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O CEIP FRANCISCO VALES VILLAMARÍN  é un centro de educación infantil e primaria situado na 

localidade de Betanzos, que escolariza a un total de 972 alumnos. 

 

O programa radiofónico “VALES SON” xurde como unha proposta máis dentro dun amplo 

proxecto que o noso centro leva a desenvolver desde o curso académico 2011-2012 en prol a 

sensibilización e formación sobre a atención á diversidade. 

Desde hai tres anos, familias e mestres traballamos da man para acadar un sono: crear una 

escola verdadeiramente inclusiva, para todos, partindo da aceptación da diferencia coma un 

valor e un reto en si mesma. 

Son moitas as actividades desenvolvidas,  que a continuación resumimos brevemente para 

facer ver a evolución,  o por qué e cara onde queremos ir o presente curso co programa VALES 

SON. 

- I Xornada de Formación e Sensibilización sobre a Atención á Diversidade. 

o http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/1965 

o http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/1940 

- II Xornadas de Formación e Sensibilización sobre a Atención á Diversidade. 

o http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2406 

o http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2391 

- Proxecto biblioteca “Todos iguáis, todos diferentes” e “Xuntos podemos” 

o http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2376 

o http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/search/label/discapacidade 

o http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/search/label/diversidade 

- Conmemoración do  3 de  Decembro Días das Persoas con Discapacidade 

o http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/2012/12/dia-internacional-

das-persoas-con.html 

- Conmemoración do Día das Persoas con Deficiencia Auditiva 

o http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/blog/91/discapacidade_

auditiva 

o http://blogdeleo-valesvillamarin.blogspot.com.es/2013/10/dia-das-persoas-

con-deficiencia-auditiva.html 

o http://contacontos-vales.blogspot.com.es/ 

- Conmemoración do  2 de Abril Día do Autismo  

o http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2374 

o http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2373 
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Como ben se di na convocatoria, a radio é canle de información, divulgación e formación e a 

presente convocatoria parécenos a plataforma perfecta para traballar a diversidade  como un 

valor, esta vez,  a través da música. 

O programa presentado “VALES SON”, que será emitido por megafonía o 30 de Xaneiro, como 

una actividade máis para conmemorar o Día da Paz, está levado a cabo por alumnado de 6º 

Educación Infantil e alumnado de  terceiro ciclo de Educación Primaria 

Concretamente:  

 Daniela Barallobre Carro 

 Emma López Seoane 

 Carla Amado Veiga 

 Xabier Torrado Rey 

 Pablo Fraga orgeira 

 Manuel Corredoira Purriños 

 Inés Pedreira Basteiro 

 Blanca Gutiérrez Manivesa 

 Daniel Viqueira Vázquez 

 Noelia Yáñez Gómez 

 Judith Sánchez García 

 Mario Presedo López 

 Marta Ríos Bugarín 

 Carme Yáñez Casanova 

 Nicole Souto Meghazi 

 Diego Martínez Sánchez 

 Carlos García Pizarro 

 Manuel García Diz 

 Marta Núñez Fernández 

 Paula Quintián Sánchez 

 Carolina Rodríguez Allegue 

 Javier Pérez Pérez 
 

No seu desenvolvemento está implicado o Equipo docente de EI e Primaria, o Departamento 

de Orientación, o Equipo de Biblioteca Escolar, o Equipo de Dinamización e Normalización 

Lingüística, os mestre de música e o Equipo TICs. Contamos tamén coa colaboración especial 

dun pai de dous alumnos de EI, que nos votou unha man na creación da sintonía musical do 

programa. 

Pero todo o Centro verase implicado no traballo posterior á súa audición. 

O obxectivo do programa é continuar a sensibilizar ao alumnado da idea de diversidade coma 

un valor; fomentar o respecto á diversidade persoal e cultural, aceptar as diferencias entre nós 

e fomentar as relacións e amizade como ponte entre persoas de diferentes culturas. 

E , ¿qué mellor forma de facelo que unindo literatura e música? ¿Qué une máis entre as 

diferentes persoas que a música?. 



PRESENTACIÓN PROPOSTA RADIOFÓNICA            “GALICIA SÓNICA: VALES SON” 

 
 

3 
 

Despois de tratar a diversidade como un valor desde o punto de vista físico, de orixe, 

familiar…, de valorar as diferentes capacidades que cada un de nós temos, de dar a coñecer 

diferentes discapacidades e o que implican, o que son capaces de facer as persoas con certas 

discapacidades e o que podemos facer nós, a escola e a sociedade por elas para acadar un 

mundo millor… pretendemos, este ano, darlle un enfoque musical. 

