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Almorzos saudables 
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Obra de teatro  

Teatro na biblioteca 

Os nosos a
ctores e

 actrices
 

Castrexos e romanos Día da árbore 

Conta contos na biblioteca 

Semana da prensa 

Nadal 

Lembrando
 a Rosa

lía 

Día da Paz 

Os calendarios de clase 

Os muiños de Don Quixote 

Desexos de paz na muralla 
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Roberto Vidal Bolaño naceu en Santiago de Compostela en 1950 e faleceu na mesma cidade en 

2002. Formou parte do denominado "Grupo Abrente" que, a partir da década dos 70, renovou 

e actualizou tanto a escrita como as representacións dramáticas galegas. Todas as súas acti-

vidades xiraron sempre, e en exclusiva, arredor do teatro: desde a creación do "Grupo An-

troido", en 1975, até a súa compañía actual "Teatro do Aquí", pasando pola breve experiencia 

da cooperativa "Teatro do Estaribel". En 1978 deu o paso definitivo que levou ás xentes do 

teatro galego a se transformaren en profesionais, superando de vez a pantasma de "amador" 

que pairara sempre sobre a historia do noso teatro. 

A súa produción está caracterizada polo compromiso co país e a  

lingua, a experimentación estética, e o diálogo coa tradición, tanto 

culta como popular, literaria e histórica, social e política. O feito  

de que Vidal Bolaño escribise para a súa compañía, coa urxencia  

que esixe a obrigada estrea anual e a atención dedicada ao texto  

espectacular, non empediu en absoluto a calidade literaria dos  

seus textos dramáticos, nos que as resonancias de Otero Pedrayo  

e Valle Inclán se transforman en esmaltes que enriquecen a súa  

literatura e agasallan ao lector. 

A pesar de que xa nas décadas dos setenta e oitenta lograra diversos premios ("Abrente", "O 

Facho" e "Ciudad de Valladolid"), como aconteceu con outros integrantes do "Grupo Abrente", 

o recoñecemento artístico de Vidal Bolaño non se produciu até os anos noventa, cando a ob-

tención de premios institucionais, galegos e portugueses ("Rafael Dieste", "Alvaro Cunqueiro", 

"Xacobeo 92", "Eixo Atlántico", "María Casares"...), normalizou tanto a publicación das súas 

obras como o seu coñecemento por parte da prensa e, en consecuencia, do público. 

A súa forte personalidade deixou unha profunda pegada nos dramaturgos máis novos, cuxas 

consecuencias se verán co trancorrer do tempo.  

A figura e a obra de Roberto Vidal Bolaño foron fundamentáis na construción dun teatro na-

cional galego. 

Obras :  

Como dramaturgo, podemos destacar as seguientes obras: Días sen gloria, Saxo Tenor e a 

triloxía Anxeliños, Criaturas e Animaliños. Tamén foi o autor de Mar Revolto, Rosalía e Lau-

damuco, Señor de ningures. Como actor, participou nas seguintes películas: Sempre Xonxa de 

Chano Piñeiro, A noiva de medianoite de Arturo Simón, Amor serrano de Luis Listre e A lin-

gua das volvoretas de José Luis Cuerda. 

Nº 14     Xuño  2013 Edición fin de curso 2012—2013 
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"ENTRE A MURALLA E OS  

CASTROS"  
Durante o curso 2012 – 2013 o Proxecto da Biblioteca chámase ENTRE A MURALLA E OS CAS-

TROS. Decorouse a biblioteca , e puxéronse libros para o préstamo e para consulta sobre dito tema. 

Traballouse todo o Segundo Trimestre, os traballos expuxéronse no Terceiro Trimestre

 

. "...OS ROMANOS COMÍAN ASÍ" 

OS DITOS ROMANOS  

Os proverbios romanos son sentenzas breves, sacadas da experiencia e especulación 
dos antigos sabios romanos. Moitas son observacións acuñadas pola experiencia colec-
tiva ao longo do tempo, con temas que van dende a meteoroloxía ata o destino invaria-
ble e fatalista da existencia. Constitúen a bagaxe cultural do pobo romano en tempos 
nos que a tradición oral pasaba a sabedoría popular dunha xeración a outra.  

