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EDITORIAL
A todos aqueles que comezades este curso connosco queremos darvos a benvida.
Somos os/as encargados/as da
Revoltaina, a revista do Colexio
Eduardo Pondal. Unha publicación escolar feita por e para os
membros da nosa comunidade
educativa.
Levamos máis de 30 anos sendo a publicación que recolle o
día a día do noso centro.
Na Revoltaina podedes atopar
imaxes, que ilustran o noso traballo, e verbas, que dan voz ás
nosas inquedanzas, preferencias e denuncias.

Tedes nas vosas mans o número 31 da segunda época da
revista.
Na actualidade imos publicar
unha edición por curso, a toda
cor, na que tentaremos facer
unha especie de anuario recompilando as nosas vivencias
durante todo o ano escolar.
Non é un labor doado xa que,
ás veces, a maquetaxe da revista convértese nun quebracabezas bastante difícil de comElena e Yago presentando a revista no
pletar polo gran número de peMagazine Cultural
zas que temos que casar. No
día a día do noso centro, levamos a cabo moitas tarefas diferentes e, ás veces, non somos quen de atoparlle un oco a todas
e cada unha delas. Por esta razón, pedímosvos desculpas por se botades algo ou a alguén en
falta.
Na Revoltaina somos todos os que estamos pero non sempre estamos todos os que somos.
Mª Eugenia, Elena, Yago e Marieta desexamos que disfrutedes coa lectura desta edición e
que gardedes este exemplar, xa que, co paso do tempo estamos seguros de que vos gustará
botarlle outra ollada.

Un saúdo e grazas polo voso tempo,

@s Revoltain@s
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pasámolo de medo!

e MAGOSTO
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día da infancia

como debuxar a un neno

Festexamos o DÍA DA INFANCIA, 20 de novembro, co poema
COMO DIBUJAR A UN NIÑO de Gloria Fuertes.
O alumnado de Primaria fixo a súa interpretación con xices no patio
do colexio.
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día da infancia

a boa educación mola
Por outra banda, un grupo de rapaces e rapazas de 3º da ESO B
prepararon na materia de Valores Éticos o gran mural A BOA
EDUCACIÓN MOLA.
Nel todo o alumnado asinou o
seu compromiso de cumprir o
DECÁGOLO DA BOA EDUCACIÓN.
DECÁLOGO DA BOA EDUCACIÓN
1.
2.
3.
4.

Falar ben, sen berros, con amabilidade e co ton adecuado.
Non correr, non empurrar e non berrar nos corredores.
Pedir por favor o que precisas, dar as grazas e desculparnos, de facer algo mal.
Comer correctamente, sen tirar comida nin facer porcalladas, recollendo as bandexas.
5.
Coidar o colexio e as cousas que nos serven para aprender.
6.
Valorar os demais e o seu traballo, aínda que sexan distintos e fagan cousas de xeito
diferente.
7.
Axudar a tratar ben os compañeiros.
8.
Escoitar e deixar falar aos demais e respectar as súas opinión.
9.
Colaborar cos demais, sen aproveitarme do seu traballo.
10. Comportémonos cos demais como nos gustaría que se comporten con nós.
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día internacional contra a violencia de xénero
Estas son as imaxes da
participación do noso
alumnado de EPVA 4º
da ESO na campaña
EN NEGRO CONTRA
AS VILENCIAS, CANGAS EN NEGRO, coa
peza audiovisual e a
performance
NON MIRES ATRÁS.
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e chegou
o Nadal!!
E con el as panxoliñas.
E os Reis Magos que este ano trouxeron
chocolate e roscón e unha caixa chea de postais
de Nadal dos nosos amigos do
Colexio Internacional de
Bygodscsz, Polonia.
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DIA
DA

PAZ
2018
Os peques de Infantil botamos a voar polo
mundo a pomba da Paz. Ata onde chegaría?
Desde 1964, para conmemorar a morte de Gandhi, celébrase o 30 de xaneiro o Día Escolar
da Non Violencia e a Paz, recoñecido pola UNESCO en 1993.
Nesta data lémbrase a necesidade da educación para a tolerancia, a solidariedade, o respecto aos Dereitos Humanos, a PAZ.
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Día da PAZ 2018

DIA
ESCOLAR
VIOLENCIA
E

DA
A

NON
PAZ.

Entre outras moitas actividades nas aulas,
todos os alumnos do centro reunímonos no Salón
de Actos para recoñecer o traballo dos alumnos
de mediación en atender a diversidade e a inclusión dos compañeros de Educación Especial,
ademais do apadriñamento de nenos de infantil.
Actividades clave para mellorar a convivencia no
centro.
Grazas, rapazada !!!!
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peace photocall

SOMOS
UNESCO!
Alumnos de 5º de Primaria participaron este ano no
VII Encontro de Escolas Unesco que se celebrou en
Pontevedra os días 1 e 2 de Marzo
O sétimo Encontro Galego das Escolas Asociadas da Unesco arrincou o xoves 1 de marzo en Pontevedra, a cidade que albergou os cinco últimos foros, tras o seu paso por Santiago. O dereito e a necesidade
dunha educación pública e en valores e a música tiveron moito protagonismo na xornada inaugural, que
se desenvolveu entre o Pazo da Cultura e o campus universitario. Un dos momentos máis emotivos foi o
concerto que ofreceu o conservatorio Manuel Quiroga da cidade, durante o que se estreou a peza Camiño
de ida e volta. Xunto ás autoridades, interviñeron os nenos Xián Rocha, do IES Pazo dá Mercé das Neves, e Noa Caride do CPR Eduardo Pondal de Cangas. Os case douscentos alumnos participantes no
encontro aprenderon con cinco talleres (creatividade, danza e teatro; música; sustentabilidade; radio; e
deporte e paz). (Nota de prenda da VOZ DE GALICIA)
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VII Encontro de Escolas Unesco

Discurso de Noa Caride Piñeiro
Hoxe teño moitas ganas de falar
da educación que queremos.
Veño dunha escola que pertence á rede de colexios Unesco, por iso
traballamos pola paz e a tolerancia.
A miña escola é a miña segunda
casa, onde me sinto libre e segura.
Tomos somos tratados da mesma maneira: nenos e nenas; pero cando alguén necesita axuda, proporciónaselle. Na aula axudados polos nosos
mestres e nos tempos de recreo axudados por un grupo de alumnos que
libremente se preocupan daqueles
nenos que teñen algunha discapacidade acompañándoos, coidándoos, xogando con eles…
Na miña escola os nosos mestres escóitannos e apóiannos, e cada neno e nena pode achegar
as súas ideas.
Tamén se preocupa de nós o persoal non docente, tanto do noso benestar como da nosa alimentación.
Somos nenos e nenas con moita sorte, xa que temos unha educación de calidade que ofrece as mesmas oportunidades de aprendizaxe para todos.
Fagamos unha proba.
Imaxinemos que mañá non temos que madrugar. Que non temos que cargar cunha mochila chea de
libros. Que non temos que facer deberes. Que non temos que entregar traballos nin facer exames.

