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“A XEITO DE SAÚDO”
Volveu pasar. Cando nos demos conta as calendas
dun novo curso esfareláronsenos entre as mans.
Outra volta o remuíño de sensacións, que ás veces
resultan contraditorias : “ Non foi posible “, “isto saíu
moi ben”, “non dei acabado o programa”, “temos que
volver facer isto”, “aquilo hai que cambialo” … e tantas reflexións que afortunadamente son as que, dentro
da necesidade case imperiosa dun descanso, che fan
marchar para a casa pensando tamén na volta e no
desexo de mellorar os procedementos pedagóxicos, optimizar mellor os recursos etc.
Miramos para atrás e quizais non deamos crédito a
todo o que fomos capaces de facer, pero o noso traballo
crea dependencia e… volveremos ser capaces. Propoñeremos novos retos, novas iniciativas. Somos conscientes
de que nós somos os mesmos "¡quizais un ano máis vellos...!# pero os alumnos e alumnas marchan e veñen
outros que tamén teñen dereito á nosa dedicación.
Ímonos un ano máis de vacacións con un patrimonio colectivo que estamos dispostos a manter sempre
vixente : o noso compromiso como grupo humán e a
defensa dun ensino público e plural. Isto é un activo
que nos debe manter cohesionados nun pacto tácito,
sen necesidade de documentos pero si de complicidades
e adhesións.
Compartimos parabéns por todo o vivido en
común ó longo deste curso e, desde este editorial, desexámosvos saúde e un feliz verán para toda a comunidade educativa.
Deica o curso que ven !
Claustro de profesores

OS NENOS DE TRES ANOS A
TAMÉN SABEMOS DEBUXARNOS
VEDES QUE GUAPOS ESTAMOS ?

Os nen@s de 3 anos A, gustaríanos que vexades que guapos quedamos nos nosos debuxos da mochila

OS NENOS DE TRES ANOS B
TAMÉN SABEMOS DEBUXARNOS
VEDES QUE GUAPOS ESTAMOS ?

Mochila 2011-12

UNHA ACTIVIDADE QUE SE REALIZOU AO LONGO DO
CURSO FOI A MOCHILA VIAXEIRA QUE CHEGOU A TODAS AS CASAS DURANTE UNHA SEMANA.
CADA NENO TIÑA QUE “VESTIR” A SÚA SILUETA. OS
RESULTADOS QUEREMOS COMPARTILOS CON VÓS.
ATOPAMOS MOITA VARIEDADE; ALGÚNS VIÑERON
VESTIDOS DE INVERNO, OUTROS TOTALMENTE DE
VERÁN, ALGÚNS VIÑERON DISFRAZADOS E OUTROS
SIMPLEMENTE SE PINTARON PARA NON VIR NUS. DENDE AQUÍ QUEREMOS DAR AS GRAZAS A TODOS POLA
VOSA COLABORACIÓN.

“MIRANDO”
OS NOSOS NOMES
5º EDUCACIÓN INFANTIL
4 ANOS

Violeta

Orquídea

Tulipán

Rosa

XOGANDO CON RIMAS

ABC MÁXICO 5ANOS A

AMIGOS VINDE XOGAR,
BENVIDOS A ESTE LUGAR
CANCIONS PARA RECORDAR,
DEDOS PARA ACARIÑAR.
ESPERANZA DUN MAÑÁ
FABULOSOS IMOS ESTAR,
GRANDES COUSAS IMOS FACER,
HOXE TAMÉN PODE SER.
IMAXINA

O MELLOR,

LUA, ESTRELAS E SOL.
MOITO POR APRENDER,
NUNCA IMOS ESQUENCER;
ÑANDÚ

,ÑORAS E ÑÚ.

OASIS PARA DESCANSAR,
PAN PARA MERENDAR,
QUEBRACABEZAS VOU FACER,
RANDEEIRAS NO XARDÍN,
SUBIR,SUBIR E SUBIR.
TODO PODE SER.
ÚNICO,UN,DOUS,TRES,
VEÑAN PARA AQUÍ,
XANELAS PARA ABRIR
E ZAPATOS PARA SEGUIR...CAMIÑOS SIN FIN.
E

ESTE CURSO VOLVEMOS A TRABALLAR A PLÁSTICA OBSERVANDO COMO SE EXPRESAN OS ARTISTAS DE DIFERENTES RAMAS : PINTURA, ESCULTURA E ARQUITECTURA.
TRABALLAMOS CON OBRAS QUE NOS CHAMARON A ATENCIÓN DE:
PINTURAS RUPESTRES, MIRÓ,BOTERO,ETC
OBSERVAMOS O COLOR,AS FORMAS,OS VOLUMES,ETC E LOGO TRATAMOS DE IMITAR A SUA MANEIRA DE TRABALLAR

DAS OBRAS ORIXINAIS ....O ARTE DE NENOS...

