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“A XEITO DE SAÚDO”
Ola a todos! Son CANDEAS, a revista do cole!
Hoxe tes diante dos teus ollos un novo exemplar da nosa revista e do mesmo
xeito que o aroma do chocolate recentemente fundido nos invita a entrar na Docería e
devorar a anacos un bizcoito de chocolate, eu convídote a que saborees o pan cocido no
forno do Ceip de Figueiroa.
Neste puñado de follas latexa un curso escolar, único e irrepetible como son todos
os cursos escolares, cheos de vivencias, de alegrías e sinsabores como o é a vida mesma,
porque a Escola é a vida e educa para a vida. O meu desexo non é outro que, ademais de
entretervos, me vexades como algo voso, que me esperedes a final de cada curso e recordar, léndome, os bos momentos que pasamos xuntos.
Eu quería saudaros e xa o fixen; pero tamén me quería despedir…, despedir dalquén que forma parte da miña vida, porque eu non nacín no ano 2008, senón que o fixen
en 1978 e dende aquela puxéronme moitos nomes. Ao longo destes 36 anos, recordo a Tino e a Francisco, entre outros, como se esforzaban para que todo estivese a punto, un na
parte docente e o outro na non docente. Por eso eu, hoxe, quero falar… no nome de toda
a Comunidade Educativa (profesores, alumnos e ex-alumnos, pais/nais, Anpas, administracións…) e darvos as GRAZAS por todos estos anos adicados a nós, comprometidos
coa educación dos nosos alumnos e alumnas e no coidado e mellora das instalacións do
centro. CANTO VOS VOU BOTAR DE MENOS! Máis estou tranquila… porque sei
que estades aí ao noso lado. Nótoo! Tamén estou feliz pola vosa situación persoal, porque vos vexo felices. GRAZAS, GRAZAS, MIL GRAZAS!!
Tamén quero aproveitar este editorial para agradecervos a todos, pais/nais, Anpa
e alumnos a confianza depositada no noso Proxecto Educativo, confianza que se reflicte
no aumento de matrícula que ano tras ano se ven producindo e que nos motiva a ser un
centro Innovador tanto no emprego das novas tecnoloxías como na mellora permanente
do proxecto pedagóxico. Agradecemento, como non, a todo o persoal do centro polo voso
saber facer e compromiso e, tamén a todas aquelas persoas, institucións e administración que nos axudaron cando foi preciso.
No vindeiro curso, enfrontareime a dous novos retos: por unha banda, a entrada
en vigor da nova Lei de Educación, a LOMCE, que se implantará en 1º, 3º e 5º de E.
Primaria e que contempla a realización dunha proba de Coñecementos en 3º de carácter
orientativo; por outra, ao nacemento dunha auliña nova de 4º de E. Infantil. Máis o
noso compromiso seguirá sendo o mesmo, mellorar e conquerir que acadedes unha educación excelente baseada en valores e unha formación óptima que vos permita no futuro
facer realidade os vosos soños.
E eu, CANDEAS, estarei vixiante para que así sexa.
Claustro de profeores

Infantil 3 anos
Ola!:
Somos as nenas e os nenos de infantil de
3 anos, e como somos os novos do cole,
ímonos presentar:
3 ANOS A:

Eu son Laura:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
cos bonecos

Eu son Tomás:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
ao fútbol

Eu son Marta:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
ás cociñas

Eu son Lucía
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é
pintar.

Eu son Aitor:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
con ainhoa
fuentes

Eu son
Lorena: teño
4 anos e o que
máis me gusta
é xogar co
meu gato de
xoguete

Eu son Mateo:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
cos camións
no patio

Eu son Eva:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é
“Peppa Pig”.

Eu son
Eu son
Martín: teño
Ainhoa: teño
3 anos e o que 4 anos e o que
máis me gusta máis me gusta
é xogar cos
é coidar aos
bonecos
amigos

Eu son Carla:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
no patio

Eu son Sheila:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é poñer
os debuxos no
ordenador

Eu son
Samantha: teño 4 anos e o
que máis me
gusta é xogar
con laura

Eu son Iker:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é
colorear

Eu son
Martín: teño
4 anos e o que
máis me gusta
é xogar coa
plastilina.

Eu son Pedro:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
coa
plastilina

Eu son
Carme: teño 3
anos e o que
máis me gusta
é xogar ás
casiñas

Eu son
Noelia: teño
3 anos e o que
máis me gusta
é xogar ás
cociñas

Eu son
Daniel: teño
4 anos e o que
máis me gusta
é xogar cos
coches

Eu son Ainhoa:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
con Aitor
coas raquetas

Eu son
Eu son
Eu son
Alexandra:
Ariadna: teño Ainhoa: teño 4ateño 3 anos e
4 anos e o que nos e o que máis
o que máis me
máis me gusta
me gusta é ver
gusta é xogar
é xogar con
“Os sete
alexandra
cabuxos e o lobo” con lucía ao
escondite

Eu son Noa:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
con Carme

3 ANOS B:

Eu son Ana:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta e axudar ás profes
e xogar co
meu boneco

Eu son Iago:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
cos forzudos

Eu son Yoel:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é
xogar con
spiderman

Eu son Leo:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
co meu
camión de
Raio Mcqueen

Eu son Aroa:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
coas letras e
con Pío.

