caballero por Vigo 

é capaz de entrar en preitos. 

 

Coa oposición non contes 

Moreira segue ao ditado 

o que mandan os de arriba 

é un edil ben guiado. 

 

Só lle preocupa o lixo 

e os soldos que terán 

con estas miras tan curtas 

cantos votos xuntarán? 

 

Non fai así a Biempica 

ela ten criterio propio 

e abandona o seu grupo 

porque non recibe apoio. 

 

Santiago ten unha meiga 

Santiago vive enmeigado 

co seu grupo de goberno 

declarando de imputado. 

 

Foi caerlle o maleficio 

cos ediles  populares 

despois de tocar poder 

xa se acusa a dous alcaldes. 

 

 

 

Mentres o señor Feijóo  

está sereno e tranquilo 

ata que estoupe a verdade 

e os senten no banquiño. 

 

Daquela dirá que chove 

como é o natural 

o taparse uns a outros 

xa se fai habitual. 

 

 

Así lle vai a Galicia 

condenada a esperar 

que cumpran co prometido 

cando fomos a votar. 

 

 

Rajoy di que a crise 

pronto vai a remontar 

de tanto repetir o mesmo 

a xente vai rebentar. 

 

O que fixo nestes anos 

recortar e recortar  

encher peito e prometernos 

que todo vai mellorar.  

 

Afirma que xa medramos 

porque baixan os parados 

de mentiras e recortes  

diso xa imos sobrados. 

 

El segue erre que erre 

cun discurso moi seguro 

mentres o país se afunde 

agardando outro futuro. 

 

As cousas van a mellor  

co mandato popular 

e polo mundo a noticia 

é dos que están a roubar. 
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Malia os que desgobernan 

non se informan do que pasa 

hai xente con moita fame 

outra bótana da casa. 

 

A política viaxa 

de costas aos cidadáns 

co  suborno nos partidos 

con ladróns e folgazáns. 

 

Presidentes, secretarios 

e outros mandos de a pé  

seica agochaban os cartos 

en contas da caixa B. 

 

Políticos que esconden 

tras o seu rostro a verdade 

e aparecen corrompidos 

con falla de honestidade. 

 
Populares e empresarios 

rosman o mesmo sermón 

facendo coro coa banca 

e Rouco na procesión. 
 

Mentres os sociatas dormen 

buscando novo talante 

andan co rumbo perdido 

sen ninguén que os levante. 
 

Privatiza e privatiza 

que o negocio da pra todos 

uns chupan do oficial 

outros reparten dos fondos. 
 

Creban o sector público 

con métodos agresivos 

e convérteno en comercio 

con fins especulativos. 
 

Contra este mangoneo 

hai anoxo e crispación 

nas cidades abrollaron 

mareas de indignación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A xente berrou nas rúas 

en actos de dignidade 

é cousa dos cidadáns  

defender a liberdade. 

 

Os ministros de Rajoy 

non lle fan caso ningún 

sempre lle preparan “cristos” 

co que inventa cada un. 
 

Gallardón é co aborto 

e co ensino está Wert 

non falemos de Montoro 

que nos quere espremer. 
 

E nisto que chega Wert 

con unha gran solución 

para que avance o país 

recorta na formación. 
 

O desastre educativo  

do ministro cada-Wert 

semella un gran  milagre 

no que teremos que crer. 
 

O mandamais da xustiza  

protéxenos coa verdade 

cando recorta os dereitos 

e perdemos liberdade. 

 

Primeiro foron as taxas 

despois tocoulle aos xulgados 

son favores para os ricos 

para os pobres os pecados. 
 

Agora seica vai pór 

unha lei con penitencia 

para que moitas mulleres 

non decidan en conciencia. 
 

Con Montoro e mais con Báñez 

España vai sobre rodas 

retraendo en marcha atrás 

e con implacables podas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aínda temos que lembrarnos  

da xefa da sanidade 

entre recorte e copago 

elimina a calidade.  

 

Privatizaron as Caixas 

facéndoas estranxeiras 

e a moitos preferentistas 

baleiráronlle as  carteiras. 

 

O concepto de cultura 

éche o de Marca España, 

todos os días con fútbol, 

bailes, touros e unha caña. 
 

O goberno xa enredou 

ca lingua dos cataláns, 

quérena como en Galicia, 

que a falen catro cans. 
 

