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O historiador Antón Fraguas Fraguas, pontevedrés de Cotobade que 
estudou Bacharelato na cidade do Lérez -sendo alumno de Castelao 
e Losada Diéguez– é o homenaxeado no Día das Letras Galegas de 
2019. 

Antón Fraguas Fraguas foi historiador, profesor e tamén director e 
presidente do Museo do Pobo Galego, así como un dos fundadores da 
Sociedade de Lingua e membro das Irmandades da Fala e do Semi-
nario de Estudos Galegos, no que inaugurou, baixo a dirección de 
Otero Pedrayo, os estudos de xeografía histórica. Tamén foi nomea-
do, nos últimos anos da súa vida, cronista oficial de Galicia. 

A biografía de Antón Fraguas é un percorrido por boa parte da histo-
ria galega do século XX. Entrou en contacto desde moi novo co gale-
guismo. En Pontevedra empezou a xermolar, como alumno no Insti-
tuto Xeneral e Técnico, o seu interese pola cultura galega da man de 
docentes como Antón Losada Diéguez, Castelao e Ramón Sobrino 
Buhigas. Foi, de feito, un dos fundadores, en 1923, da Sociedade de 
Lingua, nada co obxectivo de defender o galego e de elaborar un dicionario. 

Xa na etapa universitaria en Santiago ingresou, en 1924, nas Irmandades da Fala e colaborou 
co SEG, do que logo sería membro numerario. Nesta institución inaugurou en Galicia, baixo a 
dirección de Ramón Otero Pedrayo, os estudos de xeografía histórica. Nestes tempos de mocida-
de publicou con asiduidade en Nós e A Nosa Terra.  

Antón Fraguas escribiu sobre xeografía, cultivou a historia, deixando biografías de personaxes 
ilustres como Murguía ou Castelao e a que foi a súa tese de doutoramento, sobre o Colexio de 
Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela; e fixo tamén achegas á arqueoloxía. Pero 
o campo no que quizais máis destacou foi o do estudo da cultura campesiña, e en especial da 
súa parte espiritual. 

Tras exercer como profesor auxiliar de Xeografía e Historia, en 1933 incorporouse como docente 
ao instituto da Estrada, posto do que foi separado ao comezar a guerra civil. Por este motivo 
tivo que dedicarse ao ensino privado, que exerceu na academia Menéndez Pelayo, aberta en 
1938 en Santiago. 

A partir de 1942, unha vez revisado o seu expediente de depuración, compatibilizou a 
dirección desta escola coa docencia na Facultade de Filosofía e Letras, que recla-
mara os seus servizos, ata que en 1950 gañou unha praza de catedrático de 
instituto. Recibiu, entre outras distincións, o Pedrón de Ouro, a Meda-
lla Castelao, o Premio Trasalba, , o Premio de Investigación e o 
Premio das Letras e das Artes da Xunta de Galicia, ou o no-
meamento de cronista xeral de Galicia. 
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Educación Infantil  3 anos A  
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Día de Rosalía… 

Palabras que falan auga… 

Experimentos… … 

Conta contos… 
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BIBLIOTECA 
Para  o  presente  curso  decidiuse que o eixe central das actividades da bi-
blioteca e do cole fora a auga co lema “A chispa da vida”. O principio das 
actividades iniciouse con Martín Barreiro dando a saída ao traballo do 
ano.  Os distintos cursos do cole dende Educación infantil ata primaria 
traballaron moitas actividades.  

Fixemos marcapáxinas… 

 

 

 

 

 

 

 

Contamos contos do 
mar… 
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Educación Infantil  3 anos B 
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Educación Infantil  4 anos A 
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INSPIRED BY WATER 
 

As seccións bilingües colaboran no proxecto de biblioteca do colexio, que este ano trata sobre 
a auga, cunha investigación e afondamento sobre algúns aspectos relacionados co tema, como 

foron o estudio das nubes, inventos famosos, o 
ciclo da auga, sensibilización no uso responsa-
ble da auga, o agradecemento por poder disfru-
tala... Fixemos tamén prediccións do tempo at-
mosférico, exposicións gráficas e verbais de to-

do o investigado e lle cantamos á au-
ga.Contamos coa axuda da nosa auxiliar de 
conversa americana deste ano, Calli Bro-

oks. 
 