Que non podemos decidir.
Que non temos acceso á información.
Que non temos compañeiros de xogos.
Que nin progresamos nin medramos como persoas.
Se perdemos a escola, perdémolo todo. Se nalgún momento nos atopamos nunha
situación comprometida e non estamos preparados, non saberemos solucionala.
SOMOS OS MAIORES DO FUTURO

Por todo isto, a escola que quero é a escola que teño.
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“Tiven o privilexio de poder asistir en
directo a UNESMUN.
Síntome moi orgullosa da nosa delegación que representou a Somalia.
O seu discurso de toma de posición
foi brillante así como todas as propostas e negociacións que fixeron cos
demais países. Prepararon, estudaron
e pelexaron para conseguir o que se
propoñían con entusiasmo.
A nosa comunidade educativa pode
sentirse satisfeita e orgullosa dos nosos representantes Carla, Nerea, Suso,
Pablo e Óscar.”

Mari Carmen Vilas Iglesias
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Celebramos o Día Internacional do Teatro,
convidando a 5 escolas da REDE de Escolas
UNESCO: o IES Luís Soane de Pontevedra,
o CEIP Isidora Riestra de Poio, o CPI do
Toural de Vilaboa, o CEIP San Benito de
Pontevedra e o IES Pedra dá Auga de Ponteareas.
Os 68 alumnos da ESO e Primaria dos centros convidados crearon 7 breves obras de
teatro coordinados por 16 dos nosos alumnos
do Módulo de teatro. A inspiración para traballar nas obras foron os obxectivos de desenvolvemento sustentable das Nacións Unidas,
horizonte 2030.
A convivencia foi moi enriquecedora para todos e esperamos repetir a experiencia en
anos vindeiros.
Grazas a todos e un abrazo desde a organización !!!

15

Día Internacional
do

Teatro

Os Pequerrechos do Pondal
Hai un lugar no que o sol, a lúa
e as estrelas brillan cunha luz moi especial.
Un lugar no que se agochan
grandes tesouros: os bicos que lanzamos ó ar, as bágoas que saen dos
nosos ollos, os suspiros e os sorrisos
compartidos. Un lugar que ten unha
fonte na que se poden recoller caldeiros de cores cos que pintar follas de
outono, flores, xeados de sabores e o
sorriso d@s nen@s. Un lugar no que
@s nen@s convértense en xigantes,
en ananos, en bruxas, en piratas,…
Ese lugar tan máxico é a nosa escola infantil e os seus habitantes son @s vos@s fill@s.
Se queredes coñecer un pouco máis dese lugar, entra e participa no noso blog

“OS PEQUERRECHOS DO PONDAL”
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Os alumnos e alumnas de 5º e 6º de Primaria apadriñamos a un neno e a
unha nena de Educación Infantil, co que levamos a cabo diversas actividades ao longo do curso.
Na clase de Valores Sociais e Cívicos falamos da importancia de convivir
en harmonía, amais de expresar como se sentiu cada un tras esta bonita
experiencia.
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Quincena da Ciencia
Este ano, por quinto ano consecutivo. celebrouse no colexio a “Quincena da Ciencia” e levouse a cabo na primavera (facéndoa coincidir coa semana da ciencia que organizou o concello) do luns 9 ao venres 20 de Abril
O equipo de “Laboratorio de científicos” foi o encargado de organizar as actividades,
elaborar carteis, buscar e impartir prácticas no laboratorio....
As actividades levadas a cabo foron as xa tradicionais....
CONCURSO DE INVENTOS E ARTILUXIOS CIENTÍFICOS Este ano presentáronse
55 inventos polo que se decidiu facer unha feira e os gañadores foron
Jorge (2ª prim) con “ADN visible e Cristais colgantes”.
Xavi (3ºA prim) con “Filtro de auga”.
Rodrigo (4º prim) “Antidurmiñóns ao volante”
Tomás (4º prim) “Grobo aerostático”
E na ESO….Víctor, Moisés, Cloe e Marcos “Tubos resonantes”
CONCURSO CANTO SABES DE CIENCIA? (para 4º, 5º, 6º):
Gañadores: Mario (4º), María Ese. (5º) e Lucía (6º)
CONCURSO DETECTIVE CIENTÍFICO...Actividade de pistas no recreo para alumnos
da ESO. Gañadores Lucía García e Suso de 4º ESO
PRÁCTICAS DE LABORATORIO
SCIENCE STYLE Unhas fotos cheas de cor coas flores tintadas por capilaridade.
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Como novidade este
ano na clausura as
rapazas do módulo
de enriquecemento
“Obradoiro de sons”
idearon unha peza
con material de laboratorio para

despedirnos
con ....BO RITMO
ATA O ANO QUE
VÉN.

Quincena da Ciencia
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GALICIENCIA

32 proxectos de Pontevedra, 29 de Ourense, 9
da Coruña, 5 de Lugo e 2
de Barcelona protagonizaron a feira científica
de Galicia.

Galiciencia é unha feira
de científicos para escolares de toda Galicia.
En moitas ocasións temos asistido coma invitados para ver os
proxectos
doutros
centros, pero este
curso o noso colexio
estreouse con dous
proxectos:
O Foguete de Combustible Sólido de Brais Pazó e Pablo Portela do módulo de Laboratorio de Científicos e a Casa Domótica de Iván Sánchez
e Óscar Portela do módulo de Robótica.
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Pablo Portela e Brais
Pazó recibiron o 2º
premio dotado de 500
euros para participar
na Zientzia Azoka de
Bilbao do 2019.