Outro ano a realeza 

aparece imputada 

con Cristina declarando 

que con ela non vai nada. 
 

Toda a culpa é do Iñaki  

que non soubo o que facía 

e por iso a infanta 

dixo que o defendía. 
 

Ela ignoraba todo  

cando a xente xa ouvía 

que o duque defraudaba 

ao bafo da monarquía. 
 

Imos dar a despedida 

adiviñando outros tempos 

onde non haxa corruptos 

nin pobreza para os nenos. 
 

Cun ronsel de agarimos 

cheos de ilusión nos petos 

dicímosvos ata o ano  

deixando adeuses nos beizos. 
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En infantil foron tres anos 
de xogos e alegría 
e nós non pensamos 
que aquelo acabaría. 
 
En primaria trastadas facemos 
mellor non contalas 
que delas tamén aprendemos 
e nunca máis as facemos. 
 
Tanta experiencia cada día 
Con nós sempre quedarán 
Ata que ao final da estadía 
Nos teñamos que marchar. 
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Os  alumnos de 4ºD fixemos unha saída a Porto (Portugal). A actividade principal que fixemos foi  

visitar á Casa da Música de Porto. Un dos mellores edificios durante que  mellor acústica 

teñen.  Xunto con esta actividade fixemos na escola Nosa Senhora de Lourdes, unhas danzas, a da 

Moto,  e a Carrasquiña, con unha "turma" da escola. Xogamos con eles á  mata e algúns fixeron un 

pequeno circuíto de baloncesto. Outros xogaron a fútbol nos tempos de lecer que houbo despois do 

"almorzo portugués" (hora do xantar galego. Para rematar tocamos a canción do "Carro" de Fuxan os 

Ventos e de regreso merendamos nun parque dunha estación de servicio en Barcelos. 

En resumo, unha experiencia que nunca esqueceremos!! 

http://gl.wikipedia.org/wiki/Casa_da_M%C3%BAsica
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Hoxe, venres 16 de Maio, o famoso piragüista español David Cal e o seu 
adestrador (cando adestra no Club Naval de Pontevedra) Paco, fixeron un 
oco na súa axenda para poder vir ao 
noso colexio a darnos unha charla 
sobre o piragüismo e animar aos 
nenos e nenas de Pontevedra a 
practicar este deporte que, como 
repetiron varias veces na charla, é 
moi bonito. 
 
David naceu en Cangas do Morrazo, 
(Pontevedra) o 10 de outubro de 
1.982. Empezou este deporte con só 
oito anos e con nove xa competía nalgunhas carreiras nas que, como dixo, 
quedou en todas de cuarto.   
Comezou o piragüismo un verán , non disposto a dedicarse 

profesionalmente a el. Nese verán 
divertiuse moito porque adestraba cos 
seus amigos e gozaba moito da praia, e 
máis tarde, verán tras verán, seguía co 
piragüismo. Na charla, contestou as 
preguntas que lle fixemos e confesou que 
lle dedicaba máis tempo ao deporte que 
ao estudo porque este non lle gustaba. 
David practica piragüismo en augas 
tranquilas pero tamén practicou outras 
modalidades como “kayak polo”. 
 
Compite a nivel nacional no Clube C.M. 
Ría de Aldán pasando polo Centro 

Galego de Tecnificación deportiva dende os 14 anos. 
 
Na charla ensináronnos o vídeo de David nos Xogos Olímpicos de Londres, 
nos que tiña como reto gañar polo menos unha medalla e… reto 
superado!!! 
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Na charla ensináronnos o vídeo de David nos Xogos Olímpicos de 
 Londres, nos que tiña como reto gañar polo menos unha medalla  
e… reto superado!!! 
 
Quedou de segundo usando a “técnica” de gastar as forzas no final da 
carreira deixando a todos atrás, e así o fixo, adiantando a todos menos a un. 
 
Agora Cal está adestrando en Brasil onde di que o adestramento é máis fácil 
e cómodo grazas ao clima. 
David comentounos que quere comezar os estudos para ter unha carreira 
universitaria.                                                                                                                                                                                                                                                            
Mencionou que vai deixar o piragüismo pronto pero, se as seguintes 
Olimpíadas fosen en España, esforzaríase por competir nelas. 
 