Baixo o lema 
"Be an eco-

warrior", canta-
mos xuntos todo o 
colexio un him-

no de compromi-
so e sensibiliza-
ción para empe-
zar xa a coidar 

do noso planeta, camiño que seguiremos a percorrer en vindei-
ros cursos porque queremos contaxiar esas ideas e pensamen-
tos e facer posible o imposible co noso entusiasmo. Now, now 

now! Contamos contigo xa!   
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Educación Infantil  4 anos B 
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Educación Infantil  5 anos A  
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Educación Infantil  5 anos  B 

                                                             Dª Pilar Busto Prado 
Unha mestra comprometida coa súa profesión 

 

  A miña mestra, a seño 

  q ue está no meu cole 

  é  doce, é boa 

  e fainos rir. 
 

 

 

Cántanos cancións 
ou un conto lemos 
nós xogamos 
e cantamos tamén. 
Moitas cousas lindas 
con ela aprendín 
a pintar, a debuxar 
e un pouquiño a escribir. 

Vou con alegría 
todos os días ao meu cole 
e cando regreso 
volvo máis feliz. 
A miña mestra, a seño 
Que boa que é! 
A miña escola  mañá 
outra vez quero volver! Osvaldo Area  
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Primeiro  de Primaria    1ºA 
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Pasatempos 
 



A revista de  Iago, Uxio e Diego 
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Auga e sol,                                    RESUMO 
brisa ou chuvia,                           A nosa revista consta 
todas forman                                de oito poemas baseados 
o ciclo da nosa revista.               nos ríos lucenses e o 
                                                       risco que corren por 
Diego, colaborador                      culpa da contaminación. 
Iago, guionista, 
Uxío, director 
e vostede, receptor. 
 
Aquí deixámoste xa 
para que da revista 
podas empezar a desfrutar. 
PROPAGANDA 

H2O+CO+CO? 

Moi doado, auga de coco. 
Se da nosa revista 

queres desfrutar 

con Iago, Uxío ou Diego 

debes contactar. 

Portada 
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Primeiro de Primaria    1ºB 
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Segundo de Primaria    2ºA Sexto de Primaria    6ºB 
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Sexto de Primaria    6ºA 
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Segundo de Primaria    2ºB 
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Terceiro de Primaria    3ºA 
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Quinto de Primaria    5ºB 
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Quinto de Primaria    5ºA 

 

Entervista a Fiz Fernández: (piragüista) 
 
1. Con cantos anos empezache a realizar este deporte? 
 
   Con 2, 3 anos monteime por primeira vez nunha piragüa. Pero o meu primeiro campionato foi con 9 anos. 
 
2 Cantos anos fuches profesional? 
 
   Estiven na selección  4 anos pero se ser profesional é 
vivir do deporte só un ano. 
  
3 Gustouche dedicarte a isto? 
 
   Gustoume moito dedicarme a isto, xa que teño moi 
bos recordos, non o cambiaría por nada 
 
4 En cantos países competiches? 
 
   Competín en Portugal, Eslovaquia, Finlandia e en Po-
lonia. Tamén fixen prácticas en   Francia e en Irlanda 
do Norte. 
 
5 Como se sinte un ao ter tan alto nivel? 
 
  Os meus sentimentos foron normais, cando un se dedi-
ca ao deporte non se fixa no seu nivel porque pode ser 
prexudicial. 
 
6 Custouche moito deixar este deporte? 
 
  O meu retiro neste deporte non foi fácil xa que no momento no que o deixei non foi unha retirada definitiva 
ao estar mais concentrado na súa praza na Universidade. 
 
7.Tes algún proxecto previsto? 
 
   Non teño ningún proxecto previsto, sego facendo piragüismo aínda que participo en poucas competicións. 
 
8 Cantas medallas conseguiches? 
 
   Gañei 8 medallas internacionais, teño cerca de 20 medallas de campionatos de España e entre campionatos 
de Galiza e de cando era neno teño mais de 200 medallas. 
 
9 Cal che fixo mais ilusión? 
 
   A medalla mais importante  foi ado campionato Europeo junior. Pero a que mais me gustou foi algunha que 
gañei cando era neno. 
 
10. Que lle recomendarías a unha persoa que está iniciando este deporte? 
 
     O que lle recomendaría a unha persoa que esta iniciando e que se abrige sobre todo se está en Lu-
go xa que nos invernos fai moito frío e que teña constancia xa que sempre  te vas caer .... E como 
non, que se deixe ben ensinar polos seus monitores xa que teñen  moita experiencia. 
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 Terceiro de Primaria    3ºB 
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Cuarto de Primaria   4ºA 
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Cuarto de Primaria  4ºB 


