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DEVORADORES DE LIBROS 

ESTES FORON OS NENOS E NENAS QUE MÁIS LIBROS LERON ESTE TRIMESTRE 

 
 
 
 



 
 BIBLIOTECARIOS 2014—2015 

Coma  cada  ano, 
contamos na biblio‐
teca  do  Centro  ca 
gran  axuda    de 
alumnos/as  colabo‐
radores/as  que,  de 
forma solidaria par‐
ticipan  nas  tarefas 
da  biblioteca  esco‐
lar.  Contamos  ta‐
mén,  con  familias 
que  desenvolven 
tarefas  concretas 
de apoio á bibliote‐
ca  ben,  de  forma 
continuada  ou  par‐
ticipando  en  pro‐
gramas puntuais.  
GRAZAS  A  TODOS/
AS. 

COLABORADORES DE 6º A 

COLABORADORES DE 6º B 

Mamá de Lea 1ºB 



LIBROS MÁIS LIDOS 

Neste trimestre os libros con máis éxito foron: 
En terceiro lugar “El amor es como el queso”, en segundo lugar “Pongwiffy y  la 
gran venganza” e o libro campión “Kika superbruxa na procura do tesouro”. 
 
Estes e outros moitos libros están agardando por vós!            Anímate a ler! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIDADES 

• Este ano contamos cunha nova dis‐
tribución espacial na biblioteca, po‐
sibilitando  un  maior  achegamento 
aos libros. 

 
• Exposicións temporais en función de 

centros  de  interés,  conmemora‐
cións, etc. 

 
• Proximamente,  contaremos  de  for‐

ma  permanente  cun  “buzón  de 
suxestións”, onde toda a comunida‐
de educativa podrá opinar ou  facer 
suxerencias para a biblioteca. 



CLUB DE LECTURA    “LKTL” 
 
 

No colexio temos un Club de Lectura de pais/nais e todos aqueles que desexen 
participar. Reúnense os martes pola tarde coa periodicidade que o club determi‐
na, en función das obras lidas. 
Estes foron os libros lidos durante  
o trimestre: A memoria da choiva de Pedro Feijoo. 
Donde el corazón te lleve de Susanna Tamaro. 
La piedra de la paciencia de Atiq Rahimi. 
O 9 de decembro contamos ca visita do escritor Pedro Feijoo quen ademais de 
ofrecernos unha entrevista, firmou varios exemplares das súas obras. 
O Club de lectura ten un gran éxito  
e dende aquí animamos a todos/as a participar. 
 



ENTREVISTA  A PEDRO FEIJOO, músico e escritor  Vigués. 
 
 
 
 
1.– Que considera que é máis importante á hora de escribir, o talento ou a 
actitude? 
O talento non depende dun mesmo, a actitude sí. Eu escribo para chamar a aten-
ción de certas partes da nosa historia, da actualidade, … que vexo que dalgún 
xeito deben ser atendidas. 
 
2.– Na túa faceta de escritor, que é o que che resulta máis gratificante? 
Chegar ao lector. Dialogar, comunicarme con el. 
 
3.– Cal é a túa finalidade como escritor? 
Entreter ao lector, chegar a ese grupo de lectores, igual non tantos, a través dunha lectura sinxela 
pero cun fondo por debaixo. 
 
4.– Cando rematas unha novela, quedas satisfeito ou pola contra rematas farto? 
Satisfeito ao cen por cen nunca quedo, sempre me queda a sensación,  non de facer máis , pero se-
guro que mellor sí. 
 
5.– Como é a túa forma de escribir? 
Escribo con pluma e en caderno. Constrúo un primeiro borrador que mando a editorial. En base a 
isto, elaboro un segundo borrador e unha vez rematado pásoo ao ordenador. 
 
6.– Cal é o teu compromiso có lector á hora de escribir en galego? 
É que a historia chegue ó lector de xeito natural, igual sacrificando o léxico para que o lector sexa 
capaz de chegar á historia en galego e que o idioma non lle supoña unha barreira. 
 
7.– Que recomendarías para fomentar a lectura en galego nos nenos/as? 
Fomentar a normalidade na medida do posible, eliminando os prexuízos e sobre todo animalos a 
ler, da igual o idioma, o importante é o que contas, a historia en sí mesma. 
 
