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PENÉLOPEPENÉLOPEPENÉLOPEPENÉLOPE    

Un paso adiante e outro atrás, Galiza,Un paso adiante e outro atrás, Galiza,Un paso adiante e outro atrás, Galiza,Un paso adiante e outro atrás, Galiza,    

    e a tea dos teus soños non se move.e a tea dos teus soños non se move.e a tea dos teus soños non se move.e a tea dos teus soños non se move.    

A espranza nos teus ollos se espreguiza.A espranza nos teus ollos se espreguiza.A espranza nos teus ollos se espreguiza.A espranza nos teus ollos se espreguiza.    

Aran os bois e chove.Aran os bois e chove.Aran os bois e chove.Aran os bois e chove.    

        

Un bruar de navíos moi lonxanosUn bruar de navíos moi lonxanosUn bruar de navíos moi lonxanosUn bruar de navíos moi lonxanos    

che estrolla o sono mol coma unha uva.che estrolla o sono mol coma unha uva.che estrolla o sono mol coma unha uva.che estrolla o sono mol coma unha uva.    

Pro ti envólveste en sabas de mil anos,Pro ti envólveste en sabas de mil anos,Pro ti envólveste en sabas de mil anos,Pro ti envólveste en sabas de mil anos,    

e en sonos volves a escoitar a chuva.e en sonos volves a escoitar a chuva.e en sonos volves a escoitar a chuva.e en sonos volves a escoitar a chuva.    

    

Traguerán os camiños algún díaTraguerán os camiños algún díaTraguerán os camiños algún díaTraguerán os camiños algún día    

    a xente que levaron. Deus é o mesmo.a xente que levaron. Deus é o mesmo.a xente que levaron. Deus é o mesmo.a xente que levaron. Deus é o mesmo.    

Suco vai, suco vén, ¡ Xesús María!,Suco vai, suco vén, ¡ Xesús María!,Suco vai, suco vén, ¡ Xesús María!,Suco vai, suco vén, ¡ Xesús María!,    

e toda cousa ha de pagar seu desmo.e toda cousa ha de pagar seu desmo.e toda cousa ha de pagar seu desmo.e toda cousa ha de pagar seu desmo.    

        

Desorballando os prados como sono,Desorballando os prados como sono,Desorballando os prados como sono,Desorballando os prados como sono,    

o Tempo vai de Parga a Pastoriza.o Tempo vai de Parga a Pastoriza.o Tempo vai de Parga a Pastoriza.o Tempo vai de Parga a Pastoriza.    

Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.Vaise enterrando, suco a suco, o Outono.    

 

COMA UN RÍOCOMA UN RÍOCOMA UN RÍOCOMA UN RÍO    

Coma un río quixera eu ser: cantarComa un río quixera eu ser: cantarComa un río quixera eu ser: cantarComa un río quixera eu ser: cantar    

con estrelas no lombo cara ó mar,con estrelas no lombo cara ó mar,con estrelas no lombo cara ó mar,con estrelas no lombo cara ó mar,    

deixando unha chorima en cada pedra,deixando unha chorima en cada pedra,deixando unha chorima en cada pedra,deixando unha chorima en cada pedra,    

e unha bágoa de Deus en cada herba.e unha bágoa de Deus en cada herba.e unha bágoa de Deus en cada herba.e unha bágoa de Deus en cada herba.    

        

Hai unha cousa clara coma o sol:Hai unha cousa clara coma o sol:Hai unha cousa clara coma o sol:Hai unha cousa clara coma o sol:    

prós nosos ollos no está feita a lusprós nosos ollos no está feita a lusprós nosos ollos no está feita a lusprós nosos ollos no está feita a lus    

do mundo, ó abrente frío que se abreudo mundo, ó abrente frío que se abreudo mundo, ó abrente frío que se abreudo mundo, ó abrente frío que se abreu    

cando abrimos os ollos sobre o mundo.cando abrimos os ollos sobre o mundo.cando abrimos os ollos sobre o mundo.cando abrimos os ollos sobre o mundo.    