Creo que David é un exemplo para todos nós xa que comezou o piragüismo 
como pasatempo e, grazas ao esforzo e ao empeño que puxo neste deporte 
ten o pracer de levar a casa medallas que mostran non só o ben que o fixo, 
senón que merece o posto de mellor piragüista español, e moi pronto, mellor 
do MUNDO! 
 

 

              
           Alejandra González Otero 6ºB 

        EVENTO OURO PRATA BRONCE 
Xogos Olímpicos 1 4 0 
Campionato Mundial 1 3 1 
Campionato Europeo 0 1 4 

        TOTAL 2 8 5 
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6ºA 

6ºB 6ºC 

Sinatura 

O olímpico canoeiro cangués David Cal, achegouse a nosa escola co obxectivo de animar os 

rapaces a practicar este deporte que xa leva anos implantado en Pontevedra.  A olimpíada de 

Brasil a esta a preparar cos seus contrincantes brasileiros porque o seu adestrador foi fichado 

por aquela selección. Caso este moi curioso, por non dicir único. Acadará a SEXTA 

MEDALLA para seguir sendo  o olímpico español máis laureado de España?  Na escola 

presentounos dous vídeos, un deles foi a final  da última medalla de prata en Londres, logo o 

alumnado de 6º fíxolle un montón de preguntas, para rematar facendo unhas fotografías e 

asinando autógrafos. E. F. 

UU NN     EE SS TT RR AA TT OO SS FF ÉÉ RR II CC OO     OO LL ÍÍ MM PP II CC OO     CC AA NN OO EE II RR OO   

GG AA LL EE GG OO     VV II SS II TT AA     AA     NN OO SS AA     EE SS CC OO LL AA   

DAVID CAL  
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Non canta na Chá ninguén, 

por iso, meu carro canta, 

canta o seu eixo tan ben 

que a señardade me espanta. 

Non hai canto tan fermoso: 

fino coma un asubío, 

anque é, as vegadas, saudoso 

faise no ar rechouchío. 

O meu carro é cerna dura: 

sábese carballo e freixo. 

Que fermosa e a súa feitura! 

Que lixeireza a do eixo! 

As cousas vanse aledando 

por onde meu carro pasa. 

 Carrétame herba pro gando! 

 Tráeme a colleita pra casa! 

  

 

 

OOO   CCCaaarrrrrrooo   eeennn   PPPooonnnttteee   nnnaaasss   OOOnnndddaaasss   

O noso “Conto Viaxeiro” ou “Trotacontos” este ano versou 

sobre os trebellos usados ata fai pouco no campo galego, 

relacionando este tema co Ano Internacional da Agricultura 

Familiar. A nosa escola escolleu o Carro, outros colleron a 

lagareta, o arado, a cabana ou piorno e o muíño. Aproveitouse 

o tema para facer un vídeo con todos os traballos feitos e 

presentalo a XX Edición de “Ponte nas Ondas”. Nel 

inclúese a canción  do Carro de Fuxan os Ventos, que tedes 

aquí a esquerda, e que aprendeu toda escola neste curso na 

aula de música coa profe           Misi.            O vídeo pódese 

ver:   http://ghafos.blogspot.com.es/2014/05/o-carro-

galego-para-ponte-nas-ondas.html 

EDNL 
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BIOGRAFÍA. Xosé María Díaz Castro naceu nos 

Vilares de Parga-Guitiriz, no ano 1914. De orixe 

labrega, ingresou no Seminario de Mondoñedo aos 

dezasete anos, mais abandonou a formación 

eclesiástica en 1936 para se dedicar ao ensino privado 

en Vilagarcía de Arousa. Cursou a carreira de Filosofía 

e Letras na especialidade de linguas modernas e en 

1948, unha vez licenciado, marchou a Madrid, onde 

residiu a maior parte da súa vida, traballando como 

tradutor (coñecía case todas as linguas europeas) en 

diferentes institucións oficiais e editoras. Tras unha 

vida entregada á investigación, ao ensino e á tradución, o poeta lugués faleceu en 

Lugo no ano 1989. 