Eu son Rui:
teño 3 anos e o
que máis me
gusta é xogar
co helicóptero
e correr.

Eu son Celia:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
co meu
carriño

Eu son Noa:
teño 4 anos e o
que máis me
gusta é coidar
aos meus amigos e xogar
aos bonecos

Eu son Pedro:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
cos coches e
ao fútbol

Eu son
Claudia: teño
3 anos e o que
máis me gusta
é xogar con
spiderman e
ler contos

Eu son Xián:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
a Son Goku

Eu son Dani:
teño 3 anos e o
que máis me
gusta é bucear
na Praia e na
piscina

Eu son Brais:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
ao fútbol

Eu son Sara:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
coa
plastilina

Eu son
Daniela: teño
3 anos e o que
máis me gusta
é xogar coas
bonecas

Eu son Iria:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
coas bonecas

Eu son
Ainhoa teño 3
anos e o que
máis me gusta
é xogar con
Perica

Eu son Aroa:
teño 3 anos e
o que máis me
gusta é xogar
con Tarta de
Fresa e ir á
praia

Eu son
Andrés: teño
3 anos e o que
máis me gusta
é xogar coa
area e cos
coches

Eu son Lucía:
teño 4 anos e
o que máis me
gusta é xogar
coa
plastilina

Eu son
Nicolás:
teño 3
anos e o
que máis
me gusta é
xogar cos
coches

Eu son
Adrián:
teño 4
anos e o
que máis me
gusta
xogar co
meu Oso
John

Eu son
Eu son Leo:
Hugo:
teño 3
teño 4 anos
anos e o
e o que máis que máis me
me gusta e
gusta é
xogar é
xogar co
coa pa e cos meu coche
coches
grande

Eu son Lía:
teño 3 anos
e o que máis
me gusta e
xogar é cos
meus
playmobil

Este curso fixemos moitas cousas: participamos
en conmemoracións e celebracións (Magosto, Samain Día da Paz, Día do Libro, ,…), festivais (NadaL,
Letras Galegas,..), … fomos de excursión (visita ao
pazo de oca, Praia fluvial), … pero o máis importante foi coñecernos e facernos amigos.

CONTO DE OUTONO NO MONTE 4ANOS A

AS PLANTAS DA CLASE 4 ANOS

Fonte de bicos e apertas!!!

CONTO DO MONTE de

4ANOS B

Poema da ruda e do buxo
4 ANOS A E B.

Dende o pazo de Oca...

Ata o curso que ven!

Letras galegas 2014
5 ANOS A

PROXECTO AS ABELLAS

PROXECTO: BUFANDA HUMANITARIA

NEPETA CATARIA
5 anos B

Os nenos de 5 anos B traballamos a Nébeda
(Nepeta Cataria ) desde o proxecto Integrado
A Botica da Terra

ABELLAS,ABELLIÑAS
No segundo trimestre traballamos o proxecto das abellas. Cantas cousas aprendemos!!

Como remate visitamos a Granxa
Escola Apípolis

Letras galegas
Con motivo das Letras Galegas aprendemos moitas cousas sobre Xosé María Diaz Castro e fixemos moitas actividades sobre a súa vida e obra.
Aquí vos queda unha mostra.

O MEU FAVORITO É...
OBRADOIRO
DE
EXPRESIÓN
ORAL
3 ANOS

“ O COELLIÑO BRANCO”
Xosé Ballesteros
Kalandraka

“ A TOUPIÑA QUE QUERÍA SABER QUEN LLE FIXERA AQUILO NA CABEZA”
Werner Holzwarth
Wolf Erlbruch
Kalandraka

CANCIÓN
Un día a toupiña
foi tomar o sol
sacou a cabeza
e chof chof, chof chof.
……………………….
Chof chof, chof chof
a cagadiña botou.
………………………
Ñan ñan, ñan ñan
está claro foi un can.
Manuel R. Crespo

A través deste conto observamos que os distintos animais
que van aparecendo no conto teñen distintas “cacas”. Cando
paseamos polos camiños podemos saber que animais andan
por alí observando as cagadas que aparecen no chan.
O ler o conto falamos de que non debemos ser “rencorosos”
por que ese sentimento fainos dano a nós e tamén ós que
están preto noso. Atopamos na “internet” unha canción que
nos gustou moito e aprendemos.

“ A CEBRA CAMILA”
Marisa Núnez
Óscar Villán
Kalandraka

O MEU FAVORITO É...
OBRADOIRO
DE
EXPRESIÓN
ORAL
4 ANOS

“ SOPA VERDE”
Angela Madeira
Till Charlier
OQO editora

“ O SEÑOR MAGO E A FOLLA”
Toño Núnez
Everest Galicia

Neste conto descubrimos como non podemos
dicir que non nos gusta a comida se non a
probamos.
Falamos de alimentos sans e outros menos
sans ou malos para a nosa saúde. A importancia que ten unha dieta equilibrada e variada
para medrar fortes e sans. Evitar e previr as
enfermidades con “habitos saudables”.