        

E eu coma a néboa sobre os outros montesE eu coma a néboa sobre os outros montesE eu coma a néboa sobre os outros montesE eu coma a néboa sobre os outros montes    

que lles cobre a ferezque lles cobre a ferezque lles cobre a ferezque lles cobre a ferez        e mailas bágoas;e mailas bágoas;e mailas bágoas;e mailas bágoas;    

e eu coma a estrela que entra polo ocoe eu coma a estrela que entra polo ocoe eu coma a estrela que entra polo ocoe eu coma a estrela que entra polo oco    

do lousado do pobre na agonía.do lousado do pobre na agonía.do lousado do pobre na agonía.do lousado do pobre na agonía.    

Hai unha cousa clara coma a lus:Hai unha cousa clara coma a lus:Hai unha cousa clara coma a lus:Hai unha cousa clara coma a lus:    

que no é para nós a música do mundoque no é para nós a música do mundoque no é para nós a música do mundoque no é para nós a música do mundo    

a promesa raiante da hora enormea promesa raiante da hora enormea promesa raiante da hora enormea promesa raiante da hora enorme    

en que se dixo: en que se dixo: en que se dixo: en que se dixo: ¡ outro home veu ó mundo!¡ outro home veu ó mundo!¡ outro home veu ó mundo!¡ outro home veu ó mundo!    

        

E eu como un fondo río de recendos,E eu como un fondo río de recendos,E eu como un fondo río de recendos,E eu como un fondo río de recendos,    

de voces e de luces: coma o aire,de voces e de luces: coma o aire,de voces e de luces: coma o aire,de voces e de luces: coma o aire,    

que beixa todo e non se apousa en nadaque beixa todo e non se apousa en nadaque beixa todo e non se apousa en nadaque beixa todo e non se apousa en nada    

máis que no sangue, na raíz do sangue…máis que no sangue, na raíz do sangue…máis que no sangue, na raíz do sangue…máis que no sangue, na raíz do sangue…    
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AS FESTAS DO COLEXIO  

NADAL . Adornamos os corredores, a entrada e as aulas 
con traballos navideños feitos polos nenos. Tamén puxe-
mos un nacemento e unha árbore. 

Os nenos/as de Educación Infantil cantaron panxoliñas. 
Tamén o derradeiro día de clase  recibimos por primeira 
vez a visita do Apalpador que veu 
acompañado de Papá Noel. 

 

DÍA DA PAZ  

Para celebrar o día da paz homenaxeamos a Nelson Man-
dela. Tomamos como lema a súa frase “A educación é a 
arma máis poderosa para cambiar o mundo”.  

Traballamos sobre a súa vida, obra….. Fixemos carteis 
conmemorativos,  cantamos cantigas sobre Nelson Man-
dela …... 

ENTROIDO 

Por esta data os nenos de Infantil disfrazáronse.Os de 5 anos de exipcios, os de 4 
anos de indios norteamericanos e os de 3 anos de payasas . Os de Primaria fixe-
ron carautas, tanto para as clases como para os espazos do colexio, prestando 
este ano máis atención  os traxes de peliqueiros. 

DÍA DA ÁRBORE 

Para celebrar este día plan-
tamos catro árbores no re-
cinto escolar e recitamos 
poemas, fixemos debuxos,
…. 