Participamos todos os alumnos 
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        Ser  mestraSer  mestraSer  mestraSer  mestra    
Ser mestra é saber escoitar,Ser mestra é saber escoitar,Ser mestra é saber escoitar,Ser mestra é saber escoitar,    

é a muller vestida de paciencia,é a muller vestida de paciencia,é a muller vestida de paciencia,é a muller vestida de paciencia,    

é coidar dos seus alumnos a concienciaé coidar dos seus alumnos a concienciaé coidar dos seus alumnos a concienciaé coidar dos seus alumnos a conciencia    

para que ás súas metas poidan chegar.para que ás súas metas poidan chegar.para que ás súas metas poidan chegar.para que ás súas metas poidan chegar.    

    

Ser mestra é unha loita contínua,Ser mestra é unha loita contínua,Ser mestra é unha loita contínua,Ser mestra é unha loita contínua,    

vencer a ignorancia co saber,vencer a ignorancia co saber,vencer a ignorancia co saber,vencer a ignorancia co saber,    

vencer a deixadez co deber,vencer a deixadez co deber,vencer a deixadez co deber,vencer a deixadez co deber,    

colocar a bandeira "Si o podo lograr".colocar a bandeira "Si o podo lograr".colocar a bandeira "Si o podo lograr".colocar a bandeira "Si o podo lograr".    

    

Ser mestra é quitar espiñas,Ser mestra é quitar espiñas,Ser mestra é quitar espiñas,Ser mestra é quitar espiñas,    

é sanar as feridas que deixaé sanar as feridas que deixaé sanar as feridas que deixaé sanar as feridas que deixa    

a falta de coñecemento,a falta de coñecemento,a falta de coñecemento,a falta de coñecemento,    

é ensinar co exemplo.é ensinar co exemplo.é ensinar co exemplo.é ensinar co exemplo.    

   

Dª Mª Concepción Canto LópezDª Mª Concepción Canto LópezDª Mª Concepción Canto LópezDª Mª Concepción Canto López    
Unha mestra comprometidaUnha mestra comprometidaUnha mestra comprometidaUnha mestra comprometida    

    "O mestre mediocre di. O bo mestre explica. O "O mestre mediocre di. O bo mestre explica. O "O mestre mediocre di. O bo mestre explica. O "O mestre mediocre di. O bo mestre explica. O 

mestre superior demostra. O gran mestre inspira.". mestre superior demostra. O gran mestre inspira.". mestre superior demostra. O gran mestre inspira.". mestre superior demostra. O gran mestre inspira.".     

Ti eres unha inspiración.Ti eres unha inspiración.Ti eres unha inspiración.Ti eres unha inspiración.    

William Arthur Ward William Arthur Ward William Arthur Ward William Arthur Ward     

 

    

Ser mestra é entender as matemáticas:Ser mestra é entender as matemáticas:Ser mestra é entender as matemáticas:Ser mestra é entender as matemáticas:    

paciencia + tolerancia = comprensiónpaciencia + tolerancia = comprensiónpaciencia + tolerancia = comprensiónpaciencia + tolerancia = comprensión    

esforzo esforzo esforzo esforzo x dedicación = satisfaccióndedicación = satisfaccióndedicación = satisfaccióndedicación = satisfacción    

disciplina disciplina disciplina disciplina ----    preguiza = destrezapreguiza = destrezapreguiza = destrezapreguiza = destreza    

constancia / perseveranza = éxito.constancia / perseveranza = éxito.constancia / perseveranza = éxito.constancia / perseveranza = éxito.    

    

Ser mestra é entender de gramática:Ser mestra é entender de gramática:Ser mestra é entender de gramática:Ser mestra é entender de gramática:    

Un punto termina unha oración,Un punto termina unha oración,Un punto termina unha oración,Un punto termina unha oración,    

unha coma fai unha pausa,unha coma fai unha pausa,unha coma fai unha pausa,unha coma fai unha pausa,    

todo efecto ten unha causa,todo efecto ten unha causa,todo efecto ten unha causa,todo efecto ten unha causa,    

se estudas terás un futuro mellor.se estudas terás un futuro mellor.se estudas terás un futuro mellor.se estudas terás un futuro mellor.    