“ O GRÚFALO”

Julia Donaldson
Axel Scheffler
Patas de peixe
EDITORA

O MEU FAVORITO É...
OBRADOIRO
DE
EXPRESIÓN
ORAL
5 ANOS

“ PIRRACAS E AS PATACAS”
Fabrice Tourrier
Kalandraka Editora

“ CUENTOS PARA HABLAR Y APRENDER”
Juan Carlos Arriaza Mayas
CEPE

Contos para a estimulación da linguaxe oral: praxias
bucofaciales, discriminación auditiva,
ritmo, conceptos
básicos, vocabulario, comprensión e
expresión.
Son unha serie de
leturas de diversos
temas,
realistas,
imaxinarios
ou
científicos.

COMO ESTÁN VOSTEDEEEEEES?
BOS DÍAS!
BOS, BOS DÍAS!

Con ese grito de guerra, empezamos

paso a outras músicas e agora xa non son estraños: Henry

todas as sesións dentro do circo.

Mancini, Blue Brothers, Rolling Stones, Little Richard, Saint
Saens, etc, etc. Aprendemos a bailar cos mellores mestres:

Pero a clase xa empezaba algo

nós mem@s.e preparamos moitos espectáculos en directo,

antes, xusto ao saír da clase: fixe-

que podían recibir un aplauso ou aplauso e medio.

mos vagóns, trens e tiñamos con-

Tamén levamos ao circo as

ta da bucina para non molestar

BUFANDAS que se traballa-

aos compañeiros polo corredor.

ban nas aulas de 5 anos e

Cando empezou o curso, entre

fixemos uns debuxos fan-

tooooodos e todas vestimos ao

tásticos con puntos e raias.

circo con traxe de festa,, por iso
na carpa temos cadanseu anaco.

O terceiro trimestre, corría o risco de defraudar, porque
iamos prescindir dunha parte importante dos circos que

No primeiro trimestre traballamos como FORZUDOS e

coñecemos: os ANIMAIS. Pero afortunadamente acorda-

fomos quen de transportar

mos que onde máis felices están todos os animais e nas

obxectos moi pesados, inclu-

súas casas, e que os queremos ver, ben podemos ir alá ou

so cargamos con persoas.

traelos en forma de camiseta.

Tamén fomos espléndidos

Traballamos en equipo para facer

EQUILIBRISTAS, que pasea-

construcións con bloques e decidimos

mos por riba da corda como

cal era o mellor cos nosos votos.

se nada. Pero convertémonos en especialistas cando

Agora xa queda pouco para pechar a función, e…. para o

fixemos esculturas humanas

ano que ven? Xa se verá!!

onde había que sumar forza e equilibrio.
Polo de pronto, despedímonos
O segundo trimestre foi unha festa continua, traballamos

cunha relaxante masaxe.

a MÚSICA e o BAILE no mundo do circo. E se ben nun principio atendemos ás peticións do público, pronto demos

SAUDIÑOS E SAUDIÑA.

O circo
ZAPATILLA POR
DETRÁS

O PANO

ESCONDITE
INGLÉS

Psicomotricidade en educación infantil

PERE QUITULI QUEMATULI LA POTINGUI
QUITA LA MATICA, POLÁTICA, CHUFLÁTICA.
PERE QUITULI QUEMATULI LA POTINGUI
QUE TIENE MALA CAICA.
XOGO DE APANDAR

RECEITA DA FELICIDADE

1ºA

Poema: o home do saco
1º B

OS LIBROS QUE LEMOS
2º A

LIBROS, LIBROS, LIBROS

TRITOS

MALLY
O vento violento

O vento
do parque

LOA

O Marqués

O vento sementeiro

Carolina
A súa nai.

Picofino

QUE BEN O PASAMOS!
s!
meno
e
d
e
ost
Botám rte
o
Boa s

De excursión no MUPEGA

Teatro no Nadal.

De druídas, no entroido.

Coas nosas plantas.

Observando unha colmea.

Fixemos os planetas

2º B

Os alumnos/ as de 2º B ,xunto cos nosos compañeiros/ as de
ciclo, fixemos unha viaxe en cada trimestre. No primeiro
trimestre visitamos o MUPEGA, A CIDADE DA CULTURA e
tamén o campo de fútbol do COMPOS . Que grande !