 

LETRAS GALEGAS  

Para celebrar as letras galegas fixemos distintas actividades:Contámonos contos, cantamos cantigas, 
vimos teatro ”Circo desastre” dos nenos do Ceip de Antas , Bernabé Castedo contounos o seu conto 
“A nena de cartón pedra”. .Visitounos un contacontos …..Os país de alumnos de infantil ensináron-
nos algúns instrumentos galegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dª Mª  Elisa  Vázquez Real  Dª Mª  Elisa  Vázquez Real  Dª Mª  Elisa  Vázquez Real  Dª Mª  Elisa  Vázquez Real  ----Mestra  de 2ºA, xubílase en agostoMestra  de 2ºA, xubílase en agostoMestra  de 2ºA, xubílase en agostoMestra  de 2ºA, xubílase en agosto    
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Fagamos un tratoFagamos un tratoFagamos un tratoFagamos un trato    

    
Compañeira, compañeiro Compañeira, compañeiro Compañeira, compañeiro Compañeira, compañeiro     
vostede sabe vostede sabe vostede sabe vostede sabe     
pode contar comigo pode contar comigo pode contar comigo pode contar comigo     
non ata dúas non ata dúas non ata dúas non ata dúas     
ou ata dez ou ata dez ou ata dez ou ata dez     
senón contar comigo senón contar comigo senón contar comigo senón contar comigo     
    
Si algunha vez advirte Si algunha vez advirte Si algunha vez advirte Si algunha vez advirte     
que a miro aos ollos que a miro aos ollos que a miro aos ollos que a miro aos ollos     
e unha veta de amor e unha veta de amor e unha veta de amor e unha veta de amor     
recoñece nos meus recoñece nos meus recoñece nos meus recoñece nos meus     
non alerte os seus fusís non alerte os seus fusís non alerte os seus fusís non alerte os seus fusís     
nin pense que deliro nin pense que deliro nin pense que deliro nin pense que deliro     
malia veta malia veta malia veta malia veta     
ou tal vez porque existe ou tal vez porque existe ou tal vez porque existe ou tal vez porque existe     
vostede pode contar comigo vostede pode contar comigo vostede pode contar comigo vostede pode contar comigo     
    
Si outras veces atópame Si outras veces atópame Si outras veces atópame Si outras veces atópame     
huraño sen motivo huraño sen motivo huraño sen motivo huraño sen motivo     
non pense que floxea non pense que floxea non pense que floxea non pense que floxea     
igual pode contar comigo igual pode contar comigo igual pode contar comigo igual pode contar comigo     
    
Pero fagamos un trato Pero fagamos un trato Pero fagamos un trato Pero fagamos un trato     
eu quixese contar  con vostede eu quixese contar  con vostede eu quixese contar  con vostede eu quixese contar  con vostede     
    
È tan lindo È tan lindo È tan lindo È tan lindo     
saber que vostede existe saber que vostede existe saber que vostede existe saber que vostede existe     
un séntese vivo un séntese vivo un séntese vivo un séntese vivo     
e cando digo isto e cando digo isto e cando digo isto e cando digo isto     
quero dicir contar quero dicir contar quero dicir contar quero dicir contar     
aínda que sexa ata dous aínda que sexa ata dous aínda que sexa ata dous aínda que sexa ata dous     
aínda que sexa ata cinco aínda que sexa ata cinco aínda que sexa ata cinco aínda que sexa ata cinco     
non xa para que acuda non xa para que acuda non xa para que acuda non xa para que acuda     
presurosa no meu auxilio presurosa no meu auxilio presurosa no meu auxilio presurosa no meu auxilio     
senón para saber de certo senón para saber de certo senón para saber de certo senón para saber de certo     
que vostede sabe que pode que vostede sabe que pode que vostede sabe que pode que vostede sabe que pode     
contar comigo.contar comigo.contar comigo.contar comigo.    
    
