
PANXOLIÑAS E CANTOS DE REIS PARA ESTE NADAL (Educación infantil) 

 

BUSCANDO UNHA ESTRELA.  

 

OS PITIÑOS,  BUSCABAN UNHA ESTRELA, E CANDO A ATOPARON, BAILARON CON ELA.  

LAI LARALA LA RA LA, A QUEN QUERES TI ALUMEAR, 

Ó NENO QUE XA NACEU,  NUNHA NOITE DE NADAL.  

 

OS GATIÑOS,  BUSCABAN UNHA ESTRELA, E CANDO A ATOPARON, BAILARON CON ELA.  

LAI LARALA LA RA LA, A QUEN QUERES TI ALUMEAR, 

Ó NENO QUE XA NACEU, NUNHA NOITE DE NADAL. 

 

OS PEIXIÑOS,  BUSCABAN UNHA ESTRELA, E CANDO A ATOPARON, BAILARON CON ELA.  

 

LAI LARALA LA RA LA, A QUEN QUERES TI ALUMEAR, 

Ó NENO QUE XA NACEU, NUNHA NOITE DENADAL. 

 

 

ALERTA PASTORES - Malvela.  

 

Alerta pastores alerta, é unha noite de alegría está nacido o deus meniño fillo da virxe María (Bis) 

O meniño foi a leña, espetou un pico nun pe, chamaron nosa señora e acudiulle san Xosé 

Alerta pastores alerta, é unha noite de alegría está nacido o deus meniño fillo da virxe María (Bis) 

O meu neniño Xesús que che deu estes oubriños foi a súa avoa sentada para facer os pes quentiños 

Alerta pastores alerta, é unha noite de alegría está nacido o deus meniño fillo da virxe María (Bis) 

 

 

NA CASA DA MIÑA AVOA – Mamá cabra.  

 

Na casa da miña avoa celebramos o nadal, ceando todos xuntiños netos, sobriños e irmáns. 

E cando chegan as doce a miña avoa dorme xa,e os ratiños connosco saen todos a bailar. 

Na casa da miña avoa celebramos o nadal, ceando todos xuntiños netos, sobriños e irmáns. 

E cando chegan as doce a miña avoa dorme xa,e os canciños connosco saen todos a bailar. 

Na casa da miña avoacelebramos o nadal, ceando todos xuntiños netos, sobriños e irmáns. 

E cando chegan as doce a miña avoa dorme xa,e os michiños connosco saen todos a bailar. 
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BUSCANDO PAPÁ NOEL  

 

Buscando Papá Noel a árbore de nadal cando por fin a atopou, cantou o Peto Real 

Non, non, non, non, non, non que este é o meu fogar (Bis) 

Buscando Papá Noel a árbore de nadal cando por fin a atopou o esquío empezou a cantar 

Non, non, non, non, non, non que este é o meu fogar (Bis) 

Buscando Papá Noel a árbore de Nadal cando por fin a atopou o zorro empezou a cantar 

Non, non, non, non, non, non que este é o meu fogar (Bis) 

Buscando Papá Noel a árbore de Nadal cando por fin a atopou o oso empezou a cantar 

Non, non, non, non, non, non que este é o meu fogar (Bis) 

Buscando Papá Noel a árbore de Nadal  os nomos daqueles bosque quixérono axudar  

si, si, si,  si, si, si esta árbore servirá si, si, si,  si, si, si esta árbore servirá (Bis) 

                  SUSA HERRERA (adaptación) 

 

 

CUN SOMBREIRO DE PALLA (Fuxan os ventos) 

 

Con un sombreiro de palla un galego a Belén foi,  

mentras adouraba ó Neno, comeulle o sombreiro o boi, 

DEIXADE OS PASTORES DEIXADEOS PASAR  

QUE VAN A CANTAR O NENO A XESUS NO PORTAL! 

Nunha pallas deitadiño i en coiriños ah está!;  

sendo o Dono diste mundo e Señor de canto hai! 

DEIXADE OS PASTORES DEIXADEOS PASAR  

QUE VAN A CANTAR O NENO A XESUS NO PORTAL! 

 

 

RODOLFO EL RENO 

Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana con un brillo singular. 

Todos sus compañeros se reían sin parar, y nuestro buen amigo triste y solo se quedó. 

Pero Navidad llegó Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz.  

Tirando del trineo fue Rodolfo sensación, y desde ese momento toda burla terminó. 
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AS XANEIRAS – Malvela.  

Esta noite non se durme, imos cantar as xaneiras, 

cheira a cravos cheira a rosas cheira a flor das laranxeiras 

Aquí mora xente honrada en casa dun labradore (bis) 

Que ten a muller bonita e a filla como unha flore (bis) 

O que linda estrela brila alén dos lagos do norte (Bis) 

A esta moi nobre casa Deus lle dea moi boa sorte (bis) 

Alegraivos compañeiras xa vexo a luz da candea (bis) 

A filla do labradore vaivos convidar pra cea (bis) 

 

 

MARCHEMOS ALEGRES. 