AS OBRAS DE BOTERO “SON COMO PARA XIGANTES”
OS PINTORES RUPESTRES “ PINTABAN NAS PEDRAS”
A JOAN MIRÓ “GUSTÁBALLE PINTAR COMO NOS”.

5 ANOS A INFANTIL. 11-12

HISTORIA DOS MERLOS

ESTA PRIMAVERA DOUS MERLOS EMPEZARON A FACER O SEU NIÑO NA HEDRA QUE
MEDRA O LADO DAS NOSAS VENTÁS;NO XARDÍN.LEVARON MOITO TRABALLO PARA
CONSTRUIR O SEU FOGAR E TELO PREPARADO PARA OS SEUS FILLOS.

CANDO OS MERLIÑOS SAIRON DOS OVOS OS PAIS NON SE CANSABAN DE BUSCARLLE
COMIDA,VERMES,,SEMENTES,SALTONS ,ETC.ESTABAN CONTINAMENTE VIXIANDO O
NIÑO PARA PROTEXELOS,CON SOL E CON CHOIVA.

DURANTE TODO ESTE TEMPO OBSERVAMOS AS SUAS ANDANZAS E TAMEN DESCUBRIMOS A OUTROS ANIMAIS QUE NOS VISITAN COMO GORRIONS,PEGAS,ETC.
GUSTOUNOS MOITO SEGUIR A SUA VIDA DENDE A CLASE.
.
ATA SEMPRE MERLIÑOS!!

NENOS E NENAS DE 5 ANOS A.

OS ALUMNOS DE 5 ANOS B FIXEMOS MOITAS COUSAS AO
LONGO DE ESTE CURSO, MAIS O QUE MÁIS NOS GUSTOU FOI E
É COÑECER AOS CARACOIS, POR ISO VOLOS IMOS ENSINAR..
FOI AFRICA A QUE TROUXO O PRIMEIRO CARACOL, PRINCESITA, UN BONITO NOME QUE ESCOLLEMOS POR VOTACIÓN,
DE SEGUNDO QUEDOU JORGE, ASÍ ACORDAMOS QUE SE CHAMARÍA O SEGUNDO MEMBRO QUE CHEGASE, E ESTE FOI O QUE
TROUXO SERGIO, LOGO VIÑERON OUTROS QUE TROUXERON
ARTUR, ÜXÍA, NOA,… ASÍ ATA TER UN TOTAL DE ONCE…
NOS PRIMEIROS MOMENTOS FALAMOS DO QUE SABÍAMOS
CADA UN SOBRE ELES E DESPOIS A INVESTIGAR E DESCUBRIMOS QUE:
O SEU NOME CIENTÍFICO E HÉLIX ASPERSA
PERTENCE A FAMILIA DOS MOLUSCOS (ANIMAIS DE CORPO BRANDO E CUNCHA)
SON OVÍPAROS
SON HERMAFRODITAS
COMEN VERZAS, LEITUGAS,…
SEGREGAN MUCUS
O SEU CORPO ESTÁ FORMADO POR: PE MUSCULOSO, CABEZA E CUNCHA

DESPOIS DE AVERIGUAR TANTAS COUSAS, FIXEMOS
OS NOSOS CARACOIS EN PLASTILINA, EN PASTA DE MODELAR QUE DESPOIS PINTAMOS, TAMÉN OS DEBUXAMOS.

ACRÓSTICO:
CANDO VOS VEXO
OU CANDO VOS ESCOITO
NACEN EN MIN UNHA MOREA DE EMOCIÓNS
TODOS ME EMBELESADES
OURO PARA O MEU CORAZÓN

CONTO O GALO CLAUDIO
UN DÍA O GALO CLAUDIO ESTABA PASEANDO POLO PATIO,
ATOPOU UNHA FLOR QUE TIÑA UNHA AVISPA. /CO SUSTO CAEU
NUN CHARCO,
APARECEU UNHA GALIÑA FERMOSA QUE O AXUDOU E DELA SE
NAMOROU.

A PINTURA GÚSTANOS MOITO ADEMAIS DE FACER AS NOSAS PROPIAS CREACIÓNS GÚSTANOS
IIMITAR A PINTORES COMO:
CEZZANE, VAN GOHG, LAXEIRO, MIRÓ …

OS BOLECHAS
A QUE SABE A LÚA
COCORICO
O GATO LAMBÓN
OS CHIBOS CHIBONS
COLECCIÓNS DE
TEO
O COELLIÑO BRANCO
A TOUPIÑA QUE
QUISIERA..
FREDERICK
BATALLA DE NAIPES
AVÓS
O SORRISO DE DANIELA
XIZ DE COR
VAMOS A LA CAMA
SOPA DE CALABAZA
CANDO MARTIÑO
TIVO GANAS DE
MEXAR NA NOITE
DE REIS

