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 Unha ano máis, e xa van 12!!, achegámonos a vós para presentarvos o novo nú-
mero da revista Escolar “Outeiro”. Conscientes da necesidade de afrontar novos re-
tos, o EDLG adopta a importante decisión de apostar polo formato dixital para a difu-
sión deste número do que unicamente se ha de realizar unha pequena tirada en pa-
pel a xeito de mostra documental. O obxectivo non é outro que o aproveitamento de 
recursos que posibiliten novos enfoque dinamizadores do galego no centro sen incre-
mentar o presuposto asignado. 
 Deste xeito, e sendo plenamente conscientes de que o galego non é unicamente 
un adhesivo no peito, tratamos de darlle un novo enfoque as dinámicas dinamizado-
ras que viñamos levando a cabo en cursos pasados e explorar novas vías de actua-
ción. É así como xorden propostas como as realizadas na celebración do Día de Ro-
salía, concurso de lemas para o Día do Libro e creación de chapas co lema gañador, 
elaboración dun calendario sobre a figura de Manuel María, proposta de ambienta-
cións dos espazos comúns do centro, difusión de boletíns con recomendacións bi-
bliográficas, participación no Correlingua, actualización dos documentos programáti-
cos do equipo e do Plan Lingüístico do centro2 Sen esquecer o mantemento de acti-
vidades de obrigado cumprimento e de gran relevancia dentro da nosa proposta co-
mo poden ser a participación no III Concurso de Microrrelatos e Micropoemas e a III 
Festa das Palabras, o intercambio de postais de Samaín e a exposición de cabazas, 
a celebración do Magosto e as Letras Galegas2 
 Outras moitas actividades quedan pendentes de realización xa que a proposta 
abrangue unha temporalización máis ampla (obradoiro de videoxogos en galego, ex-
posición de xogos populares, II Barreiro das Letras2). Con todo o presente docu-
mento non esgota unicamente as vías de actuación propostas polo EDLG senón que 
trata de resumir o ano escolar recollendo actividades presentadas por outros Equipos  
do centro (Día do Libro, Cross, Saídas realizadas ao longo do curso, charlas e obra-
doiros realizados no centro2 
 O tempo dirá como é a acollida das novas propostas que, en todo caso non te-
ñen outra fin que a de incentivar o uso da nosa lingua entre os integrantes da comu-
nidade educativa xa que, como dixo o tan afamado poeta Manuel María, a quen 
homenaxeamos este ano nas Letras Galegas: 
 

“...Renunciar ó idioma 
É ser mudo e morrer 
Precisamos a língoa 

Se queremos vencer!” 
EDLG 







































O pasado 25 de xaneiro, o alumnado de 4º e 5º curso de Edu-
cación Primaria, tivo a oportunidade de asistir á representación 
teatral en inglés “Alice”, baseada no clásico de Lewis Carrol 
“Alicia no país das marabillas” e levada a cabo pola compañía 
“Blue Mango Theatre” na Sede de Afundación de Santiago de 
Compostela 

A obra narra como a protagonista Alice queda durmida e se 
mergulla nun mundo máxico no que vai atopando diferentes e 
rechamantes personaxes. Ao longo da súa viaxe polo país máis 
marabilloso, aprende moitas cousas sobre as tradicións do 
mundo anglosaxón: Halloween, San Valentín, San Patricio2 
Nas seguintes páxinas o argumento dsa obra a través das súas 
personaxes. Evidentemente2. En Inglés 























Os/as nenos e 
nenas de In-
fantil iamos 

de mar con to-
da a súa fauna 
e un barco na 

cabeza 



As medusas de 1º 
ían con paraguas 
convidándonos a 
bailar con elas! 

Aos submarinistas 
de 2º non lles fal-
taba detalle: ale-
tas, gafas, bote-
llas de osíxeno... 

Os cabaliños de 
mar de 3º non pa-
raban de danzar! 



Os piratas de 4º 
fixeron que o 
mar se enchera 
de aventuras! 

Os pingüíns de 5º 
transportáronnos a 

un mar xeado 

Os/as Neptunos/as 
de 6º trasladáronnos 
á fantasía do mundo 

antigo. 





































DÍA DO LIBRO 
Celébrase o 23 de abril, data que coincide coa morte de dous 
grandes escritores: Cervantes e Shakespeare. Ademais este ano 
coincide co IV Aniversario da morte de Cervantes polo que prepa-
ramos un mural adicado ao ilustre escritor. 

No noso centro realizamos unha actividade programada polo 
Equipo de Biblioteca, que consistía na elaboración de libros 
conxuntos nas diferentes aulas. A temática foi libremente escolli-
da. Os/as nenos/as relataron, investigaron, ilustraron2 e final-
mente elaboraron un libro que resultou obra de todos/as, polo que 
resultou unha actividade moi motivante para eles/as. 



Ditos libros foron expostos, na semana que adicamos a dita con-
memoración na entrada do centro. 
Os libros foron os seguintes: 

Infantil: 
“Corre, corre, 

cabaciña” 

1º e 2º de Ed. Pri-
maria: “Contos e 

Poemas” 

3º de Ed. Prima-
ria: “Un mundo 
de animales” 



4º de Ed. Prima-
ria: “El mundo es 

un libro” 

5º de Ed. Prima-
ria: “Cuentos y 

dibujos” 

6º de Ed. Pri-
maria: “Cuentos 
de profesiones” 

EDLG: Transcrición 
“Os soños na gaiola” 

de Manuel María 



Co obxectivo de rememorar a obra de Cervantes ”El Quijote de la 
Mancha”, o alumnado de Ed. Infantil realizou as seguintes ilustra-
cións sobre as personaxes, lugares e momentos importantes da 
citada obra. Agardamos que vos gusten. 

DON Quijote 

dULCINEA 

ESCENA DOS MUÍÑOS 

SANCHO PANZA 













O pasado 31 de maio os alumnos e alumnas da escola participa-
ron no Correlingua celebrado na Estrada e que reunía a máis de 
1800 alumnos e alumnas dos centros educativos das comarcas de 
Tabeirós-Terra de Montes e Deza. 

A marcha percorreu o corazón da vila baixo consignas a prol da 
utilización do galego en estreita relación co lema que abría a mar-
cha: “O galego está en nós”. Realizáronse dous percorridos, un 
para as/os pequenos/as de Educación Infantil e outro para o resto 
do alumnado. Émbolos dous percorrido comezaban e remataban 
na praza da Feira da citada vila. 



O alumnado tamén lucíu lemas alusi-
vos creados nos propios centros e 
baixo diferentes soportes: pegatinas, 
camisetas ou chapas. No noso caso 
aproveitamos a actividade promovida 
polo EDLG para o día do libro e cui-
demos lucir unhas chapas co lema 
“Sinte o galego pola lectura “, baixo o 
deseño da imaxe inferior. A organiza-
ción tamén agasallou aos participan-
tes con gorras para cada neno/a. 

No tramo final do acto e xa reagrupados 
na Praza da Feira, cuidemos disfrutar do 
concerto a cargo do grupo de rock Pito de 
Pikasso! (terceiro no concurso do cantalin-
gua). O acto finalizou coa entrega de aga-
sallos aos centros e coa tradicional solta 
de globos. Nas seguintes fotos podedes 
ver que ben o pasamos!! 




