Con  este motivo os alumnos  de EI, con axuda dos máis maiores, dramatizan a 
magnífica obra “ SOFÍA, LA VACA QUE AMABA LA MÚSICA” de GEOFFROY DE 
PENNART (con música extraída do banco de imaxes e sons do MEC), tendo ben 
presente o lema do noso centro: 
 

“ No Vales, ti vales; 
No Vales, valemos todos” 

 
E que…. “Xuntos podemos” 

 
Podemos facer unha escola millor onde todos caben e así poder acadar unha sociedade 

verdadeiramente inclusiva. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvalesvillamarin/node/2377
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GUIÓN LITERARIO 

 MÚSICA CABECEIRA 

LOCUTORA: Ola, ola, ola! Benvidos unha mañá máis a “Galicia Sónica”, a nósa emisora 

musical, a emisora para tod@s, pensando en tod@s. 

SINTONÍA DEL PROGRAMA 

LOCUTORA: No programa de hoxe “VALES SON” os alumnos máis pequenos do CEIP 

FRANCISCO VALES VILLAMARÍN, en colaboración de dous alumnos de EP achegarannos 

á música pero  a través da literatura, achegarannos á idea que seguro todos 

compartides: todos somos diferentes, únicos e especiáis e isto é o que enriquece o 

mundo e as culturas. 

SINTONÍA 

¿Estades preparados para escoitar música? ¿Qué música é a mellor? ¿Qué cualidades 

debe ter un bo músico?¿Qué debe ter unha boa canción? ¿ Cal é a vosa canción 

preferida?... 

Todos somos diferentes, únicos e especías e para cada un de nós hay unha canción, 

estilo musical, un autor que nos chega especialmente…., nalgún momento… 

¿Hai algo máis relaxante e unificador, que nos achega uns aos outros, que a música? 

¿Hai alguén que nunca disfrutase coa música? 

Se queredes entrar en directo no programa, para deixar os vósos comentarios e 
opinión,  podedes chamar despois de escoitar a fermosa adaptación interpretada polos 
alumnos do Vales de “Sofía, a vaca que amaba a música”, obra do autor GEOFFROY DE 
PENNART, ao número 981 770017. 
 Déixovos disfrutar con esta fermosa historia que recomendo forme parte da vósa 
biblioteca 
 
MÚSICA DRAMATIZACIÓN 
 

 

SOFÍA, A VACA QUE AMABA A MÚSICA 

(Adaptación do conto de Geoffrou de Pennart) 

NARRADOR.- Sofía é unha vaca marrón, con manchas brancas, ollos marróns e cornos 

amárelos. Vamos…unha vaca marela das do país.Vive no campo e adora a música. Ás 

veces fai concertos para a súa familia e para os seus amigos. 

  Un día que estaba a ler o xornal ve que se convoca un concurso de 

música ao que se invitan todas as orquestras do país 

SOFÍA(pensando).- Quero probar sorte, gustaríame formar parte dunha gran orquestra 

NARRADOR.- Cando lle contou esto a súa familia e amigos, quedaron abraiados.  
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NAI SOFÍA: Queres ir á cidade? 

PAI SOFÍA: Queres deixarnos? 

AMIGOS: E os nosos concertos? 

CABALO.- Iiiii! Escoitade, Sofía ten que inténtalo, ten un gran talento, a música é a súa 

paixón. Ela é capaz! Pode acadar o seu soño. 

NARRADOR.- E así foi, Sofía preparou a súa maleta e marchou en tren á cidade. O día 

da súa  partida familia e amigos van despedila á estación con moitos ánimos e ilusión. 

Chegou a cidade, mercou un xornal , sentouse nun banco e mirou os  anuncios : un 

feixe de orquestras aparecían na páxina de música. Colleu o primeiro anuncio. 

Buscábanse músicos para  a “Gran Orquestra da Sorrisa rutilante” e alá foi.  

Petou na porta e… abriuse. A sala estaba cheiña de leóns,  crocodilos, tigres… Un 

enorme león, cunha enorme boca e enormes dentes lle dixo… 

LEÓN.-Ves polo traballo?. Sentímolo, non contratamos herbívoros , pero…se queres 

papar, digo…pasar… 

NARRADOR.-Sofía deu media volta rápidamente e marchou, pensando que tiña que 

prestar máis atención aos nomes das orquestras. Colleu o xornal de novo 

SOFÍA.- Aquí hai outro grupo musical: “Os herbívoros melómanos” . Eu son herbívora e 

melómana, vou ver… 

NARRADOR.- Chegou á dirección que dicia o anuncio, chamou á porta, abriron e unha 

enorme sala cheiña de hipopótamos, rinocerontes e elefantes mostrouse ante os seus 

ollos. 