Queredes saber o que vimos?
No MUPEGA ensináronnos un cadro “A escola de Loliña”.
Nel a mestra ensináballes a nenos grandes e pequenos na súa casa. Fixemos un crebacabezas. Despois pasamos a outra sa, alí vimos e tocamos instrumentos tradicionais e artesanais feitos con madeira, latón, cocos….E por último sentámonos nunha escola antiga.
Na CIDADE DA CULTURA visitamos unha exposición sobre o ORINOCO, o terceiro río máis
grande do mundo. Nos paneis vimos as casas, vestidos, adornos, canoas….que fabricaban
as tribus indíxenas. Impresionantes os edificios!! Que divertido xogar nos tellados !!
No segundo trimestre tamén viaxamos a Santiago de Compostela. Esta vez para ver os
planetas e os satélites no OBSERVATORIO ASTRONÓMICO Ramón Mª Aller.
O máis impresionante foi o teito onde estaban situados os telescopios Podíase abrir para
dirixir o telescopio ás estrelas. Alucinaaannteee!!
Paseamos polo casco vello de Santiago, estivemos na Praza do Obradoiro, na fonte dos cabalos, na Porta Santa. Atopamos moitos peregrinos .
Pasámolo xenial!!
Encantounos a viaxe!!!!

2º B

No terceiro trimestre fixemos a viaxe máis longa ao Parque de
Marcelle en Lugo.
Cando chegamos estábannos esperando os monitores para facer grupos . Cada grupo cunha pegatina dun animal , acompañados dun monitor fomos visitando o parque e cantando cancións.
Había osos, xabaríns, lobos, suricatas, avestruces, tartarugas,
linces, bufos, porco espiño, canguros …….e moitos máis.
Algúns deles viñeron de África, outros de Australia e de outros
continentes.
Comemos fora en plena natureza debaixo dunha árbore moi grosa e grande, nunhas mesas de madeira. Cando rematamos
xogamos e cantamos.
Pasámolo pipa !!
Ao final da visita pasamos pola tenda para mercar algún
agasallo. Mercamos serpes, peluches, colares….
Pasamolo moiii ben!!
Xenial !!
Que longa foi a viaxe !!

2º B

3ºA

Os alumnos de 3º visitamos o “Coto
de Ximonde”.
Alí vimos como saltaban os salmóns
e como se crían dentro do coto.
É unha paisaxe maravillosa.
Foi fantástico pasar da provincia da
Coruña (Vedra) á de Pontevedra
(Paradela-A Estrada) a través da
ponte.

Escoitamos atentamente as explicacións que os técnicos nos
foron dando.

A lamprea é o peixe máis primitivo, con 4// millóns de anos. O aspecto do prato coa lamprea cociñada
no seu sangue (o xeito máis popular). Con todo, constitúe un delicioso produto gastronómico do que xa os
emperadores romanos daban boa conta.
A lamprea reprodúcese no río, crece no mar e volve ao río. Desde antigo, os pescadores do Miño, na comarca da Paradanta e máis en concreto en Arbo, captúrana grazas a unhas construcións de pedra no medio
do río chamadas pesqueiras, todo un símbolo da cultura do río desta zona.
Aproveitando a tempada da lamprea (de xaneiro a abril), esta festa gastronómica celébrase en Arbo desde
1960.

Ó principio, ó nacer, chámanse PINTOS e
teñen manchas vermellas.

Cando volven do mar xa maduros, chámanse SALMÓNS.

FESTA DO SALMÓN
Celébrase no pobo da Estrada.
A primeira Edición do Salmón
celebrouse na Estrada no ano
0974. Se vai bo tempo sitúase
unha carpa na Alameda do Concello e se, pola contra, vai mal
tempo este festexo celébrase dentro
da Praza de Abastos. Ten o seu día
marcado no calendario, xa que é
sempre a terceira fin de semana
do mes de maio. A Degustación
Popular é o evento principal da
festa.

Cando baixan e se van ao mar teñen unhas manchas negras e comenzan a pratear, neste caso
chámanse ESGUÍNS.

ALIMANTACIÓN DO SALMÓN:
O salmón aliméntase pouco, xa que nos ríos
cando ven a desovar, apenas come nada, sen
embargo pode comer de todo: insectos, miñocas, peixes, rás, troitas, etc.
No mar aliméntase a fondo, concretamente
de krill ( crustáceos, pequenos peixes, gambiñas,...)

Estudo da planta medicinal: a menta
3º b

Esta exposición forma parta do proxecto: “A Botica da Terra”
É produto da investigación levada a cabo polos alumnos de 3ºB,
baixo a dirección da súa Titora, coa colaboración da Profesora de
Apoio en Tics.
Para o noso traballo eleximos a Planta Medicinal: A Menta.

O primeiro que fixemos foi:
Búsqueda desta planta no recinto escolar.
Aportación de plantas polo alumnado.
Comparación das diferentes especies.
Investigar e responder ás preguntas relacionadas con:
Plantas medicinais. ¿Qué sabemos delas?
Estudo da nosa planta : A m,enta
Preparación, utilidade e curiosidades.
Para levar a cabo isto:
Recollemos información na web e na biblioteca.
Finalmente :
Elaboración de muráis individuais.
Elaboración de fichas e que expoñemos a
continuación.
Realización plástica.
Plantacioón no horto escolar.
Coidado e mantemento do horto.

PLANTAS MEDICINAIS. QUE SABEMOS DELAS?