EDUCACIÓN INFANTIL
Este curso, os nenos e nenas de 5 anos, traballamos contos para entrenar as
habilidades sociais,, controlar as emocións e saber poñernos na perspectiva dos
demáis..
Despois de ler e conversar, os nenos e nenas, fixeron debuxos. sobre as lecturas.
“Mi mamá es verde, mi vecino naranja”.
Autores: Carmen Sara Floriano, ,Fausto Giles,
Isabel Orjales,, Rubén Toro
Editorial: CEPE
Enseñanos o modo en que deben relacionarse e
tratar coas personas en función da confianza e
familiaridade que teñen con elas..
“Hacer amigos”.
Autores: Carmen Sara Floriano,, Fausto Giles,
Isabel Orjales, Rubén Toro
Editorial: CEPE
Para nenos-as que teñen dificultades nas relación sociais concretamente coa percepción que
teñen das súas amistades., axudándolles a desentramar as dificultades que se dan nas relacións cos amigos.
“¡Así no se juega!”.
Autores: Carmen Sara Floriano,, Fausto Giles,
Isabel Orjales, Rubén Toro
Editorial: CEPE
Axúdanos cos nenos e nenas que necesitan
aprobación social, evitando encontrarse en
situacións inadecuadas para conseguir recibir atención.
“Elena y el camino azul”.
Autores: Carmen Sara Floriano,, Fausto Giles,
Isabel Orjales,, Rubén Toro
Editorial: CEPE
Axuda ós nenos e nenas a tomar conciencia
de cómo unha mala decisión, nun momento
determinado, pódenos conducir a un camiño
de erros..( camino roxo), mentras que unha boa
decisión condúcenos a un camiño de acerto
(camino azul ).

Durante este curso traballamos
nas aulas de 5, 4 e 3 anos os
CONTOS e actividades,, con distinta profundiade, que nos propoñía
edicións Xerais de Galicia no Programa para a prevención e intervención das dificultades articulatorias.
Os títulos dos contos son:
A Gata Fufi
A Serpe Sisi
A Lingua Lola
A Abella Ceci
O Tren Chuchi
O Galo Quico
A Serra Eri
A Motoserra Rirrá
O Plátano Popli
A Bruxa Brita

Xogando cos sons é un programa de estimulación fonética,
dende unha perspectiva lúdica,
para traballar dificultades articulatorias en lingua galega.
A través de diversos personaxes,
contos, cancións,…traballamos
a capacidade articulatoria do
alumnado de Educación Infantil, previndo e correxindo as
dislalias e trastornos fonolóxicos
que poidan presentar.

Algúns dos debuxos que facían na aula ó rematar a sesión son os desta páxina..

A través dos contos podemos tratar moitas preocupacións comúns a maioria dos
nenos e nenas.
Este curso entre os libros que seleccionamos para ler incluimos títulos que abordaban o medo dende distintas perspectivas.
Nesta páxina podedes ver, en debuxos,, que é o que asusta os nenos e nenas. Moitos
teñen medo a escuridades, as serpes, a soidade,...
Títulos lidos este curso:
“A casa da miña avoa” (Pep Bruno-Mateo Gubellini) OQO editora
“Fiz o coleccionista de medos” OQO editora
“Willy y Hugo” Anthony Browne Fondo de cultura económica colombia.
“Os tres porquiños” " Película de video #
“O meu avo Carmelo” Dani Torrent. Kalandraka
“Soños de algodón” Amalia Pérez Otero-Alba Grimaldi Pérez. Nova Galicia Edicións
E moitos máis … que vos esperan na nosa biblioteca

Hugo Baloira

Nayara Constenla

Sara Varela

Antía Ferreiro

Sheila Benavides

Brenda Oliveira

Noelia del Río

Lucas

Nerea L.

Tamèn podedes visitar o noso blog de aula nesta dirección:
http://www.o-souto.blogspot.com

Homenaxe a Xosé Neira Vilas no 50ºaniversario de:
“Memorias dun neno labrego”.
Alumnos de 2ºB
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FLAN
DE CASTAÑAS
Ingredientes: 500 gr. de castañas peladas, 350 gr. de azucre, 1/2 litro
de leite, 6 ovos, 1 chopo de augardente do país, caramelo líquido, canela
moída e sal.
Preparación: Faise o caramelo con medio vaso de auga e medio kilo
de azucre nunha pota a fogo lento. Cando estea douradiño, bótase no molde
do forno movéndoo ben para que quede o fondo ben cuberto.
Cócense as castañas en auga cun pouco de sal. Quéntase o leite coa canela e
engádense todos os ingredientes, ovos, augardente, azucre e tritúranse co
batedor. Bótase todo enriba do molde co caramelo e cócese no forno ao baño maría. Cando estea cocido déixase arrefriar e dáselle a volta nun prato
fondo.