Marchemos alegres con esta canción, para ver os reises que bonitos son. 

Marchemos alegres, imos a cantar, ó neno fermoso que está no portal. (bis). 

 

Se os tres reises souberan que o neno quería festa,  

houbéranlle regalado tres pares de castañuelas. (Bis) 

 

Marchemos alegres con esta canción, para ver os reises que bonitos son. 

Marchemos alegres, imos a cantar, ó neno fermoso que está no portal. (bis). 

 

María fía na roca e Xosé pica na leña  

para quentar o pequeno que de frío se conxela. (Bis) 

 

Marchemos alegres con esta canción, para ver os reises que bonitos son. 

Marchemos alegres, imos a cantar, ó neno fermoso que está no portal. (bis). 

 

 

OSITO GOMINOLA - NADAL 
 

Por fin chegou nadal, por fin chegou nadal, xa era hora de que chegara outra vez nadal 

Por fin chegou nadal, por fin chegou nadal, xa era hora de que chegara outra vez nadal e mola! 

Luces, iluminan as rúas, as rúas do meu pobo que a min me gustan un montón 

Xa non teño que ir o cole, vou a escribir as cartas e vou descansar un montón! 

Chegan os reis magos, chega papá Noel, se ti lle pides un regalo podenco traer 

Chegan os reis magos, chega papá Noel, se ti lle pides un regalo podenco traer, e mola! 
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'CON MI BURRITO SABANERO' 
 

 

Con mi burrito sabanero voy camino de Belén(x2)  si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  

 

el lucerito mañanero ilumina mi sendero(x2) si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  

 

con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando(x2) si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  

 

tuquituquituqui, tuquituquita apurate mi burrito que ya vamos a llegar  

 

tuquituquituqui, tuquituquitu apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús  

 

con mi burrito sabanero voy camino de Belén(x2) si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  

 

el lucerito mañanero ilumina mi sendero(x2) si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  

 

con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando(x2) si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x2)  

 

tuquituquituqui, tuquituquita apurate mi burrito que ya vamos a llegar  

 

tuquituquituqui, tuquituquitu apurate mi burrito que vamos a ver a Jesús  

 

con mi burrito sabanero voy camino de Belén(x2) si me ven, si me ven, voy camino de Belén(x4) 

 

 

 

O PELO ROXIÑO  

XESUSIÑO ESTÁ NAS PALLAS  SÚA NAI ESTÁ CON EL,  

XUNTO A EL TAMÉN ESTÁN O BOI, A MULA E MÁIS XOSÉ. (BIS) 

 

E VAMOS A VER, E VAMOS A VER, AO NOSO MENIÑO  

QUE NACEU COS OLLOS AZUIS E O PELO ROXIÑO. (BIS) 

 

ACENDEDE CATRO PALLAS E VÁMONOS PRA BELÉN  

CANTARLLE RON RON AO NENO PRA FACELO DURMIR BEN. (BIS) 

E VAMOS A VER, E VAMOS A VER, AO NOSO MENIÑO  

QUE NACEU COS OLLOS AZUIS E O PELO ROXIÑO. (BIS) 

ESTAS UVIÑAS, UVIÑAS, I ESTAS CASTAÑAS CON MEL  

SON PRO MEU MENIÑO MEIGO PRO MEU MENIÑO MANUEL. (BIS) 

E VAMOS A VER, E VAMOS A VER, AO NOSO MENIÑO  

QUE NACEU COS OLLOS AZUIS E O PELO ROXIÑO. (BIS) 
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O COMETIDO (Chouteira, cantigas de nadal.) 

 

Foron tres magos de oriente a cumprir o cometido 

Anegóuselle-la patera na metade do camino 

Aparece ó rescate unha lancha de aduanas… 

E de Guatemala para Guatepeor, non escapa ninguén a tanto control (Bis) 

Retrouso: e fixéchela ben e fixéchela boa non nos deixan en paz nin en noiteboa 

E fixéchela boa e fixéchela ben que nos deixen en paz para o ano que ven. 

 

A virxe mais o Virutas miran onde se deitar 

Non hai sitio nas pousadas e okupan un portal 

Dous anxiños de paisano van face-lo desaloxo… 

E de Guatemala para Guatepeor, non escapa ninguén a tanto control (Bis) 

Retrouso: e fixéchela ben e fixéchela boa non nos deixan en paz nin en noiteboa 

E fixéchela boa e fixéchela ben que nos deixen en paz para o ano que ven. 

 

Por entrementres os magos seguen na comisaría,  

con problemas de papeis, fartos de ve-la policía. 