ESTUDO DA NOSA PLANTA:
A MENTA

PARTES DA PLANTA E CARACTERÍSTICAS

Educar aos fillos
AULA
DE
P.T

“A escolA é A miñA segundA cAsA,
a casa é a miña primeira escola”

De acordo, sí, estamos todos de acordo: educar aos fillos non é fácil, nin
existen receitas máxicas para conseguilo. Pero seguro que nos axudará en
moitas ocasións empregar algo tan sinxelo , e as veces tan escaso, como é o
sentido común.
Ser excesivamente estritos ou demasiado permisivos, dúas situacións extremas que, con seguridade, conducirán a formar persoas con moitos problemas e que difícilmente adaptaranse á sociedade.
A responsabilidade principal na educación téñena os pais e logo o colexio,
e tanto no ámbito familiar como no escolar parece que se perdiu o concepto
de autoridade. Nin os pais nin os profesores son “colegas” do alumno nin
amigos do fillo, pasamos dun extremo de autoritarismo a outro de permisividade.
O popular xuiz de menores de Granada, Emilio Calatayud, grazas a súa
gran experiencia profesional con adolescentes conflictivos expuxo un decálogo no que describe de xeito irónico, pero real, a situación de moitas familias logo de perder o control educativo dos seus fillos. Sen dúbida, trátase
dunha invitación á reflexión para país, nais e educadores porque pódenos dar
moito que pensar.

Decálogo para formar un delincuente
1. Comece desde a infancia dando o seu fillo todo o que lle pida. Así crecerá convencido de
que o mundo enteiro lle pertence.
2. Non se preocupe pola súa educación ética ou espiritual. Espere a que alcance a maioría de
idade para que poida decidir libremente.
3. Reídelle todas as groserías, tonterías e saídas de tono, e non entenderá cando lle chamen
a atención polos mesmos feitos. Esto animarao a facer cousas mais graciosas.
4. Non lle regañe nin lle diga que está mal algo do que fai. Podería crearlle complexos de culpabilidade.
5 . Recolla todo o que él deixa tirado: libros, zapatos, roupa, xoguetes. Así
acostumbrarase a cargar a responsabilidade sobre os demáis e pensar que todo o mundo está ó seu servizo.
6. Déixelle ler e ver todo o que caiga nas súas mans. Coide que a vaixela
onde come se atope limpa , pero non de que a súa mente se encha de lixo..
7. Discutide en presenza do neno, así a él no lle doerá demasiado o día no que
a familia quede destrozada para sempre, o encontrará do máis normal; non se
dará nin conta.
8. Dádelle todo o diñeiro que queira, non vaia a sospeitar que para dispoñer del é necesario
traballar.
9. Satisfaga todos os seus desexos ó instante . O sacrificio e a austeridade
podrían producirlle frustracións e acabar sendo un frustrado
10.Dádelle sempre a razón; son os profesores, amigos, vecinos, leis…..os que a teñen tomada
con él, que todos eles lle teñen manía e máis tarde convencerase de que a culpa é da sociedade.

“Os teus fillos non terán éxito grazas ó que fixeras por eles, senon grazas ó que lles
houbeses ensinado a facer por sí mesmos”.

Intelixencia emocional

Lendo estes días sobre intelixencia
emocional, atopei unha frase que me impactou
e é importante que, tanto a escola como a familia reflexionemos sobre ela. A frase di:
“Mentras que cada xeneracion de nenos
parece volverse máis intelixente, as súas
capacidades emocionais e sociais parecen
estar disminuindo vertixinosamente”.
Todos os estudos internacionais o constatan
e determinan un aumento importantísimo dos
trastornos emocionais en nenos e adolescentes, producíndose a idades cada vez máis
temperás.
A maioría das dificultades poden explicarse polos cambios complexos da sociedade.:
Familias onde os proxenitores traballan fora, sen axuda da familia, estando
os nenos moito tempo con persoas sen
vínculo emocional e pouco cos seus pais.
Moitas dificultades para poñer límites e normas.
Uso incorrecto dos avances tecnológicos sen supervisión adulta, de tempo e
contido, potenciándose o xogo individual
e solitario.
Aumento da porcentaxe de divorcios.
Son parte destes cambios e resultan inevitables.
Que podemos facer na escola e na familia para axudar aos nosos alumnos e fillos a ser emocionalmente máis competentes?

A resposta é moi clara : traballando a
intelixencia emocional que é a que nos permite controlar os sentimentos e emocións
propios, asi como entender as dos demáis e
guiar o noso pensamento e as nosas accións.

Como podemos traballar a intelixencia
emocional desde o ámbito familiar?:
Aumentando a comunicación cos
nosos fillos, ensinándolles a falar
das súas emocións e axudándolles
a comprender os sentimentos dos
demáis. Desenrolando a capacidade empática que é a que nos permite poñernos no lugar doutro.
Respetando a individualidade dos
nosos fillos, aceptando a diferenza e potenciando todo o bo que
teñen é decir creando unha autoestima positiva.
Disminuindo e controlando o uso dos
xogos que potencian o individualismo.
Establecendo no noso entorno familiar
pautas e normas claras.

CONCURSO DE DEBUXO
ASPAMITE
Carla Calviño Godoy
5 anos A

1º premio de infantil
XII Concurso de Debuxo
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SARA IGLESIAS LOPES

2ºB

SANXOÁN
unha planta que cura e mata
4º A

No entroido, nenos e profe, disfrazàmonos de Sanxoans.