PASTEL DE CASTAÑAS
Ingredientes: 3/4 kg. De castañas, 150 gr. de fariña, 1 vaso de leite,
100 gr. de azucre, 3 ovos, 50 gr. de manteiga, 1 rama de canela, auga e sal.
Preparación: Cocemos as castañas nunha ola con auga, sal e a rama
de canela. Unha vez cocidas, pasámolas polo pasapurés e poñémolas nun
bol grande e engadimos a manteiga, o leite, o azucre e os ovos. Mentres se
bate, engadimos pouco a pouco a fariña. Engrasamos o molde coa manteiga
e botamos nel toda a mestura. Cocémolo no forno uns 25-30 minutos.

4º B

MARRÓN GLACÉ
Empézase pelando as castañas completamente, para esto pódense escaldar antes, e despois cócense nun xarope feito con auga e azucre nas
mesmas proporcións, ademais de vainilla para aromatizar. Esta coción realízase varias veces, cócese 5 minutos, déixase arrefriar e vólvese a cocer e
así ata obter o “marrón glacé”. Trátase de que o froito quede tenro, totalmente impregnado polo xarope.

PUDIN DE CASTAÑAS AO MICROONDAS
Ingredientes: 200 gr. de confitura de castañas, 3 ovos, 150 gr. de biscoitos, 1 vaso de leite, 3 culleradas de azucre, 100 gr. de noces, 1 vaso de
nata líquida e 4 culleradas de azucre en pó.
Preparación: Mesturar a a confitura de castañas co leite, os ovos batidos, os biscoitos en anacos, as noces en anacos pequenos e o azucre.
Engrasar un molde de coroa con manteiga e botar nel a preparación.
Introducilo no microondas 10 minutos. Sacalo, deixalo arrefriar uns minutos e volvelo a meter 3 minutos. Montar a nata con azucre en pó e servir os
biscoitos con nata e chocolate fundido.
CROQUETAS DE CASTAÑAS
Preparación: Nunha cacerola cócense as castacon chourizo, 2 follas de loureiro, 3 dentes de allo, sal
pementa. Pasado un tempo, engádeselle a fariña removendo ata obter unha pasta espesa. Retirar o loureiro e
sar polo batedor todo o preparado. Engadir 2 xemas e
culleradas de queixo parmesano relado. Pasalas polo
tido de ovo e clara e despois polo pan relado. Fritilas
aceite ben quente ata que estean douradiñas.
4º B

ñas
e
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TRADICIÓN CATALANA DO CAGA TIÓ
O día 20 de decembro deste curso estiveron na nosa clase a nai e a avoa de José
Manuel Rey, que nos deron una boa sorpresa cun personaxe de tradición catalana “O
CAGA TIÓ”.
Participamos todos os nenos e nenas da clase dándolle uns golpiños para facer
cagar ao Caga Tió. Ao final cagou unas larpeiradas para todos. Moitas grazas ao Caga
Tió, esperamos que volva outra vez.
Lenda do CAGA TIÓ : Conta a lenda que na noite na que naceu Xesús, entre
todos os que foron a velo había un pastorciño moi pobre que só tiña comida para pasar a noite e aínda así ofrecéullela a Xesús.
Ao voltar coas ovellas, tiña frío e fame pero non lle importou, sentíase feliz. Encontrou un toro de leña, e apoiouse nel para sentir calor… Ao amencer tiña moita fame e aínda tiña que pasar todo o día cos animais. De repente oíu una voz que lle dicía:
- Busca debaixo do toro. O pastorciño asustouse… pero volveu a oír a voz. Esta
vez fixo caso ao que lle pedía a voz. E sabedes o que atopou ? Comida, si…
O pastorciño viuse recompensado polo que fixo. Desde entón, o 8 de decembro
nos fogares cataláns pónse un toro de leña que haberá que ir alimentando con comida e cariño. Na noite do 24 de decembro, se fomos bos e xenerosos seremos recompensados.
Canción do CAGA TIÓ:
Caga Tió
ametlles i torró
no caguis arangadas
que són massa salades
caga torróns
que son més bons.
Caga tió
ametlles i torró
si no vols cagar
Et donaré on cop de bastó
Caga Tió!!!!

4º B

Un día fomos ao Pazo de Oca, nas aforas da vila Pontevedresa da Estrada. Xa cerca
de Santiago, hai, un fermoso Pazo cuns espléndidos xardíns: O Pazo de Oca. Este
vello monumento ten a súa orixe na metade do século XV, cando se iniciou a súa construción, e levantouse sobre os restos dunha antiga fortaleza do século XII. A miña
última visita a este pazo foi preciosa. Había estanques que proporcionaban auga aos
enormes xardíns, apeiros de labranza, o interior dun muíño de auga e unha ampla variedade de flores que poboan os seus xardíns (que son atendidos por tres xardiñeiros, segundo
nos informaron alí). Desde logo teñen moito traballo! Aos nenos e nenas que aínda non
foron, eu recomendaríalles ir porque para mín é un lugar precioso e fantástico.
Nerea Fernández de la Fuente (5ºA)