OBRA POÉTICA. En 1961, quince anos despois de lle ser premiada a composición 

Nascida dun sono nun certame en Betanzos, viu a luz o seu único libro, Nimbos, que 

o converteu nunha das voces poéticas máis destacadas das letras galegas do século 

XX; porén, os seus primeiros poemas xa apareceran na “Escolma de poesía galega, 

IV. Os Contemporáneos”, editada por Galaxia en 1955. A singularidade do seu 

posicionamento estético e ideolóxico e a forza expresiva dos seus versos 

concédenlle un lugar destacado no panorama da poesía de posguerra. 

      O universo lírico de Díaz Castro xira ao redor do ser humano, o amor, a vida, a 

morte e o tempo. Tamén encontran espazo na súa escrita a relixiosidade (enfocada 

desde o ascetismo e desde a necesidade de afondar na esencia das cousas) e a 

preocupación por Galiza. Nalgunhas ocasións, tamén recorre á paisaxe dunha 

maneira simbólica para introducir a súa visión sobre a realidade do país.  

      Díaz Castro revelouse como un grande mestre da técnica versificadora e dos 

recursos estilísticos. Un dos principais trazos característicos da súa obra, 

fortemente influída pola lectura dos clásicos antigos e modernos, é a cuidada 

selección do léxico (a pesar de tender para o emprego de ruralismos e 

dialectalismos) e o evidente interese pola lingua, que se manifesta nunha poesía 

elegante e sinxela.  

 

                                                           Eva Mejuto  Rodríguez 5º C      
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O pasado mércores, día  21 de maio, as titorías de 

quinto de primaria de Campolongo fomos ao museo de 

Pontevedra. 
 

Despois de estudar a Prehistoria a visita ao museo 

foi mais interesante posto que vimos moitas das 

cousas que estudamos. 
 

A visita comezou vendo o lugar en que traballaban os 

restauradores do museo. O seu traballo consiste en recuperar os 

obxectos e pezas que chegan ao museo para poder logo expoñelas. E un 

traballo moi dificultoso porque ás veces teñen que reconstruír peza a 

peza as figuras e obxectos.A visita o museo nos permitiu coñecer as 

distintas etapas da historia que estudamos. 

                       

A PREHISTORIA 
 

O PALEOLÍTICO (primeira etapa da 

prehistoria). 

O museo ten unha sala dedicada ao paleolítico, nela podemos ver armas e 

mostras de arte rupestre desa época. 
 

O NEOLÍTICO (dende a aparición da agricultura e 

gandería ata a aparición da metalurxia). 

De esta etapa o museo garda el único petróglifo do 

mundo con a representación dun can.  
 

IDADE DOS METAIS (dende a 

aparición da metalurxia ata 

descubrimento da escritura).Nesta sala 

podemos ver o tesouro de Caldas que foi 

atopado por dous irmáns. 
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Tamén vimos armas, xoias e obxectos de 

traballo, e as primeiras moedas de la 

humanidade. 
 

A IDADE ANTIGA 
 

GALAICA-ROMANA ( dende o século I a.c 

ata V d.c) 

Esta foi a última sala do museo que visitamos. 

Nela vimos antigas lápidas de tumbas romanas. 

As lápidas tiñan tres partes: 

1.- O nome e apelidos do defunto. 

2.- O retrato do defunto. 

3.- Unha ponte e unha lúa. A ponte 

representaba un mito grego, o do barqueiro Caronte, que crían que 

levaba a os mortos alén. 
 

Tamén vimos exemplos de frisos romanos e esculturas da época. 

A visita o museo de Pontevedra foi moi divertida e aprendemos moito 

sobre a historia. 
 

Feito por:  

Esteban Pinilla Álvarez   5º C  

Ángel Sánchez Lareo 5º C 

César Pampín García 5º C 
 

Colaboran: Belén Paz, Carolina Munaiz  

e Amanda Rey 5ºC  
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Aquí están as nosas páxinas do Conto Viaxeiro. Os outros 

centros que fixeron o conto foron: os de  Campañó, Xeve, 

Lérez, Marcos da Portela , Marcón e Crespo Rivas.    

O terceiro debuxo é a portada do conto que nos deron para 

ler e recordar na casa este traballo colectivo. 
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PPPRRREEEMMMIIIOOO   LLLEEEIIIXXXAAAPPPRRRÉÉÉNNN   222000111444   

 

Arriba o gañador do Premio Leixaprén do curso pasado (J. Gómez Noya)  que se achegou 

á nosa escola neste curso a dar as grazas polo galardón outorgado.  Debaixo os/as 

candidatos deste curso . 