ALTERNATIVA
SOMOS PINTORES!!!
4ºA

CADA UN É POETA CANDO LLE PETA
4ºB

Lois

Brais Vinseiro

CONVIDÁMOSVOS
A SEGUIR SOÑANDO
CON NÓS
……………….
…………………
ESCRIBE O TEU SOÑO

5º A

A ortiga é unha planta verde da familia das urticáceas, de talo
ergueito. Caracterízase polos pelos que cobren as súas follas e que liberan unha substancia que produce inflamación en contacto coa pel.
As máis comúns en Galicia son :
A estruga maior (Urtica dioica). A máis común, mide entre 50 e 150
centímetros.
A estruga menor (Urtica urens). É anual, soe medrar á beira da estruga maior, mide uns 60 centímetros.
A estruga membranosa (Urtiga membranácea). Tamén anual e é da
mesma altura ca anterior.

A ortiga perde as súas propiedades urticantes ao cociñala e empléase en moitos remedios.
Por exemplo cando a cocemos pódese tomar unha infusión de ortiga.
O xugo de ortigas, licuado e mezclado con auga é un gran limpador do sangue.

Antigamente, os espartanos e os romanos usaban a ortiga para
remediar ás dores reumáticas. Antes de ir á guerra, sacudíanse enérxicamente o corpo con elas, recen collidas; especialmente nas articulacións
que padecían de reuma ou artritis.
Antía Peleteiro

saídas
5º A

O CORRELINGUA
O correlingua na Estrada celebrouse o día 5 de maio. Saímos do colexio arredor das 9 da mañá cara o lugar de encontro na vila, ese lugar era
onde se fai a feira. Cando chegamos xa había un grupo de rapaces sentados. Nós sentámonos xuntos

Despois o noso colexio fixo unha ruta, cada centro tiña unha diferente, e volvemos a xuntarnos outra vez, para merendar.
Despois de dar conta do bocadillo, empezou a súa actuación un grupo de música galega. Case todos
xogamos. Máis tarde entregaron uns premios e un globo enorme aos gañadores do micropoema e
tamen aos gañadores do microrrelato e cando acabou, todos os nenos e nenas soltaron os globos á vez.
Despois puxemos rumbo cara o colexio, algúns aínda tiñan suficiente enerxía para xogar ao fútbol.
Pablo Chamosa Martínez

Excursión á Coruña
Os alumnos de 3º ciclo fixemos o 13 de maio unha saída educativa á cidade da Coruña.
Saímos ás 9:00 h da mañá. A viaxe foi longa e cansa, aínda que entretida. Pasamois unha ponte
sobre o río Ulla, que levaba moita auga. Tamén, por Santiago de Compostela. Ao chegar á Coruña vimos o Colseo, o Hospital e o Castelo de San Antón. Logo dirixímonos á Praza de María Pita onde puidemos xogar, comprar recordos e tomar a merenda como o facemos no recreo. Ao saír fomo ao Acuario, “a gran visita”, onde vimos moitas especies de peixes, polvos, anémonas e tabeiróns coma o
Gastón, o máis grande e impoñente.
Cando rematamos a visita, fomos á tenda de recordos, donde case todos, eufóricos, mercaron algo.
Desde o aparcadoiro víase a Torre de Hércules coa que nos fotografamos e o Monte de San Pedro que
foi a seguinte parada. Alí comemos, xogamos, vimos os canóns, a cúpula e o gran Océano Atlántico.
Ao saí, tranquilos e cansos, emprendemos de novo o camino, pero sen antes coller un rico e fresco xeado.
Agora si que estábamos contentos! E así foi a nosa divertida viaxe á Coruña.
Alejandro Piso Señorán

SAÍDA A SANTIAGO “TELLADOS DA CATEDRAL”
Os alumnos e alumnas do 3º ciclo de Primaria visitamos os tellados da Catedral. Foi moi divertido
subir á Catedral e sobretodo aos tellados, por eles camiñamos con soltura .Víase toda a cidade, as vistas
eran marabillosas. A guía que nos acompañaba, ensinounos moitas cousas, chamoume moito a atención
un sitio coma un cadrado, que dicía que alí queimaban a roupa os peregrinos que facían o “camiño”, porque estaba vella e rota.
Despois baixamos á igrexa e visitamos o botafumeiro, era precioso e enorme, para movelo tiñan
que facelo moitos monxes. Cruzaba toda a nave da Catedral, pero ese día non funcionaba. A continuación
visitamos ao Apóstol Santiago e démoslle una aperta, como é costume.
Visitamos varias torres, algunhas estaban en obras. Nunha delas puidemos ver unha enorme carraca, que soaba cando comezaba a Semana Santa.
Ao rematar a visita da Catedral estivemos un rato na Praza da Quintana, despois fomos á Alameda
onde collemos o bus para voltar ao colexio. Foi un día inolvidable.
Nerea Carracedo

A CIDADE DA CULTURA
Os cursos de 5º A e B visitamos
tamén a Cidade da Cultura, en Santiago,
pero completamente diferente á Catedral.
Visitamos á enorme biblioteca, con
moitos libros importantes, antigos….
Puidemos ver unha exposición de
escritura china, unha sala con maquetas
sobre as diferentes partes da Cidade da
Cultura, gustounos moito, era totalmente
diferente ao que estamos afeitos a ver .
Unha das cousas máis divertidas foi
subir e baixar aos tellados dos edificios.
Pasámolo moi ben e vimos moitas cousas.
Adrián Blanco

LERIAS
5ºA

AUTOR:
Alejandro Tortolero Domínguez.
ADAPTACIÓN E TRADUCIÓN:
José Manuel Reboredo Baños.