8.– Como xurde a idea deste título “A memoria da  Choiva”, e por qué chega a escoller a 
choiva como simil de Rosalía? 
Escollín a figura de Rosalía porque sempre chama a atención dentro da nosa cultura, e iso era o que 
eu quería, chamar a atención sobre a nosa cultura non sobre Rosalía de Castro. E refírome a ela co-
mo a “choiva” porque así era como se referían a ela algún autores contemporáneos, e outros poste-
riores como por exemplo Cabanillas. 
 
9.– O libro é unha maneira de dar a coñecer a figura de Rosalía, ou Rosalía é a “desculpa” 
para escribir “A memoria da choiva” 
Rosalía  é o pretexto para chamar a atención sobre a manipulación que sufriu a nosa cultura. 
 
10– Tivécheste que documentar moito para esta novela? 
Sí, a verdade é que sí. Este foi un proceso moi longo, máis de dous anos cunha dedicación diaria e 
constante. 
Estiven durante seis meses só centrado na documentación. Foi unha tarefa bastante cansa porque 
intentei documentarme ao máximo. 
 
11.– Ten algún outro proxecto entre mans? Pódenos adiantar algo? 
Sí, seguramente saia cara o verán e estará  centrado máis no humor e ambientado en Vigo. 



CONMEMORACIÓNS 

ESTE TRIMESTRE PRESENTAMOS... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÍA INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (24 de outubro) 
 
 

 
 

O alumnado de 6º presentoulles ao resto dos seus compañeiros un conto titulado“A reciclaxe 
é vida” e un video sobre “Salvemos o planeta”. 

Exposición de cabazas e celebración da festa de Halloween. 

EXPOSICIÓNS 



 

Exposición de libros sobre Mafalda co gallo do seu 50 aniversario e diseño dun cómic sobre a 
protagonista. 

Exposición de adornos de Nadal, usando diferentes técnicas e elementos reciclados. 

Grazas a todos pola vosa colaboración!!! Postais gañadoras  



 
 

CELEBRACIÓN DO MAGOSTO  (12  de novembro) 
Degustamos castañas e participamos nunha carreira de xogos tradicionais. Descubrimos as 

utilidades das castañas e participamos nun concurso de adiviñas. 

FESTAS 



OBRADOIROS 
 
 

O SOÑO DE ESTHER, celebrado o17 de outubro  para o 1ºcurso. 

DOBRAXE NA ESCOLA, celebrado o 17 de outubro para 3º, 4º e 5º curso.  

Baixo a  idea de que os contos están para 
vivilos,  o  presentador  achegounos  histo‐
rias cas que aprendimos dun xeito diverti‐
do as vogais, puntos cardinais, números e 
o amor pola nosa  língua. Ademais partici‐
pamos  nun  taller  de  pintura  con  luz  ou 
lightpainting. 

Dan man de dous grandes expertos do mundo 
audiovisual, participamos nunha actividade 
lúdico educativa que tivo como finalidade 
acercar ao alumnado ao mundo da dobraxe. 
 

OS BOSQUES, celebrado o 28 de novembro para 4º curso. Mediante a creación plástica e a 
combinación de elementos naturais o alumnado profundizou no coñecemento dos ecosistemas 
máis característicos da contorna, representando ademais, un bosque atlántico típico galego. 



 
 

ELABORACIÓN DE PASTA DENTÍFRICA para 2º curso o 1 de  decembro. 

Actividade práctica  a  tra‐
vés  da  cal  o  alumnado 
participou da aprendizaxe 
do léxico bucal e distintas 
partes  do  aparello  fona‐
dor  mediante  frases  fei‐
tas,  refráns, etc. O  alum‐
nado participou na elabo‐
ración de pasta dentífrica 
e no coñecemento da súa 
historia. 

TOPO QUE? Celebrado o 12 de decembro para 5º curso. 

AS MAIMIÑAS. Celebrado o 12 de decembro para 1º e 2º curso. 