DE CANGAS Á NASA
SÓ HAI UN PASEO EN PROXECTIL

GALICIENCIA
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Brais e Pablo non precisaron de inspiración para deseñar o seu foguete, construído a partir de materiais reciclados,
pero si que recorreron aos arquivos públicos da NASA para investigar os principios físicos que habían de impulsalo
utilizando combustibles sólidos, como o
centro de gravidade, o peso, a incidencia das principais forzas involucradas
ou a estabilización dos aleróns.
“Levamos moito tempo traballando nisto
e fomos avanzando grazas a sucesivas
probas, buscando solución aos problemas que se ían presentando”, relatan.
Disto dá boa conta o vídeo que teñen
publicado en YouTube baixo o título
“Cohete C.S. Eduardo Pondal”, todo un
caderno de bitácora do seu proxecto ao
longo dos últimos meses no que mesmo
se pode ver a “grande explosión” dun
dos seus prototipos. “Polo de agora levamos cinco, o último deles aínda a
proba”, concretan.
O seu foguete impúlsase grazas a unha
mestura de nitrato de potasio (65%),
que actúa como oxídante, e xofre
(35%), que funciona como combustible
polo seu alto poder calorífico. A súa
combinación provoca unha reacción de
gases que propulsa o proxectil.
Pablo e Brais explican que a elección
dun combustible sólido en lugar dun líquido ou dun híbrido débese a que é
máis manexable e seguro, xa que a súa
temperatura de ignición é “só” de
300ºC.
En cambio, tiveron que superar as dificultades que presentan este tipo de carburantes hidroscópicos, é dicir, que absorben a humidade, polo que se deterioran con relativa facilidade.
Co prototipo 5 aínda pendente de lanzamento, a mellor marca de aceleración
do seu foguete está en 25 metros por
segundo, unha velocidade moi considerable que pensan superar sen moitas
dificultades. Só é cuestión de días e
que as probas continúen para superar
esta marca e levar un modelo mellorado
á feira de Bilbao.

Magazine Cultural
Co gallo da
celebración da
Se m an a
da
Prensa presentamos o noso
M AGA Z INE
CULTURAL, un
canto á escoita
e á poesía.
Nesta ocasión, o alumnado de Primaria e Secundaria
quixemos lembrar a Gloria
Fuertes, figura da paz da
Unesco, e a Rosalía de Castro,
entre outras mulleres relevantes da historia.
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Gloria Fuertes
Este ano en 1° de Primaria descubrimos a Gloria
Fuertes, que nos ensinou
a debuxar a un neno, un
indio e unha bruxa, a dona Pitu Piturra... Encántanos a súa poesía,
sinxela e fresca, e ela,
pacifista, amable, grande
e con voz de osa.
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lapis e papel, sol e caravel
Froito do Módulo de Enriquecemento, o alumnado de
Primaria conseguimos publicar os nosos primeiros
exemplares de poesía.
Como mostra deixámosvos un poema de Antía Baqueiro e outro de Lucía Sampedro, de 3º de Primaria, recollidos no poemario “Non Hai Cebolas Coma Na Escola!” e dous da autora de “Alma Poética”, Mónica Nerga de 6º de Primaria.

Aquela pomba voa
e voa
vai ao lonxe neste
día
vai moi alta e vaise
soa.
era a paz o que
quería

Entre Aulas
Mi clase me encanta,
Mi profe es Victoria,
Me encanta estudiar
Con mis compis sin cesar.
Mis amigas son muy buenas
Y les gusta bailar,
¿Dónde estáis compañeros?
¡Que yo quiero disfrutar!
Fui a por fotocopias
a secretaría
Me las hizo Nucky
con mucha alegría.

Que Inxustiza!

Infancia

A guerra e a fame,
fan emigrar
a inocentes sen recursos
que podemos axudar

Hai unha etapa da vida
que so é pra desfrutar,
nesa etapa que é a infancia
non hai nada que pensar.

Uns veñen en barca,
outros botan a nadar,
e moita xente de España
ao país prohíbelles entrar.

As veces poste a xogar
e comezas a sorrir
as veces poste a chorar
e fas a mamá vir.

O peor de todo isto
é que os nenos tamén sofren
que os anciáns as veces choran,
e ninguna persoa di que disto goza.

Gustaríame volver
a ser pequeña outra vez,
desfrutar da miña infancia
e dicir cousas sen sentido
que ninguén poida entender.

Contra estas inxustizas
gustaríame loitar
e que todo inocente
non tivera que chorar.
24

De maior quero ser...
Este foi o lema no noso ENTROIDO.
Montados na nosa Máquina do
Tempo chegamos ao noso
“futuro”...
Non faltou a imaxinación e a diversión.
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como aprendemos?

O colexio Eduardo Pondal é un centro Piteas, é dicir un colexio baseado na metodoloxía
SEM (Schoolwide Enrichment Model), o Modelo de Enriquecemento para Toda a Escola cuxo
pai é Joseph Renzulli.
Os profesores aquí somos guías na aprendizaxe do noso alumnado para a adquisición
das súas competencias clave a través do traballo por proxectos; unha aprendizaxe que, partindo dos intereses d@s nen@s se vai construíndo coa seguinte estrutura:
ACTIVIDADES DE TIPO 1: as que serven de motivación para o alumnado, con visitas de ou a
expertos que poden ser profesionais no seu eido ou alumn@s doutros cursos, expertos nun ámbito. Con este tipo de actividades acendemos a curiosidade.
ACTIVIDADES DE TIPO 2: o traballo de campo. A verdadeira revolución no método. Nestes tipo
de actividades adaptamos os espazos, os materiais e recursos didácticos ao traballo individual
ou cooperativo e multidisciplar. É a columna vertebral do proxecto, onde traballamos co groso
dos estándares de aprendizaxe, fomentando a creatividade, a comunicación, a colaboración e
o pensamento crítico.
ACTIVIDADES DE TIPO 3: o chamado “produto final” no que o alumnado convertido en expert@ de seu proxecto fai partícipe ao resto da comunidade dos logros acadados coa súa experiencia. No noso caso non perdemos ocasión para pór en práctica este tipo de actividade: cunha
semana cultural, cunha feira de proxectos, cunha mostra de teatro, cunha quincena da ciencia,
cunha actividade de Tipo 1 para outros compañeiros ou cunha Revoltaina coma a que tedes nas
vosas mans...
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Actividade de tipo 1. Visita a vivendas recentemente construídas e feedback dunha arquitecta aos
seus proxectos. Grazas, Olalla Soage Alonso de
Otravueltadetuerca Arquitectura. Como sempre é un
pracer contar contigo para que os alumn@ s desenvolvan as súas inquedanzas de forma máis plena.

Actividades de tipo 2. O alumnado de 2º da ESO, trala construción das súas casas, avalían o
seu traballo e os dos seus compañeiros mediante unha RÚBRICA tendo en conta criterios como o deseño, a creatividade, a calidade, o tempo de execución e o esforzo .

Actividade de tipo 3. O alumnado de 1º da ESO, enfrascados no proxecto.ARQUITECT@S
BIOCLIMÁTIC@S, puidemos escoitar os/as nosos/as compañeiros/as de 2º da ESO, que a través do seu proxecto de TECNOLOXÍA, se converteron en expertos nisto de construír casas
sustentables. Grazas polas vosas indicacións! Tomamos nota.
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ALBA FORMOSO,
ESPECIALISTA EN ORATORIA
Grazas Alba Formoso polo teu
cariño e profesionalidade. É un
pracer terte por aquí axudándonos a EDUCAR.

