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Carlos Casares naceu en 1941 na cidade de Ourense e desde os 3 anos pasou a súa infancia en Xinzo de Limia. A súa vocación literaria empezou a se manifestar xa na adolescencia, cando gañou un premio que lle permitiu coñecer a Vicente Risco. Estudando na universidade de Santiago de Compostela, na que se especializou en Filoloxía Románica en,
entrou en contacto co núcleo da cultura galega antifranquista. En 1967 publicou a súa
primeira obra, o libro de relatos Vento ferido,
ferido, dentro da colección Illa Nova de Galaxia, e
pouco despois converteuse nun pioneiro da literatura infantil en galego: en 1968 gañou co
relato A galiña azul o I Concurso de Contos Infantís da Asociación Cultural O Facho e
en 1973, o I Concurso de Teatro Infantil da mesma entidade con As laranxas máis laranxas de todas as laranxas.
laranxas. En 1975, Xoguetes para un tempo prohibido reportoulle o
Premio Galaxia e o Premio da Crítica de narrativa galega da Asociación Española de
Críticos Literarios. En 1978 ingresou na Real Academia Galega, onde foi o membro de
número máis novo.
En 1981 foi elixido parlamentario galego
independente nas listas do PSdeG-PSOE e
na cámara traballou para sacar adiante a
Lei de Normalización Lingüística (1983).
(1983) A
partir de 1985, centrou o seu traballo no
eido cultural como director da editorial Galaxia (1986(1986-2002) e da revista Grial (1988(19882002) e, máis adiante, tamén como presidente do Consello da Cultura Galega (1996(19962002).
2002) Ademais das obras comentadas, publicou a colección de relatos Os escuros soños de Clío (1979), as novelas Ilustrísima,
Premio da Crítica Galega de 1982; Os mortos daquel verán (1987), Premio Antón Losada Diéguez; e Deus sentado nun sillón azul (1996), Premio da Crítica Española
de 1997 e finalista do Premio Nacional de Narrativa de 1998; ou O sol de
verán, publicada despois da súa morte en 2002 e foi tamén
Premio da Crítica dese mesmo ano.
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Dª Pilar Porto Barreiro
Máis que nada “MESTRA”.

Desexo de toda a comunidade escolar para a túa nova etapa na vida:
Nunca deixes de sorrir, nin sequera cando esteas triste, porque nunca sabes quen se pode namorar do
teu sorriso.
Gabriel García Marquez
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Este artigo está adicado a unha alumna moi especial.
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Educación Infantil 3 anos A e B

BARREIRAS?
Unha persoa non pode directamente escoller as súas circunstancias, pero si pode escoller os seus pensamentos e indirectamente – e con seguridade- darlle
forma ás súas circunstancias. (James Allen)
Xogando á comba, participando no
xogo da goma, correndo para pillar ós
compañeiros ou ós mestres, tocando a
pandeireta, xogando ás agachadas, e,
mesmo... Por que non? Botando unha
peza de baile. Estas son só algunhas
das actividades que “A” leva a cabo no
seu día a día na escola, na casa, nas
actividades extraescolares.... E nada
tería de especial se non fose porque
todo o fai dende unha cadeira de rodas. A pesar das dificultades que pode ter a realización dalgúns destes xogos
na súa situación, ela parece non atoparlle trabas e se as cousas se dificultan,
ela atopará o xeito para facelo máis doado.
Esta pequena parece non ter límites nin barreiras. A súa vitalidade do día a día,
o seu afán de superación persoal, o seu sorriso e ledicia permanentes, o seu
compañeirismo, a súa ironía tan ben empregada, a súa inquietude.... isto e moitas cousas máis fan que sexa un gran exemplo a seguir por unha sociedade que
non deixa de lamentarse día a día por cousas que son meramente superficiais.
Valoremos como compañeiros e como mestres ese esforzo “extra” que supón a
súa rutina, deámoslle as ferramentas precisas para superar as dificultades, e sobre todo, fagamos que se sinta o que é, unha máis entre todos, sen ollos de compaixón, porque non os precisa, e extrapolemos esta
aprendizaxe para aprender a convivir e a respectar a
riqueza da diversidade.

Hai unha forza motriz máis poderosa ca o vapor, a electricidade e a enerxía atómica. Esa forza é a vontade.
Unha mestra
(Albert Einstein)

Actividades en Educación Infantil
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Educación Infantil 4 anos A
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Pasatempos
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SECCIÓNS BILÍNGÜES
This year we worked about impressionism in Arts & Crafts with our language assistant from the USA,
Mariah.