Como me sinto ante os exames?
Esta é a resposta espontánea, e moi gráfica, de como se sente una nena de 5º
ante os exames, sobre todo de Matemáticas, o que suscitou o interese por coñecer as reaccións de toda a clase ante a mesma situación. As respostas están
divididas en tres grupos e merecen unha reflexión por parte de todos:
As respostas negativas:
-Nervioso, esquéceme o que facer.
-Desconfío da miña resposta porque penso que vai a estar mal ou regular, pero nunca ben.
-O día do exame estou mal, con ganas de vomitar.
-Teño a sensación de non acordarme de nada e penso no que me pasaría se
sacara mala nota. Sempre estou abanicando as pernas e non dou pensado no
que me preguntan.
-No exame síntome nerviosa, angustiada, en estado de shok, penso e repenso
que vou suspender aínda que a miña familia diga que o sei e que, aínda que
saque mala nota, esforceime; eu non creo o mesmo,asústame ter una mala nota porque quero ter uns bos estudos e un fallo pode acabar cos meus soños.
-Nerviosa, con medo a suspender e que os meus amigos me crean tonta e me
marxinen, por eso me esquecen as cousas.
-Quédome en blanco.Véñenme os nervios e síntome bloqueada.
-Síntome rara, teño medo de non sabelo, non confío en min mesma, non estou
segura. Eu intento esforzarme pero cóstame moito. Teño bastante pánico aos
controis. Todo está parado ao meu redor; é una sensación moi rara para min.
-Nerviosa. Pola noite non dou durmido.Cando teño o control diante é como se
me esquecera todo e témblame a man. Éntrame dolor de cabeza e de barriga.
-Síntome inseguro sabendo que non podo sacar un dez por culpa da letra.
Cando máis sufro é cando nos van a dar a nota; o corazón vaime a mil polo
medo que teño a suspender.
-Síntome nervioso, con ganas de facelo e deixalo aparte para seguir coa vida
diaria. Pola mañá teño un nó na barriga.
-O meu corazón late a mil revolucións. Teño un nó no estómago. Estou bastante asustado.
-Supernervioso e paralízome uns segundos. Non entendo, aínda que sexa
fácil.

Respostas menos negativas:
-Síntome algo nerviosa e ao final xa me sinto ben. Pola noite dese día sinto
un medo terrible debido á nota pero o día da nota xa estou alegre porque
sempre é boa.
-Emocionada, nerviosa e algo triste.
-Eu ante os controis póñome nerviosa e o corazón láteme moi forte, pero á
hora de facelos e empezar a escribir xa me sinto máis relaxada e teño máis fe
e valor para facelos.
-Eu síntome nerviosa e teño medo a sacar mala nota pero cando llo entrego á
profesora xa me relaxo e pásanme os nervios. As veces síntome apurada.
-Os controis fanme sentir emocionada. Non me gustan moito porque ás veces suspendo pero o importante é que me esforzo.
-Eu síntome nervioso na véspera. Cando me dan o control xa estou máis
tranquilo; ao acabalo intento repasalo por se me acorda algo. Cando vexo
que quitei boa nota por esforzarme, síntome de marabilla.
Respostas positivas:
-Eu cando vou facelos síntome bastante tranquilo. Intento estar tranquilo
porque se me poño nervioso fallo moito.
-Eu síntome moi tranquilo e moi ben aínda que un pouco preocupado.
-A min non me afecta facer exames. Ao contrario, se fago exa-mes teño que
estudar e así aprendo. Gústame facer exames porque así desenvolvo o que
sei.

Estas respostas teñen que provocar una reflexión en todos os integrantes do proceso educativo porque non se pode negar que a
maioría dos comentarios teñen una importante carga de nervios,excesiva preocupación ,angustia, ansiedade, ata sufrimento
e, de seguro, que non debería ser así.
Os exames deberían considerarse una actividade máis de aprendizaxe, una oportunidade para comprobar o que sabemos respecto dun tema e o que non sabemos e temos que reforzar.

Atopa os nomes destas cores en inglés na seguinte sopa de letras.

Lois Martínez

Cantos nomes de animais en inglés podes atopar?

Alba e María

SUPERSTICIÓNS DOS INGLESES
Algunhas das supersticións dos ingleses para a boa sorte son:
1. Atoparse cun gato negro.
2. Tocar ou golpear madeira.
3. As ferraduras cara arriba na porta.
4. Dicir tres veces “withe rabbit”, (coello branco)
o primeiro día do mes.
5. Coller as follas que caen no outono antes de que cheguen
ao chan.
6. Poñer moedas ou billetes nos petos da roupa nova.
7. Atopar un trevo con catro follas.

É de mala sorte:
1.

Camiñar por debaixo dunha escaleira.

2.

Romper un espello.

3.

Derramar o sal enriba dunha mesa.

4.

Abrir un paraugas nun lugar cuberto.

5.

O venres 13.

6.

Apoiar os zapatos novos enriba da mesa.

7.

Adiantar a outra persoa cando se está nunha fila para subir
ao tren.