JESÚS SOUZA
TRONCOSO

A principio de curso recibimos a visita de Jesús Souza Troncoso,
científico da Universidade de Vigo,
quen nos achegou á Antártida presentándonos
a
expedición
“BENTART”.
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actividades tipo I
MOTIVANDO

Beatriz Álvarez Germil e
Marta Liñares Viz
O alumnado de 5º, 6º de Primaria e 3º e 4º da ESO tivemos o privilexio de recibir un marabilloso recital de música lírica.
Grazas a Beatriz Álvarez Germil, á voz, e a Marta Liñares Viz, ao piano, percorremos o Madrid castizo de “La Verbena de la Paloma” e de “Agua, Azucarillos y Aguardiente”, unha “City
of Stars” de La, La, Land e convertémonos en protagonistas dunha película lembrando a
Nancy Sinatra co seu “Bang, Bang”.
Estamos en débeda convosco por esta grande actividade de tipo 1 e esperamos poder devolvervos este favor cun magnífico produto final do noso proxecto sobre a Zarzuela.
Como ti adoitas dicir Beatriz: Unha derrama de bicos!!!
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actividades tipo I
MOTIVANDO

Que
papelón!!!
O alumnado de 3º e 4º de Primaria somos uns expertos no papel grazas ao
noso proxecto.
Así o demostramos coas nosas exposicións e cos nosos obradoiros de reciclaxe de papel e de papiroflexia.

30

Zarzuela

Os chulapos e as chulapas de 5º e 6º sabémolo todo sobre o “xénero chico” porque nas
materias de Música e Plástica aprendemos fragmentos das zarzuelas “La Verbena De La
Paloma” e “Agua, Azucarillos y Aguardiente”, deseñamos o noso vestiario e construímos maquetas da escenografía. Incluso tivemos un AGUADUCHO cos auténticos
“azucarillos madrileños” da confitería “El Riojano”, único lugar onde se preparan hoxe
en día.
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FARO ESCOLA

ANTÍA CAL
Unha representación do alumnado do Colexio Eduardo Pondal participante no proxecto de
Faro da Escola visita a Antía Cal coincidindo co Día do Libro.
23 de abril de 2018, Día do Libro.
Este foi o día elixido para acudir á casa de Antía Cal, educadora pioneira galega, para facerlle unha entrevista.
A elección desta muller feminista, progresista e comprometida coa educación en todas as
etapas da vida, non foi casual, xa que dende o colexio, estamos traballando a figura da muller
desde distintos ámbitos da vida ao longo da Historia da Humanidade.
Antía foi desde o principio, a persoa idónea para traballar neste proxecto.
Sen embargo, o que pretendía ser unha actividade enmarcada dentro das seccións do noso Faro da Escola, acabou sendo unha tranquila conversa entre amigos.
Dende o mesmo instante no que traspasamos a porta de entrada á casa, unha biblioteca
repleta de exemplares únicos, así como unhas paredes cheas de arte galega, invitaron a pasar
unha tarde relaxada xunta a esta muller.
Antía Cal foi unha educadora galega, pioneira no seu campo, que se propuxo crear unha
escola diferente, innovadora e pensada nos alumnos e alumnas.
Así foi como, logo dunha tempada viaxando por Europa e coñecendo novas metodoloxías,
decidiu fundar o Colexio Rosalía de Castro.
Nos seus inicios, tal e como nos contaba a propia Antía, este colexio foi fundado cunha
clara ideoloxía progresista para aquela época (non esquezamos que o Colexio Rosalía de Castro comezou a súa andaina no ano 1961).
Ademais do castelán, as clases impartíanse en galego e en inglés. As aulas, pola súa parte, estaban dedicadas a distintas personalidades da cultura galega.
Con todo, o máis interesante desta entrevista non foi o que nos contou relacionado co seu
labor profesional (ao que lle quita bastante protagonismo), senón os consellos que nos transmitiu relacionados co esforzo e o valor da superación persoal para acadar as nosas metas.

32

PIRATAS DO ATLÁNTICO
1617: o asalto á vila de Cangas
O alumnado de 5º e de 6º saímos a coñecer un pouco máis da historia da vila canguesa coa axuda da asociación A Illa dos Ratos.
Este curso, partindo dos nosos intereses, traballamos nun proxecto sobre as conquistas. Así que este tipo de actividade nos vén de marabilla para comezar a investigar...
Que ben o pasamos e canto aprendemos!!!
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ASALTO
Á VILA DE CANGAS

MeteoEscolas
Dentro do Plan Proxecta o obxectivo principal de MeteoEscolas é mellorar as competencias
do alumnado en temas medioambientais e das ciencias da Terra e promover a investigación na
escola, mediante a observación directa do tempo no seu centro e a contorna, así como desenvolvendo diversas competencias de xeito interdisciplinar .
@s meteorólog@s do Pondal centrámonos este curso no estudo do vento nas distintas zonas climáticas do mundo. As súas direccións, a intensidade, o seu réxime…

Este foi o punto de partida para a “Pondal Ocean Race”, una simulación de regata entre Darbo e Cape Town.

METEOPONDAL

Os nosos proxectos
METEOESCOLAS foron
premiados nos cursos
2015/2016 e 2016/2017

O alumnado de 1º da ESO convertémonos en ARQUITECTOS BIOCLIMÁTICOS
arredor do mundo tendo en conta os distintos climas, as enerxías renovables e o
desenvolvemento sostible.
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Xa temos gañadores do concurso fotográfico:

METEOPONDAL

Nunca choveu que non escampara

1º premio: Daiana Martínez Casella

3º premio: Óscar Currás Varela

2º premio: Cristina Peralba Trillo
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módulo de teatro