We made: bookmarks, Christmas decorations, Saint Valentine’s Day Cards, masks in Carnival, a Tic tac
toe at Easter, a funny photocall for the End of the School Year...

WHAT A LOT OF FUN !!

THANKS FOR HELP, MARIAH !!
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Sexto de Primaria 6ºB
UNS VEÑEN E OUTROS VANSE
Os alumnos e alumnas de sexto recollemos un conxunto de anécdotas transcorridas no noso
paso polo CEIP Menéndez Pelayo que titulamos : “UNS VEÑEN E OUTROS VANSE”
Unha alumna recorda aquel día que comezou o colexio como o día das fotos porque aos país
gústalles fotografar o momento, no que os seus fillos mostran o seu novo colexio á cámara.
Outra compañeira recorda cando entrou pola porta que non pensaba que ese día cambiaría a
súa vida, pensou que sería un lugar onde coñecer xente ,pero que só duraría uns días.
Unha terceira compañeira di que non recorda moi ben, pero que súa nai lle dixo que ía moi contenta cun vestido de flores amarelas, rosas e laranxas. Aínda que sí lembra un día ,ao rematar
as clases, cando a profesora nos dixo que ía facer uns recados e tardou unha semana en volver. Entón , ela recorda que pensaba:”canto tempo lle leva facer uns recados! ”.
Outra lembra o seu primeiro día de colexio coma se fora onte. Recorda que ía moi contenta porque se sentía maior. Outra , polo contrario, non quería ir ao colexio, non lle gustaba e algúns
querían volver para xogar.
Outros recordamos as filas, e que todos queriamos ser os primeiros e se non o conseguiamos
mesmo había choros e disgustos. Recordamos no magosto, os cornetes nos que metiamos as
castañas para logo comelas no corredor do colexio. Lembramos cando iamos ao horto, onde
cultivabamos hortalizas. Cando a profesora de infantil nos asustou disfrazada de bruxa e cando
bailamos na representación da obra de teatro de
“ Pedro e o Lobo”. Non
esquecemos como nos
divirtiamos xogando ao
fútbol co outro grupo, nen
cando un compañeiro clavou un lapis nan man
doutro
compañeiro.
Tamén nos acordamos
cando roubaron na nosa
clase de infantil.
Todos afirmamos recordar o paso polo colexio
como un lugar divertido
onde poder xogar e
aprender cousas novas,
onde aprendemos a compartir e a convivir, onde
vivimos moitas alegrías e
algún que outro enfado, e outras emocións. E así foise convertendo nunha das mellores etapas
da nosa vida.
E aquí estamos, no último ano desta traxectoria, por unha banda desexando ir ao instituto para
dar un paso máis alá nos nosos estudos, pero por outra non querendo rematar os nosos mellores anos.
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Sexto de Primaria 6ºA

Educación Infantil 5 anos B

SE ATENDERAS MÁIS!!
Aquí vou comezar,

A PONTE ROMANA

A MIRADA PERDIDA

co meu poema XANIAL,

Coas mans dos romanos

Miramos a ponte,

e sei que che vai GUSTAR

unha ponte foise construindo,

porque eu sei POETIZAR!!

para ir á outra beira

e no noso fronte,
vemos fervenzas,
chas de crenzas.

e novas terras descubrindo.

Que será , que será??
Será GRANDE ou PEQUENA??

Miramos a ponte,
E agora dende a miña ventá

eu NON cho vou revelar

e no noso fronte,

así que teralo que adiviñar!!

unha ponte vexo cada mañá
Imaxinamos romanos
pero non é unha ponte calquera,

SÍ, é grande e ben grande

de anos pasados.

pois o Miño pasa debaixo dela.

un pouco redonda

Miramos a ponte,

e foi feita polos ROMANOS

Por: Ainhoa Martínez

hai moitos ANOS.

e no noso fronte,
observamos o incomplexo

E… XA está!

reflexo do universo.

Con isto, xa o terías que ADIVIÑAR!!
Será que ATENTO NON estás??