MÚSICOS.- Se ven pola vacante, sentímolo pero…buscamos a alguén de máis peso 

SOFIA.- Que terá que ver o peso… Non  pasou nada, buscarei outro anuncio. Aquí hai 

outro grupo “Armonia real dos rumiantes”. Eu son rumiante, pois…alá vou. 

NARRADOR.- Chegou á dirección, chamou á porta e unha enorme xirafa abriulle a 

porta 

MÚSICOS - XIRAFA.- Ven pola vacante? Síntoo querida, pero  pensó que non da a altura 

SOFIA.- Que terá que ver a talla? (enfadada) Non vou desesperar, buscarei nesta 

orquestra “Círculo Musical dos animais con cornos”. Eu teño cornos… 

NARRADOR.- Chegou á dirección , petou á porta e un enorme cervo con enormes 

cornos abriulle a porta. Todos alí tiñan enormes cornos: renos, alces… 

MÚSICOS.- Ven vostede pola vacante?Sintoo querida, hai cornos e cornos…e os teus 

non dan a talla 

SOFIA.- Que terán que ver os cornos coa música . Xa me estou cansando,  
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vou preguntar no “ Conxunto Orquestral Bovino”. Eu son bovina, non si? 

NARRADOR.-  Chegou á dirección, petou na porta, abriuse e…por fin! Unha orquestra 

tooooda de vacas, negras.  

MÚSICOS.- Fóra de aquí, nada de vacas marróns neste conxunto! 

SOFÍA.-  Que terá que ver a cor da pel coa música (enfadadísima) Vou preguntar nos 

“Bóvidos virtuosos”. Eu son un bóvido… 

NARRADOR.- Foi á dirección, petou una porta e unha elegantísima sala cheíña de vacas 

marróns, finíiisimas, elegantíiiisimas estaban a tocar. Sofía asomou un sorriso, pero… 

MÚSICOS. (tono)- Ven vostede pola vacante? Sentímolo pero pensamos que non é 

bastante elegante para esta orquestra 

SOFIA.- Vaia panda de “repipis” Que terá que ver a elegancia coa música?Vou 

preguntar na “Gran Orquestra das vacas tolas”. Eu son vaca e estou tola…de rabia. Vou 

alá 

NARRADOR.- Foi a dirección e a porta abriuse  de súpeto para deixar ver…un enorme 

caos: berros, chirríos, tolerías! 

MÚSICOS.- Ven vostede pola vacante? Pase, pase, cantos máis sexamos máis nos imos 

rir… 

SOFÍA.- Uf!...Bueno….Penso que me trabuquei de dirección. Isto é demasiado para 

min. Xa non aguanto máis… 

NARRADOR.-  Sofia estaba desanimada e pensou en volver para a casa. Triste, espera 

na terraza da estación . Un camareiro achégase e dille. 

CAMAREIRO.- Non van ben as cousas? 

SOFÍA.-  Non me queren en ninguna orquestra porque son DISTINTA a eles 

CAMAREIRO.- Oh! Enténdote perfectamente. Eu pasei polo mesmo, tamén son músico. 

Non queren ver o que somos capaces de facer e soamente lles importa o pelo,as 

orellas, o morro, a altura, a cor… 

SOFÍA.- Estou de acordó contigo. Entón,  por que non formamos unha orquestra?. 

Soamente contrataremos as persoas que teñan coñecementos  sexan como sexan. 

CAMAREIRO.- Trato feito señorita. Son Thelonius 

SOFÍA.-  Moi ben Thelonius. Chamame Sofía 

NARRADOR.- E este foi o comezo dunha pequena pero grande e exitosa orquestra. 

 

MÚSICA 
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LOCUTORA: Preciosa historia… ¿Qué é o importante das persoas? ¿o seu físico? 

¿estilo? ¿costumes?... ou ¿as súas cualidades e o que son capaces de facer?  

Deixovos reflexionar; á volta da publicidade comentamos as vósas opinión que 

podedes expresar  coma sempre no correo, por teléfono ou no blogue “Non te cortes 

coa Lingua”   

SINTONÍA DO PROGRAMA 

ANUNCIO PUBLICITARIO: 

¿Estás preocupado?, 

 ¿non te sintes valorado?, 

 ¿non te respetan?... 

Esperta! 

Ven ao colexio Vales Villamarín, 

porque se estudas no Vales 

ti si que vales moito, 

valemos todos! 

SINTONÍA DO PROGRAMA 

 

          FIN. 

 

 