Este ano a metade do grupo de teatro do colexio
participou no X Encontro Fin de Semana de Teatro
de Mozos da Caixa. A organización só permite
asistir a 18 membros do grupo, polo que veredes
nas imaxes importantes baixas que lamentamos
moito.
As xornadas tiveron lugar nas instalacións da
ESAD en Vigo e participan outros 4 centros de Madrid, Alacante, Bilbao e Lugo. A experiencia foi "
electrizante”, intensa e cativadora para todos.
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XXII MOSTRA DE TEATRO
DO ENSINO SECUNDARIO
DO MORRAZO
Do 25 ao 27 de abril fomos o centro anfitrión.
Arrincamos cos directores dos centros escolares que ían participar na Mostra De Teatro Do Ensino Secundario dando o pregón de benvida a todos os asistentes.
Tras a presentación, os nosos mozos coa "Illa Amarela" de Paloma Pedrero e de seguido os
alumnos do IES Maria Soliño agrupados cos do IES Rodeira interpretando unha obra do seu director
Xoán Riobó "Arredor de ti".
Na segunda xornada comezaron os nosos compañeiros do IES Johan Carballeira cunha obra
titulada VODKAVIL, creada a partir de textos de Paula Carballeira, María Armesto e Santiago Cortegoso e dirixidos por Fran Paredes e Rosa Dominguez S.
Mais tarde Cándido Pazó González dedicounos un dos seus xeniais contos con moita retranca e
cunha clara mensaxe didáctica.
E para rematar o IES IES Plurilingüe A Paralaia presentou a Comedia Bífida con dirección de
Lucia Iglesias.
Terminamos a Mostra de Teatro do Ensino Secundario da man de Vanesa Sotelo e o grupo do
IES As Barxas de Moaña interpretando FOBOFOBIAS, unha creación colectiva dun grupo en pleno
proceso de maduración.
Tamén actuaron os mozos e mozas do grupo de teatro de ASPAMSIN dirixidos por Maite e Sara,
interpretando SONS E SILENCIOS. En escena colaborando con eles, atopámonos con Alberto Casqueiro, un luxo de guinda para terminar uns dias dedicados ao teatro de mozos e para mozos. Ata o
próximo ano e grazas polo voso traballo !!
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A NOSA LIÑA DO TEMPO

Froito do seu Módulo de Enriquecemento, a nosa LIÑA DO TEMPO crece
con cada curso escolar. Na anterior Semana cultural foi a quenda de personaxes como HAMMURABI, CLEOPATRA, NEFERTARI, ELCANO, MAGALLANES, COLÓN, DORA MAAR, PICASSO e FRIDA KHALO. A continuación
deixámosvos con LUCY, VELÁZQUEZ e as súas MENINAS, como mostra do
traballo do alumnado deste módulo.
N.1-Abrimos a sesión do Club de Lectura. Que tal foi a lectura de artigos e novelas de historia?
N.2- Atopei un artigo moi interesante sobre LUCY, a Australopiteca, que viviu en Etiopía hai máis de 3
millóns de anos.
N.3- Vale.....e que ten de especial?
N.2- Pois que xa era bípeda como nós. É como si fora a bisavoa da especie humana!!!!.
N.3-Funcionará a nosa máxica liña do tempo???? Poderiamos falar con ela!!!.... pero.. son máis de tres
millóns de anos!!!! Ademais é unha austrolopiteca!!!!....non creo que a entendamos....
N.1- Pero este aparello , non tiña tradutor simultáneo????
Danlle ao aparello.
Aparece Lucy
N.2- Wuau!!!, es tal e como te describen no artigo,… non moito máis dun metro, de madíbulas fortes e
cerebro pequeno…
N.3- Que nos contas da túa vida, Lucy?
Lucy- Que teño o cerebro pequeno, pero sei aproveitalo!!!!! Tiven unha vida moi dura. Quedei soa.....A
verdade é que xa quería morrer, pero estaba preñada do meu quinto fillo....e xunteime con outros bípedos que encontrei na sabana.
N.2- Neste artigo, do 2016, un profesor de Xeoloxía da Universidade de Texas, defende a teoría de que
morriches aos 20 anos ao caer dunha árbore dende 12 metros de altura.
Lucy- Bueno, a verdade é que combinaba a vida no chan polo día buscando comida e pola noite subía
ás árbores para defenderme dos depredadores....e claro....ao facerme bípeda xa non era tan habilidosa
para rubir como cando vivía nas árbores. Oes ...podo preguntarvos algo???? Por que me chamades
Lucy????
N.1- É que o día que descubriron os teus fósiles soaba unha canción dos Beatles que se chama" Lucy
in the Sky with Diamonds" e pensaron que o nome sería perfecto para o gran descubrimento que aca-

DIÁLOGO DE LUCY
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DIÁLOGO DAS MENINAS
M1--Hai que ver que polémica vai dar o teu cadro!
I--É certo! Pero Velázquez, a quen estás pintando… aos meus pais ou a nós? (El pasa, faise o tolo )
M2--Falando dos reis... Onde están? E Nicolasito, Maribárbola e todos os demais?
V--Pois... é que non o sei, quedarían atrapados no tempo?
M1--Xa virán! De verdade, que ben pintas!!!! Sen bocexos e os cadros sáenche tan ben!!! Estás feito un
artista!!!!
I--Que maxia tes nas mans! A cor..., o aire..., esas pinceladas tan realistas!
M2--Nótase que a pintura é o teu .
V--Moitas grazas, nenas. Con tantos cumpridos voume poñer encarnado. E grazas ao teu pai, o noso
querido Filipe IV, pinto o que quero e ninguén me dá ordes.
I--Así te converterás nun dos máis célebres pintores da historia de España. Que digo de España... do
mundo enteiro!!!
M1--O teu mellor cadro é no que aparecemos nós, é o máis coñecido!!! "As Meninas"!!! Que nome tan
bonito!!!!
V--Pero que dis! Eu non lle puxen ese nome! Eu chameino ``A Familia´´, pero despois cambiárono.
M2--O nome das Meninas é mellor, xa que é máis orixinal e nós somos as protagonistas, as rapazas que
acompañaban aos nenos da familia real.
M1--Pero volvendo ao principio, confesa, a quen pintabas? A xente no futuro creará distintas versións.
Uns dirán que estás a pintar aos reis, porque aparecen no espello, mais non existe ningún retrato deles
dous xuntos.
I--Outros dirán que nos pintabas a nós e os meus pais, que entraron no obradoiro nese momento. E
tamén pensarán noutras versións máis reviradas.
V--Que pensen o que queiran, eu ben sei o que pintei; pintei a Monarquía Española e a min mesmo con
ela!!!!
M2--Cala, cala!!! Que a Cruz de Santiago, que tanto cobizabas, concedéroncha catro anos despois!!! E
pintáchela por enriba, cando o cadro estaba rematado.
I—Oe, por certo, e os demais? Onde están? Imos buscalos, veña!!!
M1--Si, vamos.
V--Vale, vale!!!Pero me gustaría saber con quen teño que falar para volver a aparecer nesta liña do tempo, outro curso, nesta marabillosa Semana Cultural!! Sería interesante compartir ideas con algún pintor
do futuro... que poida estar
ao meu nivel....é dicir, que
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A NOSA LIÑA DO TEMPO

Este ano Abraham, Moisés e Jacob reviviron a Don Pelaio, Adosinda e o rei Alfonso II e moitos
máis...
A continuación deixámosvos cos
diálogos dos Viquingos e das nosas Monalisas.
Sara V--- Na Idade Media sufrimos moitas invasións...os árabes, os viquingos...qué época
de inseguridade!!!!...A poboación estivo aterrorizada...