    

Henry Ricardo ReyesHenry Ricardo ReyesHenry Ricardo ReyesHenry Ricardo Reyes    

Non hai xubilación Non hai xubilación Non hai xubilación Non hai xubilación 
para un artista; a arte para un artista; a arte para un artista; a arte para un artista; a arte 
é unha forma de vida é unha forma de vida é unha forma de vida é unha forma de vida 

e como tal non ten fin.e como tal non ten fin.e como tal non ten fin.e como tal non ten fin.    
Henry MooreHenry MooreHenry MooreHenry Moore    

Une os números e atoparás un instrumento de 
dous parches que se percuten con dúas mans. 

Nesta sopa de letras aprecen os no-
mes de nove instrumentos populares 

Moeda 
que se usa 
nun país. 
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ARTS AND CRAFTSARTS AND CRAFTSARTS AND CRAFTSARTS AND CRAFTS    

 
WE CELEBRATED HALLOWEEN,WE MADE A PUMPKIN LANTERNS EXHIBITION AND WE DECORATED THE WE CELEBRATED HALLOWEEN,WE MADE A PUMPKIN LANTERNS EXHIBITION AND WE DECORATED THE WE CELEBRATED HALLOWEEN,WE MADE A PUMPKIN LANTERNS EXHIBITION AND WE DECORATED THE WE CELEBRATED HALLOWEEN,WE MADE A PUMPKIN LANTERNS EXHIBITION AND WE DECORATED THE 

SCHOOL WITH BATS.SCHOOL WITH BATS.SCHOOL WITH BATS.SCHOOL WITH BATS.    

 

AT EASTER WE MADE A BIG POSTER ,WE PAINTED EGGS AND WE MADE AN EASTER AT EASTER WE MADE A BIG POSTER ,WE PAINTED EGGS AND WE MADE AN EASTER AT EASTER WE MADE A BIG POSTER ,WE PAINTED EGGS AND WE MADE AN EASTER AT EASTER WE MADE A BIG POSTER ,WE PAINTED EGGS AND WE MADE AN EASTER 

EGGS EXHIBITION.EGGS EXHIBITION.EGGS EXHIBITION.EGGS EXHIBITION.    

 

THESE SPRING HATS ARE MADE OF COLOURED CARDBOARD AND RECYCLED TRAYS.THESE SPRING HATS ARE MADE OF COLOURED CARDBOARD AND RECYCLED TRAYS.THESE SPRING HATS ARE MADE OF COLOURED CARDBOARD AND RECYCLED TRAYS.THESE SPRING HATS ARE MADE OF COLOURED CARDBOARD AND RECYCLED TRAYS.    

 

 

 

 

 

 

 

IN COOPERATIONWITH THE LIBRARY, WE BUILT A ROMAN MOSAIC AND A ROMAN HELMET MADE OF A RE-IN COOPERATIONWITH THE LIBRARY, WE BUILT A ROMAN MOSAIC AND A ROMAN HELMET MADE OF A RE-IN COOPERATIONWITH THE LIBRARY, WE BUILT A ROMAN MOSAIC AND A ROMAN HELMET MADE OF A RE-IN COOPERATIONWITH THE LIBRARY, WE BUILT A ROMAN MOSAIC AND A ROMAN HELMET MADE OF A RE-

CYCLED BRICK OF MILK.CYCLED BRICK OF MILK.CYCLED BRICK OF MILK.CYCLED BRICK OF MILK.    

     

WE ACT OUT IN SOME ROLE PLAYS,”THE RESTAURANT” AND “THE EMPEROR’S NEW CLOTHES”ARE 

TWO EXAMPLES. WE LOVE ACTING! 
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1.- Lugar onde se escriben os signos musicais 
2.- Figura que dura un tempo 
3.-Figura que dura dous tempos 
4.-O contrario de son é 
5.- Liñas que se usan para escribir os sons 
que non caben no pentagrama. 
 