O  alumnado  participou  nunha 
serie de actividades que  lles per‐
mitiron  comprender  os  concep‐
tos  de  topónimo  e  toponimia. 
Aprenderon a identificar un topó‐
nimo  e  a  clasificalos  segundo  o 
seu significado. 

A  través  da  narración, música, 
xogo e movemento o alumnado 
introduciuse  na  viaxe  que  “As 
Maimiñas”  fan  por  distintos 
países  do mundo  e  coñeceron 
as  cancións,  danzas  típicas  e 
roupas  características  dos  paí‐
ses visitados. 
Foi  unha  experiencia moi  enri‐
quecedora. 



OUTRAS ACTIVIDADES 

PROMOCIÓN DA ACTIVIDADE  FÍSICA: Exhibicion de tenis, atletismo e taekwon-
do. Mes de setembro. 

 
 

CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS (6º curso) 

CHARLAS SOBRE IGUALDADE o15 e 17 de outubro para 2º,4º e 6º curso, dentro da campaña 
“Camiña con nós pola igualdade”. 

Durante o mes de 
outubro, o alum-
nado de 6º partici-
pou en charlas de 
formación e infor-
mación orientadas 
a previr o consu-
mo de drogas nos 
adolescentes. 



CHARLA SOBRE EDUCACIÓN VIAL 
o 4 de novembro . 
 
O alumnado de 5º participou 
nunha charla teórico‐práctica so‐
bre educación vial que contou 
cunha sesión na aula e unha saída 
polo entorno donde puideron apli‐
car algún dos consellos aprendidos. 

CHARLA  SOBRE  A  NATU‐
REZA  “O MONTE VIVO”  o 
13 de novembro. 
 
O  alumnado  de  6º  curso 
asistiu no salón de actos a 
unha  exposición  sobre  os 
perigos aos que está some‐
tido o monte. 

 
 

XORNADA DE ANIMACIÓN DEPORTIVA para todo o colexio (20 de novembro). 
Participación en actividades lúdico deportivas con  realización de xogos populares. 



 
 

VISITA AO MUSEO LISTE.  
O 22 outubro os alumnos de 3º e 4º curso convertéronse por un día en guías dun museo, de‐
ntro do proxecto “O museo somos nós”. 

VISITA AO IES MA‐
NUEL ANTONIO 
 
O  alumnado  de  6º,  o 
14 de novembro ,visita 
o  IES MANUEL  ANTO‐
NIO dentro do Progra‐
ma  ATRÉVETE,  charla 
sobre  o  emprende‐
mento e visita ás insta‐
lación dos talleres exis‐
tentes no instituto).  

VISITA AO CC. CAMELIAS. 
 
O alumnado de 1º e 2º visi‐
ta o Gadis no CC. CAMELIAS 
o 10 de decembro. 
Coñecen  as  distintas  sec‐
cións  dun  supermercado  e 
analizan  os  distintos  ali‐
mentos que  forman a pirá‐
mide  alimentaria.  Toman 
unha  merenda  e  realizan 
xogos de psicomotricidade. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VISITA AO POR-
TO DE VIGO.  
O  alumnado  de  6º 
curso,  o  27  de  no‐
vembro participou na 
actividade  “A  arte de 
pescar “.  
Visitaron  as  instala‐
ción  portuarias  e  co‐
ñeceron a historia do 
porto  asi  como,  as 
diferentes técnicas de 
pesca etc. 
 

VISITA AO CEN-
TRO COMERCIAL 
TRAVESÍA o 16 de 
Decembro para 2º e 
3º Curso. Visita inter‐
activa sobre o espazo. 

VISITA A FARO DE VI-
GO 
O 10 de decembro o alum‐
nado de 6º curso visitou as 
instalacións de Faro de Vigo. 
Coñeceron o proceso dende 
que se elabora un xornal ata 
que chega aos lectores. 



 
 

CONTACONTOS “ANTÓN E O APALPADOR” (2 de decembro). Espectáculo para todo o 
colexio. 

ANIMACIÓN Á LECTURA 

CHARLA SOBRE A NATUREZA (15 de decembro). O alumnado de 4º curso participou 
nunha charla práctica sobre a fauna local. Visionaron e analizaron as características máis repre‐
sentativas dalgúns invertebrados. 