Aquí no canto de Europa, non che é todo cousa linda… 

E de Guatemala para Guatepeor, non escapa ninguén a tanto control (Bis) 

Retrouso: e fixéchela ben e fixéchela boa non nos deixan en paz nin en noiteboa 

E fixéchela boa e fixéchela ben que nos deixen en paz para o ano que ven. 
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Guedellos de cabra (Popular)  
 

Cantámosche os Reises, guedellos de cabra, cantámosche os Reises non nos deches nada (Bis) 

Somos os reises do quiquiriquí, vimos a ver que nos dan por aquí 

Somos os reises do cacaracá, vamos a ver que nos botan alá 

Somos os reises da cabra fanada, viñemos aquí: non nos deron nada. 

 

Cantámosche os Reises, guedellos de cabra, cantámosche os Reises non nos deches nada (Bis) 

Aquí vimos catro, canmtaremos oito, déanos o aguinaldo fociño de cocho 

O aguinaldo vimos, o aguinaldo andamos se nos dan touciño tamén o levamos 

Somos os reises do quiquiriquí, se non nos das nada cagámosche aquí. 

 

Cantámosche os Reises, guedellos de cabra, cantámosche os Reises non nos deches nada (Bis) 

Somos os reises do quiquiriquí, vimos a ver que nos dan por aquí 

Somos os reises do cacaracá, vamos a ver que nos botan alá 

Somos os reises do quiquiriquí, vimos a ver que nos dan por aquí 

Somos os reises do cacaracá, vamos a ver que nos botan alá … 
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NADAL EN MOS – MALVELA.  

 

 

Outro ano de cantares ao neno que esta no berce para esquencer os 

pesares deste ano que esmorece 

Ten os olliños de mel, Manuel Manueliño, a cariña dunha rosa no bico dun caraveliño 

Xa temos unha barquiña da casca dunha cebola para levarlla a Xosé e máis a nosa señora 

Anivello con bens vaias aninovo con be veñas como brinca o setestrelo no cortillo das ovillas 

Cantaremos bailaremos e faremos unha festa, cantaremos brindaremos ata o ano que comeza 

Con toxos, flores e xestas e algunas cantigas destas alegraremos a festa e tamén a nosa mesa. 

 

 

 

 

MUXICAS NO CEO DE BELÉN.  

 

Esta noite é Noiteboa, vamos todos a Belén e verémo-lo meniño que naceu pró noso ben. 

Esta noite é Noiteboa, cantarémoslle ó Recén panxoliñas, aninovos e pandeiradas tamén. (bis) 

 

Esta noite é Noiteboa, cearemos ata encher bacallao con coliflor e langostinos do Berbés. 

Esta noite é Noiteboa, beberemos todos ben albariño de Cambados e champán! Cómo???????, eu 

caña! eu herbas! a min licor café e eu, mambo! aaaaaah...chíssss! 

 

Esta noite é Noiteboa, vamos todos a Belén e verémo-lo meniño que naceu pró noso ben. 

Esta noite é Noiteboa e mañá é Navidad e pasado los pringhados teremos (teredes) que traballar. 

(bis) 
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CANTO DE REIS DE NEDA 
 

Os tres Reis magos van para Belén, quitaron os zocos para correr ben. 
Lupe da Caveira fáille-lo café, Esperanza de Macario peneira de pé. (Bis) 

Vinde os que as redes botades no zulado mar de Neda. 
Vinde os que a xebra segadesna baixada da marea. 

E veñan as panadeiras co seu pan fresco de trigo, 
e as que levan o abrigo e as que cultivas as leiras. 

Os tres Reis magos van para Belén, quitaron os zocos para correr ben. 
Lupe da Caveira fáille-lo café, Esperanza de Macario peneira de pé. (Bis) 

Traede a gaita de fol para tocar polo camiño- 
Das alforxas queixo mol para levarlle ó Pequeniño. 

Din que está nunhas palliñas o neno deus tan recente 
Máis  lindo que o sol nacente de Abril polas mañanciñas. (Bis) 

Os tres Reis magos van para Belén, quitaron os zocos para correr ben. 
Lupe da Caveira fáille-lo café, Esperanza de Macario peneira de pé. (Bis) 

A tixeira vella ten un atiné todo Neda sabe de que color é (Bis) 
 
Os tres Reis magos van para Belén, quitaron os zocos para correr ben. 
Lupe da Caveira fáille-lo café, Esperanza de Macario peneira de pé. (Tris) 
 
 

 

PRESENTINHO DE GREGO. 

 

Papa Noel me trouxo un lindo presentinho 

con una cintinha amarrada na caixinha 

Fun ver que tiña dentro, era rapadura, 

dei una mordida e quebrei a dentadura. 

Pai pai pai, pai pai pai, pai pai pai Noel 

non me faÇas non me faÇas máis este papel 

Si non si non vou ficar queimao 

ate ate o outro nadal. (Bis) 
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