VIQUINGOS

TODOS--Aaaahhh!!!!
EDU-- Onde estamos???
SARA C--Estamos en Galicia, en Cangas, no Colexio Eduardo Pondal, no 2018.
EDU--Estamos secuestrados?
ÓSCAR-- Non. Trouxémosvos á nosa liña do tempo para que nos contedes cousas sobre o voso pobo. É que ao fin e ao cabo , formades parte da nosa Europa.
EDU-- Por Odín !!!! Estamos no século XXI!!!!
HANNES-- Eu son Börgn " Pel de Ferro ", fillo do gran Ragnar Lodbruk. E son vikingo!!!.
SARA C-- Ah!!! Este é o mesmo da serie de Netflix....Eu xa levo visto as cinco temporadas .
OLMO-- O noso pobo vivía en Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca....A maioría de vós considerádesnos infieis, salvaxes e homes sen corazón...
ÓSCAR-- Home... o que se le nas crónicas.... é arrepiante!!!!.
HANNES-- Pero en realidade tamén fomos grandes exploradores, comerciantes, agricultores e sobre
todo magníficos construtores de barcos.
OLMO-- Non eramos tan salvaxes. Como para vós, a familia e os deuses eran moi importantes tamén
para nós. Gobernabamos os homes, pero eramos substituídos polas nosas mulleres cando estabamos
fora.
SARA C—Por que estabades continuamente explorando e saqueando??
HANNES-- É que na nosa terra había falta de espazo e iso nos animou a botarnos ao mar e conseguir
novas terras para colonizar.
EDU-- De feito o que moita xente non sabe é que os primeiros en chegar a ese continente que chamades América fomos nós e non ese Colón tan famoso e do que tanto presumides.
ÓSCAR-- E dos vosos deuses.....que nos contades???
HANNES-- Eles ordenaban toda a nosa vida. Odín é o pai de todos, Thor é o deus do trono. Se morremos na batalla loitando con honor, chegaremos ao Valhalla e poderemos cear con eles.
OLMO—Oes, Börgn!!! Se estamos en Galicia...estou pensando que alá polo século IX atacamos unha
cidade, Padrón, que ten que estar preto de aquí.
SARA C-É certo, aínda hoxe se celebra unha festa que recorda o ataque dos viquingos e a construción de torres defensivas en Catoira.
HANNES-- Eramos moi temidos entre os cristiáns e os musulmáns. Viñemos ata aquí , ademais, porque a fama da terra de Santiago, para nós Jacobsland, e as súas peregrinacións, chegara ás nosas
terras e pensamos que había moito ouro.
OLMO--Despois xa foi máis difícil porque tiñades fortificado moito mellor a vosa costa e foi o lugar no
que encontramos unha resistencia máis organizada!!!.
HANNES-- Cara ao ano 1000, máis ou menos, decidimos deixar de invadir e saquear. Estabamos cansos de loitar. Adoptamos a fe cristiá e preferimos comerciar co resto de Europa e non invadila.
ÓSCAR-- É moi interesante todo o que nos contades.
EDU-- Nós estamos moi orgullosos da nosa historia e do noso pobo.
EDU-- Pero agora....Como volvemos á nosa época??
SARA C-- Dándolle á maquina.
ÓSCAR-- Esqueceron a maqueta do seu barco!!!.....Pois non a devolveremos....Quedará preciosa na
nosa liña!!! Será a nosa compensación logo de tantos saqueos......

A NOSA LIÑA DO TEMPO
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MONAS LISAS

Sara V--- Para rematar este ano temos unha conversación entre dúas mulleres moi famosas....
Ana+ Brais--- Boas, eu son a coñecidísima Mona Lisa.
Brais--- Perdoa?
Ana--- Seguridade!!!!! Leven a esta intrusa de aquí, só é unha copia barata. Uff!! pero se ata ten bigote.
Brais--- Ups!!!, síntoo, estou sen depilar. A verdade é que tiña cita para onte á tarde pero esquecina.
Ana--- Con pelos ou sen pelos, non es a verdadeira!!!. Aquí me tedes a min, a Lisa Gherardini, esposa de
Francesco del Giocondo, máis coñecida como a Gioconda.
Brais--- Pero se nin sequera está asegurado que a muller do retrato sexa esa da que falas.
Ana--- Ai non !!! Entón quen son eu, unha pantasma??
Brais--- Quen sabe, ao mellor....
Ana--- Diso nada!!!!
Brais--- Ademais, dende cando as obras reais son máis grandes que as imitacións? Os mellores perfumes
gárdanse en frascos pequenos.
Ana--- E tamén os mellores velenos. Os cadros non se venden por tamaño senón pola súa beleza. Ademais canto máis grande mellor se apreza a arte.
Brais--- Ehemmm, para gustos cores.
Ana--- Xa. Para bo gusto o de Leonardo. Non puido escoller unha muller máis fermosa ca min, non cres??
Brais--- Si, si.... O importante é ser diferente e orixinal. Como cres que eu sería tan coñecida se non fose
por Duchamp?
Ana--- Duchamp???
Brais--- Si , o famoso dadaísta inventor do ready made. O obxecto atopado e descontextualizado.
Ana--- Agora con tantos anglicismos non hai quen vos entenda.
Brais--- Duchamp colleu unha postal na que ti eras a protagonista e debuxou algúns detalles a lapis, deuche un toque un tanto persoal e grazas a ti converteuse nun pintor famosísimo.
Ana---Home!!, máis persoal que un bigote e perilla nunha muller, imposible!!!. Dende cando se viu iso??
Brais--- Pois dende o século XX. Non viches a Conchita Wurst a que gañou Eurovisión??? Pero claro, como vas sabelo ti se es tan antiga!
Ana--- Ehhh!! Unicamente son catro séculos máis nova ca ti. Unha pregunta que me leva atormentando
dende hai un tempo....Que significan esas iniciais que están debaixo túa???
Brais--- A ver como che explico eu isto....Pois ben, se les as iniciais en francés a tradución literal en galego
sería " Ela ten o cu quente ".
Ana--- Como!!! Que falta de respecto!! As pinturas teñen unha finalidade educativa , relixiosa ou de contemplación da beleza...Vergonza tiñas que ter !!!
Brais--- Vaites! Daquela, na vosa época, erades un pouco retrógradas; agora é un tema completamente
normal.
Ana--- Pensa o que queiras. Por certo… xa son as 9.30 e o meu museo do Louvre quere pechar, e ti es a
última visitante.
Brais--- Encantada de coñecerte. Xa marcho para o meu museo; terei que ir andando porque xa partiu o
último autobús. Lembra que podes visitarme no museo Pompidou moi preto de aquí. Deica logo!!!.
Ana---Ata nunca.
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feira anual Piteas 2018

O 4 de maio o alumnado de 2º de Primaria e de 2º da
ESO marchamos ao GAIAS de Santiago de Compostela para participar na segunda Feira Anual de Proxectos de Centros Piteas.
Os nosos proxectos ZUMBANDO e COMUNICA2 tiveron unha
grande aceptación por parte do público.
Aquí vos deixamos un álbum fotográfico dunha estupenda xornada na que cumprimos co noso obxectivo de compartir os nosos coñecementos e o noso colexio cos nosos compañeiros doutros colexios
galegos.