Alumnas e alumnos de 5º B

Neste curso o noso centro participou na Proba Comarcal de Campo a Través, celebrada
no concello de Portas. Anteriormente, e con motivo do magosto o alumnado do centro
participou nunha pequena proba de campo a través celebrada no patio do centro , contando coa participación da totalidade do alumnado, de Infantil a 6º de primaria.

Tamén temos que mencionar unha xornada de xogos populares celebrada no 1º trimestre
do curso, na que participou a totalidade do colexio. Teño que destacar que no caso de primaria, os alumn@s de 6º de primaria exerceron de monitores, encargándose de dirixir e
organizar os diferentes xogos, baixo a coordinación do profesorado. A experiencia resultou moi positiva.

Ao longo do curso celebramos diversas competicións no horario do recreo: torneo de Pichi para
2º e 3º ciclo de primaria, torneo de 3 x 3 (basket) e torneo de Colpbol.
Nas clases de Ed. Física iniciámonos en diferentes deportes : balonmán, minibaloncesto, minihockei, minivoleibol, bádminton,..., e tamén en xogos e deportes alternativos: bodibol, colpbol, malabares, mazaball… O alumnado de 2º e 3º ciclo participou nunha sesión de promoción e difusión
da Loita Tradicional Galega desenvolvida por membros do club A Cambadela.

Esperamos que no vindeiro curso melloremos, se ísto é posible, a participación do alumnado nas
actividades plantexadas, asi como o espíritu de compañeirismo e deportividade.
Pasade un magnífico verán e non deixedes de xogar e practicar algún deporte..

“Cando eu estudiaba non había eso,” esta é unha frase que con bastante frecuencia escoitamos cando un neno ou nena veñen a AL (Audición e Linguaxe), así que pensamos que a Revista Escolar é un bo medio para difundir
dun xeito sinxelo que facemos na aula de AL.
Algúns nenos e nenas que veñen iránnolo dicindo e remataremos cunha
explicación un pouco máis formal.
P.V.G : “É unha clase de reforzó para os que teñen
problemas para pronunciar, ler e escribir mellor”.
D.V.T. : “É unha clase de reforzó que fai rir e
aprender divertíndose, a veces non, pero a maior
parte sí. Fanse amigos ou non. Reforzase o aprendido, adelantase e aprendese.
N.R.F. : “É unha clase onde te reforzan e che axudan a vocalizar mellor..
P.C.M. : “É unha aula divertida para falar ben e
para que os amigos te entendan ben.. Facemos
moitas cousas : puzles, xogos de ordenador,… e
atopamso novos amigos..
M.V.T. : “É donde aprendo a pronunciar ben,
dannos caramelos e andamos no ordenador”.
M.V.C./ M.B.V. : “É unha clase na que aprendemos a
dicir “erre” ”.
I.D.M. : “É unha clase para aprender moito sobre as
letras”.
B.J.L.R.: “É un sitio onde vas a aprender cousas
novas, a escribir mellor e a aprender vocabulario
novo para que a xente entenda o que lles dicimos.
A parte de mellorar facendo cousas na libreta,
tamén nos deixa o ordenador e facer puzles.
D.C.: “É unha clase moi divertida. Axudanos con
Lingua, Matemáticas,...Danos caramelos, lemos un
cachiño e xogamos no ordenador. A veces deixanos
escribir no encerado.

Na aula de Audición e Linguaxe promovese e desenrolase a prevención dos
problemas da linguaxe, á potenciación das capacidades comunicativo lingüísticas e á solución de problemas específicos de linguaxe e comunicación,
priorizando a linguaxe oral sobre a escrita, e contextualizando estas funcións
dacordo coas características propias de cada centro....

30 de xaneiro

Equipo de Convivencia

¡Xa van catro anos formando parte
do Plan de Mellora das Bibliotecas
Escolares!
E dende o comezo de curso a biblioteca ponse en funcionamento con moitas propostas que chegan ás aulas e
ás vosas casas.

Este ano viaxaron catorce mochilas, dende Infantil de tres anos até
cuarto curso de Primaria, cada
unha coa súa propia identidade
pero todas ben aproveitadas.

Un día á semana temos a nosa
hora de ler, que desenvolvemos
de xeitos distintos pero todos á
vez. Nas aulas de Ed. Infantil é
a profesora María Luísa quen
lles achega este momento.

Os alumnos e alumnas de sexto
tiveron dous clubes cos cales levamos a cabo seis encontros e
comentamos tres libros.

Polo Nadal tivemos a nosa exposición
de libros cedidos polas librarías da vila
para apoiar a nosa campaña: “Na túa
carta de reis, un libro tamén”

Celebramos as datas especiais
como o día das Bibliotecas ou o
día de Libro.

Organizamos actividades de lectura e escritura e saídas ao teatro.
Visitounos o clube de lectura do IES Losada Diéguez (formado con
moitos ex-alumnos) que exerceron maxistralmente de contacontos
para nós. ¡GRAZAS!