Por : Nerea González
É a muralla , PASPÁN!!
Por: Diana Salvado

OS XARDÍNS DA DIPUTACIÓN

O PARQUE DE ROSALÍA DE CASTRO
Hai no centro da cidade
Con árbores centenarias
uns xardíns agochados
as sequoias destacan,
dando sombra as persoas

para moitos descoñecidos
e cheos de boa amizade.

que polos sendeiros pasan.
Amplos paseos ten,
Con vistas ao río Miño

árbores que sombra dan,

e tamén ao barrio da Ponte.

onde repousar tamén

Quen pasa polo parquiño

nas tardes quentes de verán.

ve moi ben como atardece.
Adornar o grande xardín
O parque de Rosalía
onde xogan os pequenos,
e onde pasean cada día
os nosos queridos vellos.
Por : Marcos Parga

flores de todas as cores
que arrecenden a xazmín
e moitos outros olores.

Se a muralla vas pasear
unha soleada mañá
unha pomba viaxará
para estes xardíns admirar.
Por: Paula Mendoza
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Primeiro de Primaria 1ºA

Quinto de Primaria 5ºB
ENTREVISTA
Cando nós eramos pequeniños, pequeniños, chegamos por primeira vez ao colexio e… Abuín xa estaba alí.
Agora Abuín, o conserxe, xa non vai estar. Xubilouse e nós queremos facerlle por ese motivo unha entrevista para saber como se sente e como foi a súa vida no colexio.
Como te sentes despois de xubilarte? Sénteste mellor e máis descansado?
Síntome moi ben, máis descansado xa que non teño esas preocupacións de ter unhas normas estritas coma
cando traballaba.
Cantos anos traballaches no Menéndez Pelayo?
Traballei 37 anos, pero non sempre neste edificio. Aquí hai 25 anos, pero antes este colexio estaba na rúa
Tino Grandío.
Foi difícil para ti afacerte a non traballar?
Non traballar é moito máis fácil que traballar. De todas maneiras hai que gañar a vida, pero cando un pode
vivir sen traballar moito mellor.
Botas de menos vir ao colexio?
Non o boto de menos pero hai os
seus momentos tamén...
Gústanche os nenos? Bótalos de
menos?
Sí que me gustan os nenos pero tedes
que ter en conta que a miña relación
non era exactamente con vos.
Xubilácheste só pola idade ou por
outra cousa?
Si, pola idade, xubileime cando me
tocou.
A que anos empezaches a traballar?
Empecei a traballar aos 28 anos.
Antes de vir a este colexio, traballaches nalgún outro lugar?
Si, efectivamente, traballei nalgúns
traballos esporádicos pouco tempo e
despois nunha empresa de maquinaria agrícola.
Gustouche traballar como conserxe? É difícil?
Difícil non é aínda que todas as cousas teñen a súa dificultade, pero sí que me gustou.
Que o que máis che gusta deste colexio?
Este colexio gustoume porque eu pasei de traballar no antigo Menéndez, que era o colexio máis vello que
había, ao mellor colexio naquel momento, con boas instalacións que dan menos traballo.
Se puideras traballar noutra cousa, en que traballarías?
Eu creo que si puidera tería cambiado varias veces de traballo, penso que sería mellor facer cousas distintas
ao longo da vida laboral.
Como foi aquí a túa vida? Satisfactoria ou aburrida?
Satisfactoria totalmente. Eu penso que fun moi afortunado porque durante toda a miña vida laboral estiven
aprendendo cousas sempre.
Ben, aquí remata esta entrevista. Grazas por vir ata aquí e contestar ás nosas preguntas.
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Quinto de Primaria 5ºA
En 5ºA acabamos de ler o conto Palabras de Caramelo escrito por Gonzalo Moure
e ilustrado por Fernando Martín Godoy. É unha historia moi triste que fala da relación de Kori, un neno saharauí que vive nun campamento
de refuxiados e que é xordomudo cun camelo da cor da canela, Caramelo. Cando rematamos a lectura fixemos un traballo no que mesturamos debuxos, texto manuscrito e texto mecanografado. Artellamos
tamén uns finais menos tráxicos nos que, maxicamente, Caramelo non morre. Velaquí tedes unha foto.
Logo fixemos unha pescuda sobre os campamentos de refuxiados saharauís e
descubrimos cousas moi interesantes. Con todas elas elaboramos unhas presentacións en Google Drive e no IMPRESS do LibreOffice que subimos á nosa aula dixital e aos blogues do colexio.

Primeiro de Primaria 1ºB
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Segundo de Primaria 2ºA
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Cuarto de Primaria 4ºB
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Cuarto de Primaria 4ºA

Segundo de Primaria 2ºB
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Terceiro de Primaria 3ºA

Terceiro de Primaria 3ºB

Terceiro de Primaria 3ºB