Versión libre e traducida do poema fagamos un trato de Versión libre e traducida do poema fagamos un trato de Versión libre e traducida do poema fagamos un trato de Versión libre e traducida do poema fagamos un trato de     

Mario BenedettiMario BenedettiMario BenedettiMario Benedetti    

 No momento da súa xubilación  un recordó para os tres e unha mensaxe en común: “ Foi No momento da súa xubilación  un recordó para os tres e unha mensaxe en común: “ Foi No momento da súa xubilación  un recordó para os tres e unha mensaxe en común: “ Foi No momento da súa xubilación  un recordó para os tres e unha mensaxe en común: “ Foi 
un pracer traballar con vos” un pracer traballar con vos” un pracer traballar con vos” un pracer traballar con vos”     

Sabedes que podedes contar comigo, tódolos comigo que seguimos a traballar no Centro, Sabedes que podedes contar comigo, tódolos comigo que seguimos a traballar no Centro, Sabedes que podedes contar comigo, tódolos comigo que seguimos a traballar no Centro, Sabedes que podedes contar comigo, tódolos comigo que seguimos a traballar no Centro, 
nos seguiremos a contar con vos.nos seguiremos a contar con vos.nos seguiremos a contar con vos.nos seguiremos a contar con vos.    

Dª Mª Carmen Rodriguez RodriguezDª Mª Carmen Rodriguez RodriguezDª Mª Carmen Rodriguez RodriguezDª Mª Carmen Rodriguez Rodriguez––––    Mestra  de 5ºA, xubilouse fai uns mesesMestra  de 5ºA, xubilouse fai uns mesesMestra  de 5ºA, xubilouse fai uns mesesMestra  de 5ºA, xubilouse fai uns meses    

D. Jesús Vázquez Varela  D. Jesús Vázquez Varela  D. Jesús Vázquez Varela  D. Jesús Vázquez Varela  ----        Orientador do centro , xubílase en setembroOrientador do centro , xubílase en setembroOrientador do centro , xubílase en setembroOrientador do centro , xubílase en setembro    
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This is Meagan our Languaje AssistantThis is Meagan our Languaje AssistantThis is Meagan our Languaje AssistantThis is Meagan our Languaje Assistant    

Seccións  bilingües  do MenéndezSeccións  bilingües  do MenéndezSeccións  bilingües  do MenéndezSeccións  bilingües  do Menéndez    

Arts and crafts 

was  specially 

fun w
ith her 

 

We´ ll never forget her  stay 

with us 

We wish you´ll get 

all your dreams, 

Meagan!   Good 

luck! 

She lived up to our ex-

pectations and she was 

a lot of help for us. 

We`re goint  to!  Miss you! 
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Xosé María Díaz Castro (1914 – 1990) 
 

Xosé María Díaz Castro naceu nos Vilares de Parga - Guitiriz no ano 1914. De orixe labrega, aos dezasete anos 

ingresou no Seminario de Mondoñedo, onde coñeceu a Aquilino Iglesia Alvariño.  

En 1936 deixou o Seminario ao ser chamado para incorporarse ao exército. Logo dunha breve estadía na fronte de 

Asturias, é destinado ao Hospital Militar de Pontevedra. Rematada a Guerra Civil, 1939, volveu a Mondoñedo. Trans-

corridos uns meses abandonou definitivamente o Seminario e contactou co seu amigo Aquilino Iglesia Alvariño, que di-

rixía daquela o Colexio León XIII, en Vilagarcía de Arousa. Díaz Castro incorporouse a aquel centro escolar onde impar-

tiu clases ata a súa marcha a Madrid.  

Nos Xogos Florais de Betanzos, 1946, acadou a flor natural ao mellor poema 

en castelán coa composición “El cántico de la ciudad”, 112 versos, e o premio á mellor 

poesía en galego con “Nascida dun soño”, tríptico de sonetos, publicados ámbolos 

dous no Anuario Brigantino, en 1948 e 1951, respectivamente. 

En 1948 gañou praza de funcionario público e ingresou como tradutor no Ins-

tituto de Estudios e no Ministerio de Interior en Madrid debido aos seus coñecemen-

tos de catorce idiomas. Foi en Madrid onde coñeceu a María Teresa Zubizarreta 

Bengoetxea, en 1954, coa que casou e tivo 3 fillos. Isto foi o que levou a Díaz Castro 

con frecuencia ao País Vasco, de onde María Teresa procedía.  