Acompañamos o desenvolvemento
do Proxecto Arce e na Biblioteca
desenvolvimos alguna das sesión
máis inesquecibles.

A nosa compañeira Chus continuou atendendo
o blog da Biblioteca, dando conta nel de moitas
destas actividades:
www.abibliodecarola.blogspot.com

MAGO CALI

KARATE

ALIMENTACIÓN
SAUDABLE

Charla:
Perigos en INTERNET

O NOSO ARCE:
Xogábase e xógase, se contaba y se cuenta,
es dansava i es dansa, s´escoltava i s´escolta
http://xogacuentadansaescolta-arce.blogspot.com.es/

Xuño de 2012, aquí remata unha experiencia que comezou hai dous anos, cando un grupo
de profesores de orixe diverso (Illes Balears, Illas Canarias, Catalunya e Galiza), acordamos formar un proxecto ARCE, recollendo o convite realizado dende o Ministerio de Educación.

ARCE: Mestres, mestras...
A participación do CEIP de Figueiroa foi total e absoluta. A totalidade do claustro de mestres e mestras acordou sumarse a esta iniciativa. O traballo a realizar foi moi variable en canto a volumen e intensidade. Houbo tempadas moi
levadeiras, pero houbo momentos de actividade frenética. A maior parte deste traballo realizouse na distancia, contando sempre coa axuda inestimable das novas tecnoloxías. Pero foron precisos encontros presenciais, mantivéronse
reunión de traballo nos catro centros participantes: Rasquera-Ginestar (Tarragona), Fornells Menorca), Tao
(Lanzarote) e A Estrada (Pontevedra).

Rasquera/Ginestar—Tarragona

Fornells—Menorca

Tao—Lanzarote

A Estrada

Unha das características do noso ARCE foi a investigación. Contamos dende a
nosa orixe, como grupo, co asesoramento dun profesor da Universidade de Girona, Joan Teixidó. El foi o encargado de orientar o noso traballo de análise e investigación sobre a nosa práctica educativa. Como producto destas tarefas
próximamente verá a luz unha publicación sobre as celebracións na Escola, onde
as aportacións feitas polo CEIP de Figueiroa son “O Entroido da Ulla” e as
“Letras Galegas”.

ARCE: nenas, nenos, alumnado...
Unha da primeiras actividades posta en práctica dende o proxecto ARCE foi a toma de contacto e presentación de todos os grupos de alumnos que forman parte dos catro centros
educativos. Cada aula fixo unha carta de presentación con alguna foto para o posterior intercambio. Tamén se compartiron recetas, anainas, cantigas, xogos... Pero o punto forte do
noso proxecto foron: OS ENCONTROS.
Momento da chegada dos nenos
cataláns ao noso centro

Xantar ofrecido polas familias do
alumnado de 6º

O roce fai o cariño, e nunca foi tanta verdade,
como cando os nosos alumnos de 6º visitaron
Catalunya, ou cando recibimos aos nosos compañeiros de Rasquera e Ginestar. Os contactos
presenciais deron verdadero sentido ao traballo
destes dous anos.

As viaxes permitiron coñecer realidades diferentes, escolas diferentes, idiomas diferentes, e dentro da diferencia
comprobar que somos moito mais parecidos do que parece.

ARCE: na nosa comunidade educativa, na Estrada, en Galicia...
Para grandes e pequenos, tentamos amosar o mellor de nós mesmos, da nosa terra.

FOTOVOZ
O COLE A TRAVÉS DA MIRADA FOTOGRÁFICA DO NOSO ALUMNADO
O CEIP de Figueiroa leva varios anos colaborando coa Universidade de Vigo no desenvolvemento de
proxectos e programas que teñen como denominador
común a inclusión educativa. A novidade deste ano foi a
participación, no proxecto da ESTRADA INCLUSIVA, de
todos os centros educativos públicos do Concello da Estrada.
Os cinco colexios participamos na actividade denominada
FOTOVOZ, mediante a cal, o alumnado tiña que dar resposta a través de fotos ás seguintes preguntas: onde podo participar?, onde me gusta participar? Onde non me
gusta participar? E onde me gustaría participar pero non
podo?
Dende Figueiroa participaron alumnos e alumnas das titorías das persoas
que forman parte do grupo de traballo, sendo por tanto, representantes
das etapas de Infantil (4º A-B, 5º B) e Primaria (3º B e 5º A).
O proxecto desenvolveuse ao longo de 2 semanas dentro do centro.
Formáronse 6 grupos de 3 membros (infantil, 3º e 5º). O traballo realizado incluía a presentación de todos e cada un
dos nenos, a formación de grupos, elección
de nome de grupo, manexo de cámara fotográfica, lectura de imaxes, e, por
suposto, realización de fotografías. Os 18 nenos participantes fixeron un
total de 96 fotos. Tras unha primeira selección reducíronse a 24 que houbo
que dotar dun pé de foto que explicase a imaxe. Neste momento entra en
acción o alumnado de todo o centro, pois foi preciso facer unha votación
para elexir ás 12 fotos que representarían ao noso colexio.