Que é Piteas?
Emoción, nervios, alegría, paixón, felicidade, vivir a educación
desde outro prisma... emocionarte e contaxiar a emoción. Entón a
escola deixa de ser un lugar á marxe do mundo para converterse
no mundo... unha tarde marabillosa gozando dun contexto privilexiado. Somos moitos os coles que cremos que aprender dun
modo diferente é posible.
Estamos a cambiar as cousas e iso é sinxelamente xenial: gozar
do camiño xuntos. (IRMA GARCÍA CAINZOS—Colexio La Inmaculada La Salle. Santiago de Compostela)
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Emocionante e espectacular tarde a que vivimos na Cidade da Cultura de Galicia con centos de estudantes de Galicia presentando e descubrindo os
proxectos do programa Piteas. (FUNDACIÓN BARRIÉ)
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LETRAS GALEGAS 2018

44

Este ano celebramos o 17 de
maio coa nosa xincana de proxectos multiidade, con música e baile
tradicional galego, cun photocall
de M. Victoria Moreno, co lanzamento do foguete de combustible
sólido dos nosos premiados en
Galiciencia e co himno galego en
lingua de signos.

Mª VICTORIA MORENO
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fóra do colexio
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Mira que nos gusta o cole, eh!
Pero tamén sair de excursión e
pasar tempo de lecer cos nosos
compañeir@s xa sexa na Granxa
Kiriko ou en Serantellos, no
camping de Mougás, en Silleda
ou en Cíes coas nosas familias!!!
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fóra do
colexio

RCP
nas
aulas
Despois do cursiño de Primeiros Auxilios a cargo de Protección Civil de Cangas e 061 de Bueu,
continuamos con Reanimación Cardio Pulmonar durante 2 semanas, con material cedido polo
061 de Pontevedra e adquirido no Centro de Formación e Recursos desta cidade. Concluído o
período de formación deste curso o alumnado foi avaliado cun exame dun suposto práctico de
parada cardiorrespiratoria, realizando a manobra de reanimación, axudados cun DESA
(Desfibrilador Externo Semi Automático). Os alumnos que superaron o exame recibiron un diploma acreditativo expedido pola Xunta de Galicia.
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IX Certame
“Deseña unha xoia para a túa nai”
convocado polo Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia.

O xuré do concurso seleccionou, entre os 10.000 debuxos recibidos, o deseño de
nove alumnos do noso centro entre os 80 finalistas do certame: Daniela Rúa Alonso (5
anos), Noel González Moldes (5 anos), Blanca Rodríguez Loira (5 anos), Breixo Iglesias
Martínez (9 anos), Daniel Paz Paz (9 anos), Sara Graña Docampo (11 anos), Marta Palmás Villar (11 anos), Marta Quintela Caíño (11 anos) e Carla Dacosta Miranda (11 anos).
Os deseños de Breixo e Carla resultaron gañadores nas súas categorías.
Noraboa a todos os finalistas e parabéns para Breixo e Carla e, por suposto, para as súas
nais!
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I ENCONTRO DE
CENTROS INNOVADORES
DE GALICIA
A CECE (Confederación Española de Centros de Ensino) e a Xunta de Galicia convidáronnos a participar no I Encontro de Centros
Innovadores de Galicia que tivo lugar o pasado xoves 19 de abril
na Cidade da Cultura de Santiago. Á par doutros 15 centros de
Galicia explicamos en que consiste o noso modelo educativo,
falamos de PITEAS, da UNESCO, do traballo por PROXECTOS, do
traballo cooperativo, do centro escolar como un enorme ESPAZO
DIDÁCTICO, da QUINCENA DA CIENCIA, dos MÓDULOS DE ENRIQUECEMENTO, do SEM e, como non, da SEMANA CULTURAL.
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XIII CONGRESO
INTERNACIONAL

ANEIS 2018
Carmen Pomar convidounos un ano máis a
participar no "Congreso Internacional de Altas capacidades, talento e alto rendemento"
celebrado en Braga.
Nesta ocasión o noso relatorio foi:
Intervención no marco escolar, unha aposta
polo desenvolvemento máximo das potencialidades do alumnado no CPR Eduardo
Pondal.
Compartimos a comunicación con Laura Reyes de Trisquel International School, con
Myri F Barreiros da USC, con Liberdade Culebras da Unidade de Atención Educativa en
Altas Capacidades e María del Mar de ASAC
-Galicia.
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O Obxectivo desde congreso
é promover o intercambio entre investigadores e profesionais nas áreas do Ensino,
Educación e Psicoloxía; presentar e debater resultados
de proxectos de investigación
e de intervención educativa;
afondar na multidisciplinaridade, nas problemáticas educativas e nas Ciencias da Educación; contribuír para a melloría do sistema educativo
formal e informal, e para a
formación dos seus distintos
axentes.

EQUIPO DE

MEDIACIÓN ESCOLAR
Este curso puxemos en marcha o noso grupo de mediación escolar. O obxectivo deste
equipo é mellorar a convivencia entre o
alumnado, partindo da base de que a perspectiva dun compañeiro resulta máis impactante e, en moitos casos, lúcida que a
dos adultos que acotío axudamos a solucionar os conflitos.
As persoas integrantes do equipo reciben
formación en escoita activa, comunicación
non violenta, reformulación e outras técnicas
para afrontar a resolución de conflitos dun
xeito imparcial e empático, tentando que as
persoas implicadas cheguen ás súas conclusións e atopen unha solución que satisfaga a
todas as partes.
Esta é unha longa aprendizaxe na que todas
as partes saen fortalecidas e formadas nunha habilidade que será de gran axuda en todos os ámbitos das nosas vidas.