Posteriormente, exerceu en diversos organismos oficiais (Instituto de Cultura Hispánica, Consello Superior de In-

vestigacións Científicas), ata a súa xubilación, e finalmente retornou a Galicia, aínda que non deixou de volver a Madrid 

e ao País Vasco. En Guitiriz foi onde recuperou a actividade literaria, aínda que non publicou ningún libro máis. Díaz 

Castro morreu en Guitiriz no ano 1990.  

A SÚA OBRAA SÚA OBRAA SÚA OBRAA SÚA OBRA    

Xosé María Díaz Castro empezou a dar os seus primeiros frutos como poeta entre os 8 e os 10 anos escribindo en 

castelán. Máis tarde comezou a escribir en galego. Escribiu os seus primeiros versos aos 12 anos e o seu primer poema 

publicouno aos 16 na revista “Lluvias de Rosas”. Dende Madrid publicaba na revista “Alba”. Tamén publicou poemas e 

artículos de crítica e ensayo en periódicos de Vilalba, Mondoñedo, Viveiro, Lugo, Pamplona, Vigo e nas revistas 

'Estafeta literaria' e 'Ínsula' de Madrid.  A  obra más importante é “Nimbos” publicada no ano 1961  en Vigo. Publicou 

traducións ao galego e ao castelán de poetas e prosistas europeos, multitud de poemas e os libros “Sombra 

radiante” e “Mediodía”. Outras obras son:  ''Como unha escada'', "Penélope" e ''Nascida dun soño''.  

Alumnos/as de 6º B 
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A lúa 

A lúa sempre puntual 

nunca nos fai esperar 

sempre á noite no ceo 

á poderás observar 

A lúa ten millóns de amigos 

as estrelas, fanse chamar 

están esperando no ceo 

a poder espertar 

Nas noites oscuras 

ti as de iluminar 

os nosos camiños 

para non tropezar 

Noelia Valín Buján 6ºA 

Na noite escura, 

mirando ás estrelas 

esperei e esperei 

a verte nelas. 

Reflexado nelas, 

apareciches ti, 

coa túa mirada 

mirándome a min. 

Na noite escura 

ti apareciches, 

na miña cabeza, 

ti te metiches. 

Sal de aquí, 

aquí non te quero, 

conseguín olvidarte 

e volviches dicindo: 

‘’TE QUIERO’’ 

Volviches para conquistar 

un corazón roto. 

Que ti mesmo rompiches, 

cos teus ‘’fichajes’’ e as tuas 

‘’quedadas’’. 

Agora no sei que decirte 

fago caso ao que penso, 

ou o que me dice o corazón? 

Recordareite... 
Recordareite con 

ese vestido vermello, 

co cual bailabas conmigo 

nas noites de lúa branca. 

Recordarei cada momento vivido 

e cada beso roubado. 

Recordarei cando durmía 

ao teu lado 

despertar ao teu lado 

facía o meu día 

completamente feliz… 

Quen dixo que 

me olvidaría de ti 

tan fácil? 

Quen dixo que non 

recordaría cada 

momento vivido? 

Quizais teñan razón 

e a distancia non 

sexa tan amigable 

coma pensábamo. 

Pero algo si que sei 

miña nena do vestido vermello… 

Nunca te esquecerei! 

Iandra González Morla. 6ºA 

“Levanteime á media noite” 

Levanteime á media noite 

e asomeime ao corredor... 

Toda a cidade acendida, 

era un inmenso rumor. 

Lonxe un violín tocaba, 

cerca soaba un tambor. 

praza os nenos 

cantando unha canción. 

Levanteime á media noite, 

e asomeime ao corredor. 

De repente, unha canción, 

na gran rúa sonou... 