Os actores e actrices realizando un dos múltiples ensaios que levaron a cabo.

A obra teatral que, os alumnos e alumnas de 5º A, representaron para os seus compañeiros/
as, “A VODA”, supúxolles un enorme sacrificio e esforzo, pois levan desde o mes de xaneiro ensaiando nos recreos tres días por semana. Detrás hai moito traballo, pero tamén moita ilusión por facerlles pasar un momento divertido. Para que vos fagades unha idea da dificultade da obra, dicirvos que
cada acto durou ao redor de 20 minutos. UNHA HORA DE REPRESENTACIÓN!!!!
Esta peza teatral foi estreada no Concurso Nacional de Teatro Escolar en Español, que tivo
lugar en Sofía, Bulgaria, organizado pola Consellería de Educación da Xunta de Andalucía en Bulgaria o 5 de febreiro de 2011.
Toda obra transcorre entre Bulgaria e Galicia, e nos nosos días.
O asunto é que dous mozos galegos, da Estrada, descobren que na solapa dun delicioso iogur de coco, tocoulles unha viaxe ao país do iogur, Bulgaria.
O conflito? Como non, o amor: os nosos queridos amigos quédanse
marabillados dos mil encantos que ven e descobren por estas terras
balcánicas (as paisaxes, a comida, o incomprensible alfabeto, a música, a cervexa, as esculturas, os
bosques…) pero, sobre todo, quédanse prendados da beleza das súas mulleres. Especialmente de
dúas delas que, casualmente, se cruzan no seu camiño. E por que ten que haber un conflito? A
resposta é sinxela: porque nin a nai do noivo nin a nai da noiva aproban, de ningún xeito, a relación.
E moito menos o matrimonio!

A nai do noivo, Paca, é unha muller moi humilde e moi apegada ás súas crenzas e ós seus
costumes, moi do seu pobo, como adoita dicirse. A súa maior ocupación son as tarefas do fogar e a
de coidar ós seus dous fillos, Xoán e Carme, ós cales adora con tolemia. Por desgraza é viuda, pero
malia todo é unha muller alegre, dicharacheira, optimista e chea de vida e ilusión.
A nai da noiva, Guergana, é
tamén humilde, pero por desgraza
é unha persoa amolada e triste, que desde
fai
tempo
perdeu
a
alegría de vivir. A súa actitude vital podería
resumirse
nunha
palabra:
desencanto. Traballa sen ganas e sen
emoción nunha tristísima oficina de correos, desde fai máis de vinte anos, e a
única alegría da súa vida son
os meus dous tesouros, como ela as
chama, as súas fillas Tsvetelina e María.
Por certo, que fala galego porque estivo
vivindo uns anos en Cuba cando era nova…
Tanto Antoniño como Stanimira son amigos de Xoán e Tsvetelina desde a infancia; xuntos/as compartiron pupitre desde a escola primaria e ambos/as teñen plena confianza o un/unha no outro.
Coñécense desde sempre; sempre se axudaron e compartiron todos os momentos das súas vidas,
os bos e o malo e endexamis houbo secredo entre eles.
Carme e María son as irmás pequenas e, como adoita ocorrer, non se levan tan ben cos seus
irmáns maiores; case todos os días hai rifas e pelexas polo motivo máis insignificante, e aínda que
no fondo se queren e os maiores axudan e protexen ás súas irmanciñas, tamén é certo que a miúdo
as enganan e as fan rabiar. As dúas teñen catorce anos. Elas vivirán en primeira persoa toda
a historia de amor, e ademais, ambas terán a oportunidade de poder vingarse da “tiranía” dos irmáns
maiores.
A obra consta de tres actos: O primeiro acto desenvólvese en Bulgaria, o segundo e o terceiro
en Galicia, na Estrada.
Toda a clase participou na montaxe e posta en escea da mesma: 8 actores/actrices, 2 apuntadores, 2 presentadores, 2 teloneiros, 1 técnico de son, 1
técnico de fotografía, 4 encargados de
esceario.
NORABOA RAPACES E RAPAZAS!!!!