LIBROS RECOMENDADOS PARA O  NADAL 
    Máis información: http://www.edu.xunta.es/centros/

1º  

Niko el pirata 
Autor: Christine Nöstliger 

Edt: Macmillan 

Quen me quere adoptar 
Autor: Fina Casalderrey 

Edt: Xerais Colec. Merlín 

 
 

2º 2º 

1º 1º 

Título: ¿Por qué debo reciclar? 
Autor: Jen Green 
Editorial: Anaya 

2º 

Autor: Jane Cadwallader 
Editorial: Richmond. 

3º 

Autor: Viv Lambert 
Editorial: Richmond. Pri-
mary Readers 

Título: Derradeira carta ós 
Reis Magos 
Autor: Fina Casalderrey 
Editorial: Merlín / Xerais 

3º 3º 

Título: Ámbar quire buenas notas 
Autor: Paula Danziger 
Edt: Alfaguara / Santillana 

 
NOTA: 
Os libros de in-
glés de 3º e 6º se-
rá obrigatorio 
mércalos. Serán 
utilizados como 
recurso didáctico 
e ferramenta de 
aprendizaxe nas 
aulas. 

Título: Xiana a nena pirata 
Autor: María Canosa 
Editorial: Everest 



El superzorro 
Autor:  Roald Dalh 

Edt: Alfaguara 

Mafalda 
Autor: Quino 
 Editorial: Lumen 

Sopa de Marsopa 
Autor: Isabel Freire 

Edt: Xerais 

A casa abandonada 
Autor: Ürsula Heinze 
  Editorial: Xerais 

4º 

Nata y Chocolate 
Autor: Alicia Borras 

Edt: Anaya 

Dúas bágoas por Máquina 
Autor: Fina Casalderrey 

Edt: Xerais 

6º 

Autor: Jane Bowring 
Edt: Richmond. Robin 
Readers 

Autor: Marla Bentley 
Edt: Richmond. Primary 
Readers 

 
 4º 4º 

Autor: Wendy Superfine 
Editorial: Richmond 

5º 5º 5º 

6º 6º 



Proxecto  “RECICLAXE É VIDA” 

CONCURSOS 

CONCURSO “ADIVIÑAS” do 27 ao 12 de novembro. 
 

1º NIVEL:    LEA PÉREZ RODRÍGUEZ              2º NIVEL: ALBA CRISTINA ALFONSO                        
                      LAURA CEPRIÁN RODRÍGUEZ 

3º NIVEL:   ALEJANDRO CEPRIÁN RODRÍGUEZ  4º NIVEL:NAYRA ALONSO DAVILA                             

5º NIVEL:    GABRIEL FIGUEROA FERNÁNDEZB 6º NIVEL: ADA ALONSO BARROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO IGREXA VALADARES APRENDEMOS A RECICLAR 

CONCURSO “MAFALDA” do 17 ao 24 de novembro 
 

1º NIVEL: DAVID ALONSO VAZ 1ºB             2º NIVEL: BRAIS BASTOS PIÑEIRO 2ºA 

3º NIVEL: XIMENA CASTRO GARCÍA 3º     4º NIVEL: IRENE DOMÍNGUEZ ALONSO  4ºA  

6º NIVEL: ADA ALONSO BARROS 6ºA 

CONCURSO “POSTAIS DE NADAL” do 5 ao 12 de decembro 
 

1ºCURSO:   LAURA CEPRIÁN RODRÍGUEZ    2º CURSO:   NOA SALGUEIRO RAMILO 

3ºCURSO: ALEJANDRO CEPRIÁN RODRÍGUEZ  4º CURSO:   ESTELA RIAL ALONSO 

6º CURSO:  ALEXIA COLLAZO DAVILA 



PÁXINAS WEB DE INTER-
ESE: 
http://www.edu.xunta.es/centros/
cepigrexavaladares/ 
http://
bibliovaladares.blogspot.com.es/ 
http://www.wikipedia.es/ 
 
 

Os equipos de Biblioteca e Dinamización Lingüística agradécenlle a toda a comu‐
nidade educativa (familias, profesorado …) a súa colaboración na realización de 
todas estas actividades, sen a cal non poderían levarse a cabo. 

 
 