Pasatempos 

Por: Samuel Gandoy 
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As árbores do meu barrio.As árbores do meu barrio.As árbores do meu barrio.As árbores do meu barrio. 
Polo día da árbore quixen pensar en como están presentes 
na miña vida as árbores. Unha árbore, “o castiñeiro”, da 
nome ao meu barrio. 

No percorrido diario ao cole voume atopando con cerdeiras ornamentais, 
bidueiros, figueiras, carballos e castiñeiros. 

 

Cerdeira ornamental  Bidueiro  Figueira   Carballo  Castiñeiros 

No camiño á casa dos meus avós atópome con nogueiras, cerdeiras, ma-
zairas, magnolios e camelios. 

 

Nogueira  Mazaira e Cerdeira  Magnolio  Camelio 

A través destas árbores descubro o paso das estacións, no inverno espidas 
das súas follas, na primavera agroman follas e flores, no verán a cerdeira 
ofrécenos saborosas cereixas e a mazaira mazás pe-
quechas e ácedas, no outono das nogueiras caen no-
ces riquísimas e podemos recoller castañas dos casti-
ñeiros que asadas son unha estupenda merenda. 

Rosalía Bernárdez Riopedre, Rosalía Bernárdez Riopedre, Rosalía Bernárdez Riopedre, Rosalía Bernárdez Riopedre,     
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Moitos nenos e nenas deste colexio veñen de fóra de España; outros naceron aquí pero a súa 

familia é doutro país. A algúns cústalles máis ca outros integrarse. Pero todos vos facedes á 

idea de que sentiron cando chegaron a España, non sí?  

Pois casi mellor que nolo conten eles. 

Darío Rego. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chámome David Camacho e nacín en Co-
lombia, nunha cidade chamada Manizales. 

 A miña vida en Colombia foi boa, tiña 
todo o necesario aínda que non tiven lu-
xos. Os meus pais educáronme nunha pe-
quena casa no barrio do Porvenir. 

O meu pai tomou a decisión de vir a 
España, aínda que a min me pareceu un 
erro, non teño idade para opinar, e así 

foi. 
No ano 2011 xa estabamos aqui, en Lu-

go. Hoxe en día xa teño 12 anos, e, a ver-
dade, non me vai tan mal como pensaba. 
Ás veces boto de menos a miña terra, a 
miña familia, os meus amigos... pero sei 
que aquí teño a meu futuro. 

Aínda así aspiro a volver a Colombia. 

Eu son Mª Mercedes Roa Sánchez, 
teño 11 anos e nacín en Padre las Casas-
República Dominicana (Santo Domingo). 

Cheguei coa miña mamá, Mercedes, a 
España. Eu sentíame moi protexida can-
do ía no avión con ela. 

Cando cheguei a España, estaba un 
pouquiño triste porque deixaba aos 
meus amigos e á miña familia, pero ta-
mén contenta porque chegaba a un país 
novo onde podía aprender moitas cosas. 

Pero algún día sei que volverei ao meu 
país! 
 

Chámome Alba Luna Ares e a miña nai 
é da República Dominicana e veu para 
ter un mellor futuro. 

Teño moita familia aló. Miña nai cando 
chegou ao principio sentíase triste e 
alegre ao mesmo tempo por coñecer 
outras culturas e outras persoas entre 
elas meu pai. 

Pareceulle raro o cambio de tempera-
tura, porque pasou de calor a moito 
frío, logo foise acostumando. 

Síntome galega con matiz dominicano. 

O meu nome é Nelson Galván. Miña nai 
veu a España porque tiña familia aquí e 
porque lle ofreceron un traballo en Gali-
cia. 

Sentiuse moi triste porque tivo que saír 
do seu país, Colombia, e do lado da súa 
familia. 

Máis tarde miña nai coñeceu ao meu pai 
nunha festa, namoraron e decidiron ca-
sar. Despois nacín eu. 

Eu penso que ao mellor tería que que-
darse no seu país vivindo coa súa familia, 
pero eu prefiro ser galego. 
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Sabela López 
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