DAVID ALVARELLOS MOURE (5 anos A)
Accesit

X CONCURSO DE CONTOS E DEBUXOS

BRAIS VINSEIRO VILA (2ºB)
2º Premio

Localiza os
nomes dos
debuxos.

Un ano máis saudamos desde estas páxinas a todas as familias do noso centro e contámosvos como foi o curso escolar 2011/12.
Empezaremos polas nosas “ACTIVIDADES”…
*Gustanos destacar que nas clases de informática tivemos pequenos informáticos de 5 anos .
*Que disfrutamos como peixes na auga nas clases de natación….e na nosa
formación como futbolistas na canteira do Callobre C.F.
*Xogamos en inglés e fixemos maravillas en manualidades
e debuxo.

“O NOSO COMEDOR”
Neste curso estiveron con nós Pocoyo, Cars , Bob Esponja e moitos
máis…..Aprendemos con eles que debemos comer verduras, froitas, peixe…..
Tamén nos visitou Papá Noel e trouxonos un agasallo…

“NOSA APORTACIÓN Ó CENTRO”
Nesta ocasión contribuimos coa Fonte para o patio de Primaria.
“COLABORAMOS”
Coa nosa participación no Proxecto Arce. Alumnos de Catalunya estiveron uns
días con nós. As familias do noso centro agasallaronos con doces típicos da nosa comunidade. Grazas papás e mamás.

“PARTICIPAMOS”
Nun encontro para país/nais en A Estrada sobre
Intelixencia Emocional.

“NOVAS”
Neste curso houbo cambio de mamás e papás na directiva
da ANPA e ímonos presentar:
Raquel, mamá de Samuel de 1º A, volve repetir como presidenta e xa son 8 anos.
A nosa vice-presidenta Lupe, mamá de Brais de 4ºB e de Roi de Infantil.
Como secretaría Kim, mamá de José Manuel de 4ºB.
A coidadora dos nosos cartos é Rosana, mamá de Alberto de 5ºA e Hugo de 1ºB
Antonio, papá de Antón de infantil.
Manuel, papá de Saray de infantil.
José Manuel, papá de Mateo de infantil e
Fina, mamá de Aroa de 4ºB
son os vocais…..
Temos moitas ganas de facer cousas para todos, así que si querédes pedirnos
algo estaremos encantados de escoitarvos…
Agradecemos a todos os país e nais de 3 años de Infantil e 6º de Primaria a
súa participación na sesión fotográfica “Hola y Hasta Siempre”.
Imos traballar man a man co noso colexio nun novo proxecto aportando xogos
e material didáctico...
Unha familia do centro, socia da ANPA realizou unha donación importante de
libros á “Biblioteca Carola”.
Grazas familia
Contamosvos en primicia….próximo curso 2012/2013
Servicio do Plan Madruga e Comedor Escolar será xestionado pola ANPA…
O noso fin de curso ben se merece unha FESTAAAAAA!!!!!!!!!!!!

Para todas as familias: diversión, entretemento, participación, colaboración,
entusiasmo…”SOMOS UNhA GRAN FAMILIA”, pasémolo ben papás,
mamás e peques….
UN BO VERÁN PARA TODOS…. VÉMONOS EN SETEMBRO!!!!!!!!
Anpa Picariños

“A XEITO DE DESPEDIDA”

Seguro, rapaces e rapazas, que xa non vos lembrades moito de
cando empezastes a escola sendo “os máis pequenos”.
Puidestes comprobar que o tempo pasa moi rápido e, quen o ía
pensar cando estabades en Preescolar…! Agora sodes “os máis grandes”.
Chegastes así ó final da vosa formación en E.Primaria e agárdavos a
ESO e o Bacharelato, que vos abrirán as portas do futuro.
Os “profes” deste voso colexio querémosvos dicir que non teñades
medo a esta nova etapa. Estades na mellor idade para aprender e para ir forxando os vosos intereses, as vosas relacións sociais e a vosa personaliade. Só precisades poñer vontade da vosa parte e ser boas persoas.
Agardamos que estes anos que pasastes en Figueiroa servisen para
proporcionarvos as ferramentas académicas e humanas necesarias para saírdes con éxito das empleitas do futuro.
Para nós, os mestres, sería tamén un motivo de enorme satisfacción que durante este tempo con vós, as experiencias positivas fosen
máis que as negativas e que poidades gardar un bo recordo do colexio.
Tede por seguro que sempre quixemos facer o posible para que así fose e
que os vosos futuros profesores e profesoras así o van tentar tamén.
Confiade neles.
Felices vacacións e moita sorte ! …
Mestres e mestras

Cabaza feita por :
ALBA SANDE SEVIO

Peparados, listos, xa ...

O peletre

Sacos

A goma

Ra

Chapas

Pasemisí

Zancos

A corda tensa

O trompo

O túnel