   

Fernando Vázquez, 

adestrador. 

Mª Xosé Silvar  `Ses´. 

Música e cantautora 

Esther García Del Barrio.  

Madrileña orgullosa de 

coñecer o galego 

Música e cantoutora 

 

 

Todos eles teñen detrás unha traxectoria que os distingue como 

merecedores do Premio Leixaprén, outorgado polos Equipos de 

Normalización e Dinamización Galegos, a aquelas persoa que a 

pesar dos tempos que corren manteñen firme o compromiso de que 

a Lingua Galega dure outras Milprimaveras máis. 

Máis información en:  

http://ghafos.blogspot.com.es/search/label/Leixapr%C3%A9n 

 

EDNL 

Mª Mera Constenla. 

Actriz 

http://ghafos.blogspot.com.es/search/label/Leixapr%C3%A9n
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P C U P M A G O S T O A L E U 

A L A C A M A M O A C G I I B 
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D M K T B T R O T M B P N K L 
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Alba Fernández Blanco  5ºA 

Julia Trabazos Sieiro 5ºA 

Mar Gómez Tomé 5ºA 
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Horizontais: 

1. Día dedicado (este ano) a Xosé Díaz Castro 

2. Día mais longo do ano 

Verticais: 

a. O tempo de tomar moitos doces 

b. Tempo das filloas 

c. Período dunha semana na que se celebra a Pascua 

d. Festa dos froitos de outono 

    

Alba Fernández Blanco 5ºA 

Julia Trabazos Sieiro 5ºA 

Mar Gómez Tomé 5ºA 
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Alba Fernández Blanco 5ºA 
Julia Trabazos Sieiro 5ºA     
Mar Gómez Tomé 5ºA 
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ESTIVEMOS DE CELEBRACIÓNS 

DIA INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA 
 

ADIVIÑA, ADIVIÑA...?      
 

Participaron nesta actividade a 

maioría das familias do centro. 

Das que 225 familias deron a 

solución correcta. 

Esta actividade resultou moi 

divertida. 
 Xafi  
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ANPA San Xosé CEIP Campolongo 
Avda. Xeneral Rubín, 3   36001 Pontevedra. TLF. 635651616 

CIF: G36018364     sanxosecampolongo@yahoo.es 

 

         

 

FAMILIAS SOCIAS: 327 

ALUMN@S SOCI@S: 411 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

   Fóra do centro: 

- PISCINA: primeiro cuatrimestre 67 prazas 

cubertas, no segundo 53. 

No propio centro, participaron 145 alumn@s nas 

seguintes actividades: 

- TEATRO: asistiron 12 alumnos 

- DEBUXO E PINTURA: asistiron 10 alumn@s. 

- BALLET: asistiron 10 alumnas. 

- XIMNASIA RÍTMICA: asistiron 18 alumnas. 

- PATINAXE: asistiron 19 alumn@s. 

- TAEKWONDO: asistiron 8 alumn@s. 

- BALONCESTO: asistiron 12 alumn@s. 

- TENIS: asistiron 8 alumn@s. 

- FÚTBOL: asistiron 22 alumn@s. 

- ATLETISMO: asistiron 10 alumn@s. 

- TALLER DE COMUNICACIÓN EN INGLÉS: asistiron 6 alumn@s. 

FESTAS ORGANIZADAS POLA ANPA 

- FESTA DO NADAL E VISITA DE PAPA NOEL. 

- FESTA DO ENTROIDO. 

- XII MARCHA CICLISTA CELEBRANDO O DIA DO MEDIOAMBENTE O  8 

DE XUÑO. 

 COLABORACIÓN CO CEP CAMPOLONGO NAS ACTIVIDADES: 

- MAGOSTO. 

- EXALTACIÓN DA CAMELIA. 

- FESTA DOS MAIOS. 

SAÍDAS FINAL DE CURSO:  

Primeiro de primaria: visita a Apípolis. 

Segundo de primaria: visita ao Centro Rupestre de 

Campolameiro. 

Terceiro de primaria: visita a granxa Serantellos en 

Cambados. 

Cuarto de primaria: visita a casa do patrón en Doade. 

Quinto de primaria: visita aos Castros de Barbanza. 
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