Marta de la Iglesia 6ºA 

Noche de luna llena 

En esta noche de luna llena 

donde brilla ella misma te encontré. 

Con la luna reflejando 

tus cálidos ojos y tu pelo salvaje por el viento, 

yo te vi una vez pero no te volví a ver. 

Pero yo te esperaré 

porque sé que en una noche como ésta 

aparecerás tú. 

Creí que ya llego esa noche pero...me 

equivoqué. 

Estaba lloviendo y me perdí junto al río, 

desesperado, hasta que en un lugar apareciste 

tú. 

Cuando me sacaste del furioso bosque me 

susurraste al oído: “TE QUIERO” 

y en esas dos palabras 

expresabas tu amor por mí 

pero ahora sí, ya no te volveré a ver. 

Adrián 6ºA 

Miña nai:¡ como está o monte 

todo branquiño de neve! 

O vento chora de frío 

os nubeiros van e veñen. 

No medio do val, as casas 

non se afundíron, desaparecen…. 

E no camiño real, 

ferranse os pasos da xente. 

Diante esta a nevada fría 

eu son mozo e son valente 

e levounha amor na i-alma 

que o meu corazón encende. 

Nai, miña na: anque o mundo 

o frío do monte te treme¡ 

eu vou subr esta costa 

toda cuberta de neve! 

XOSÉ MARÍA DÍAZ CASTRO 

OS NOSOS POEMASOS NOSOS POEMASOS NOSOS POEMASOS NOSOS POEMAS     



Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    Terceiro Ciclo de Primaria    6ºA6ºA6ºA6ºA    
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AO LONGO DESTE CURSO, OS NENOS E NENAS DE 6ºA ELABORAMOS OS NOSOS TRABA-
LLOS USANDO AS FERRAMENTAS DA WEB 2.0. 

HTTP://SOMOSAEB.BLOGSPOT.COM.ES/ 

Limos “La vuelta al mundo en 80 días” e viaxamos por Europa e Norteamérica. 
 

Estudamos a Nelson Mandela no Día da PazNo Día da Arbore e a Auga investigamos as nosas len-
das e viaxamos polas terras do Miño 

Día do Libro limos para os máis pequenos 
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María Lamas 

A Banda Municipal de Lugo deleitounos cun con-
certo para os alumnos de infantil e primaria. 
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Que coor-

dinados 

Un paso adiante i outro atrás, Galiza, i a tea dos 
teus sonos 

non se move. 

A espranza nos teus 

Aran os bois e chove. 

En 5º A temos 
moito ritmo! 

Como se chaman os habitantes de Belén? 

Eu seino 
É moi fácil! 

Non serán…? Figuriñas de porcelana??? 

 

Joel, Brayan, Noelia, Daniela, Yoel e Rut facendo acrosport no ximnasio 

Jorge, David Real, Nerea, 
Adrián, Salomé e Danessi reci-
tando a Díaz Castro, Letras 
Galegas 2014. 

Rebeca, Caronlay, Silvia, David Francés, Sergio e Iria na aula de Música. 

Naima, David Fdez., Brais e Alicia na clase de Relixión. 
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Páxina 10 

Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    2ºA2ºA2ºA2ºA    

 

Páxina 15 

Segundo Ciclo de Primaria  Segundo Ciclo de Primaria  Segundo Ciclo de Primaria  Segundo Ciclo de Primaria  4ºB4ºB4ºB4ºB    



Páxina 14 

Segundo Ciclo de Primaria   Segundo Ciclo de Primaria   Segundo Ciclo de Primaria   Segundo Ciclo de Primaria   4ºA4ºA4ºA4ºA    

Páxina 11 

Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    Primeiro Ciclo de Primaria    2ºB2ºB2ºB2ºB    



Páxina 12 

Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    3ºA3ºA3ºA3ºA    

Páxina 13 

Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    Segundo Ciclo de Primaria    3ºB3ºB3ºB3ºB    