REGUEIFANDO

NO MORRAZO

As Concellerías de Normalización Lingüística de Cangas, Moaña e Bueu organizan os obradoiros "Regueifando non Morrazo" para alumnos de Secundaria. Despois de levar a cabo dous obradoiros no noso colexio para os grupos de 2º da ESO, o alumnado seleccionado participou nun certame comarcal de poesía improvisada o 5 de maio no Auditorio de Cangas xunto con
alumnos doutros centros da península do Morrazo.

52

LUDANTIA
Uns dos obxectivos principais do equipo de Infantil para o este curso 2017-2018 era que a
liña entre aula e patio fose un espazo flexible onde a imaxinación, a creatividade, a curiosidade e a experimentación tiveran cabida para os nosos alumnos.
Queriamos que eles se converteran nos protagonistas dese espazo. Con cambios constantes nas intervencións que eles decidan facer. Interesábanos, polo tanto, que o deseño e as
infraestruturas do patio lles permitisen adaptarse ás súas inquedanzas, á súa creatividade e
aos seus gustos. Para este ambicioso proxecto necesitamos especialistas en ARTE e ARQUITECTURA. Na foto poderedes observar a artista Aroa Berjón e a arquitecta Mar Penela. Elas axudáronnos a facer realidade os nosos obxectivos. Das súas mans entramos en
LUDANTIA.

Potenciar a observación e creación da contorna. Empoderar ao alumnado no uso e goce dos seus propios espazos. Incentivar a participación activa na transformación do espazo. Xerar ferramentas de transformación que se manteñan no tempo. Promover a reutilización de materiais. Potenciar a responsabilidade. Fomentar o traballo en equipo e a
capacidade de organización.
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A actividade consistiu na visita dos monitores ao centro escolar para que os alumnos de Educación Física coñezan un pouco
máis sobre o deporte do remo. En primeiro lugar, expúxose aos alumnos como é o
deporte do remo e as posibilidades de
practicalo, para a continuación realizar unha proba lúdico-deportiva de competición
en remo-ergómetro. Desta proba, que se
realiza en todos os centros de primaria e
ESO da zona, sairían os finalistas para o
evento deportivo escolar de “REMO INDOOR ESCOLAR – C. R. VILA DE CANGAS”.
Esta actividade está dentro do Programa
Xogade da Secretaría Xeral de Deporte.

REMO

NO
COLEXIO

COMPETICIÓN DE

REMO
Celebrada en Rodeira o pasado sábado 26 maio.
Nunha competición na que participaron 800 escolares, divididos en tres categorías de idade
( benxamín, alevín e infantil, tanto feminino como masculino), clasificáronse 200 alumn@ s
para as semifinais e, dos que chegaron á gran final, o Colexio Eduardo Pondal conseguiu 3
podiums:
•
•
•

María Ese Sanillo, 3ª alevín feminino
Nuria Villar, 3ª benxamín feminino
Anxo Martínez, campión benxamín masculino

Ademais doutros meritorios postos na Final:
•
•
•
•

Lucía Cordeiro, 8ª alevín feminino
Coral Dafne Piñeiro, 4ª infantil feminino
Diego Bernárdez, 4º infantil masculino
Urhoma Sanillo, 8º infantil masculino
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A NOSA
SEMANA CULTURAL
EN IMAXES
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A nai do noso reporteiro Yago prepara un biscoito de
lamber os dedos e os “alfajores” da nai de Mª Eugenia
non se quedan atrás.
Aquí temos as receitas para preparalos na casa e
saborealos nestes últimos domingos de mal tempo.
Damos fe de que os dous están de morte!!!

"BISCOITO DE
CHOCOLATE CON
NOCES DE
ÁNGELES"

INGREDIENTES:
200 gr chocolate “Nestle”
200 gr manteiga
200 gr azucre
200 gr fariña
4 culleradas de cacao en po
1 sobre de lévedo Royal
120 gr de noces peladas
4 ovos

PREPARACIÓN:
Derretemos o chocolate coa manteiga no microondas 2 minutos. Nun recipiente á
parte, mesturamos o azucre co cacao en po e removemos ben. Cando arrefríe a
mestura do chocolate coa manteiga removemos todo. Batemos os ovos e engadímolos á masa de azucre e cacao incorporando a fariña e o lévedo. Cando a
mestura é homoxénea botamos as noces picadas. A seguir collemos un molde,
engraxámolo con manteiga, botamos a masa e cubrimos con cacao en po. Metemos a mestura no forno a 180 graos durante 30 ou 40 minutos e...
Bon apetit!
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"ALFAJORES" by Mª Eugenia
Ingredientes:
300 gr de fariña de trigo
200 gr de manteiga
200 gr de Maicena
3 xemas de ovo
150 gr de azucre glass
1 cunca de doce de leite
Reladura de limón
1 culleriña de vainilla
1 culleriña de po para enfornar
Coco relado (se é do voso gusto)

Procedemento:
Comezamos mesturando no batedor, ou a man, a manteiga co azucre glass. Batemos e engadimos as 3 xemas de ovo, a vainilla e a reladura de limón.
Enriba do mesado imos peneirar a maicena, a fariña e o po para enfornar. Facemos un oco
no centro e engadimos a mestura que acabamos de preparar. Integramos todos os ingredientes sen amasar. Deixaremos repousar a mestura no frigorífico envolta en papel transparente durante unha hora.
Pasado este tempo colocámola no mesado e cun rolo aplanámola ata conseguir un espesor
de medio centímetro aproximadamente. A masa é quebradiza, case po, pero non desesperedes. É a textura xusta para desfacerse na túa boca.
Cortamos en círculos cun cortador de galletas ou cun vaso pequeno.
Aceitamos unha bandexa para que non se peguen e metemos no forno a 180º entre 10 e 12
minutos. Lembrade que non se deben dourar. Teñen que quedar branquiños. Cando se moven de maneira lixeira, xa están listos.
Sacamos os discos do forno e deixamos arrefriar sobre unha rella do forno ou nun prato. Collemos un, untámolo con doce de azucre e pegámoslle outro disco. Untamos os bordes cunha
capa de doce de leite e rematamos con coco relado. Finalmente salpicamos con azucre glass
e… a disfrutar!!!

Coñécese como doce de leite a unha das preparacións máis características e tradicionais de
Sudamérica. O doce de leite é unha preparación que pode ser utilizada como acompañamento de torradas ou galletas, así como elemento central dunha sobremesa, ou como saborizante de xeados, cremas e outras preparacións doces. O doce de leite recibe este nome
especialmente no Uruguai e na Arxentina, mentres que noutros países de Sudamérica recibe
outras denominacións como 'manxar de leite' ou
' cajeta' ou ' arequipe' de acordo á rexión.
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