5º B

Teño un soño imposible de lograr
pero… que ten de malo soñar?
Este soño é un pouco infantil,
un pouco raro, imposible de cumprir.
Sen embargo, é o mellor soño de todos,
pois todos os desexos poderíanse pedir.
Por eso para min
ter maxía é o mellor soño
que se pode chegar a cumprir.
Aínda que este soño
nunca se fixese realidade
eu ben sei,
que sempre hai que ter fe.
Se tivera maxia, moitas cousas podería facer,
o mundo sería mellor
e todas as persoas
nunca habían de envellecer,
pero tampouco morrer.
Se o meu soño se cumprise,
faría que rematase a pobreza,
que houbese paz no mundo,
que os enfermos recuperasen
e que moitos premios gañase.
Se tivera maxia, podería voar
e a todo o mundo, axudar.
Podería facerme invisible,
percorrer o mundo nunha carruaxe,
ou facer miles de viaxes.
En fin, o meu soño é especial,
e se algunha vez se cumprira
o mundo moitísimo ía mellorar.
As portas a un mundo mellor abriríanse,
e as desgrazas e as maldades, acabaríanse.
Noa Puente Castro

O MILLO
5º B

O millo é unha gramínea co talo en forma
de cana maciza. Na mazorca "espiga# están as
sementes agrupadas (grans de millo).
A mazorca está cuberta por follas "casulos, se
están secas# e remata nuns penachos ou barbas.
Esta pranta é orixinaria de América. É
unha gramínea fundamental na cultura
galega, pois xogou un papel moi importante na alimentación do pobo nos últimos séculos. O principal pan do país facíase con
millo, a paisaxe encheuse de leiras de millo,
os hórreos foron agrandados e mellorados, e
en xeral a poboación de Galicia aumentou
coa chegada deste cereal.
A primeira referencia do seu cultivo en
Galicia data de 1610, na zona do Barbanza.

Estou listo
para que me
recollan!!!
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Gardademe ben,
para ter alimento o inverno que
ven. HÓRREO

PAN DE MILLO
¿Qué rico está!

AO MILLO ADICÓUSELLE MOITOS POEMAS E
REFRÁNS COMA ESTES:
Castañas asadas e pan de millo,
foi a cea de onte á noite,
espero que teñamos outro tanto
para cando o galo cantar se escoite.
¡Outra vaca no millo!
En Maio o millo sementado,
cal enxoito,
cal mollado.

AS FORMAS COAS QUE SE XOGABA
CO MILLO:
Coas barbas facíanse perrucas.
Coas follas facíanse bonecos.
Coas canas os rapaces xogaban a loitar.
Coas canas secas, os nenos facían monllos
e pousábanos un contra outro
de dous en dous e ao pasar
por debaixo deles correndo, caían.
Os carozos amontoábanos
en horizontal formando
cadrados pra ver quen facía
o montón máis alto.

QUE SE FAI CO LIXO?
Na aula de 6ºB estivemos investigando que se fai co lixo,
e a verdade é que estamos un pouco asustados; xa que
non facemos todo o que se podería facer.
O modelo empregado pola maioría das administracións
e concellos non trata suficientemente o traballo de
concienciación. Nós quixemos analizar ben todo o proceso desde a recollida e procesamento ata a reutilización, reciclaxe e medidas alternativas ou modelos máis
eficientes.
COMO PODEMOS MELLORAR
Despois de analizar varias iniciativas para mellorar o modelo actual de xestión, queremos
compartir con toda a comunidade educativa a idea de tentar reducir a cantidade de lixo
en orixe, e dicir, reducir a cantidade de lixo que xeramos nos nosos fogares. Debemos centrarnos na concienciación e sensibilidade sobre un consumo máis responsable. Para isto collemos de exemplo a iniciativa de varios concellos da Mariña Lucense que contan con un
plan para reducir o volume de lixo orgánico e que esta funcionando con resultados moi
positivos.
Convencidos dos beneficios que pode aportar a autoxestión da compostaxe nos fogares queremos axudar a crear unha conciencia de respecto e responsabilidade sobre o lixo que xeramos.
PARA FACER UN COMPOSTEIRO
Ter un composteiro na casa é unha forma de aforrar diñeiro en substrato para o noso horto ou xardín, e á vez un xeito de reutilizar restos de colleitas que non nos serven, ou follas
secas que nun principio iamos tirar ao lixo. Iso si, non pensedes que é un traballo rápido,
máis ben require de moita paciencia. Pero pola contra as nosa plantas do xardín ou horta
agradecerán os beneficios dun abono ecolóxico.
1º Elixiremos onde imos acumular os restos orgánicos e se imos compostar en recipientes
compostadores ou se o faremos en compostaxe en montón. Será máis cómodo facelo nun
recipiente, xa que dá a posibilidade de pechalo.
2º Elixir a localización do recipiente, preferiblemente nunha zona abrigada sombria e
cálida, que estea preto tanto do horto coma da cociña, xa que transportaremos habitualmente restos desde estas zonas ao compostador.
3º Empézase enchendo o recipiente cunha capa de ramas secas e leñosas e algún puñado
de esterco para que servan de fermentos.
4º Énchese cunha segunda capa de restos orgánicos. Intentade alternar capas de materiais
secos con materiais húmidos. A herba cortada, os restos de colleitas, as follas secas e a palla
tamén son moi útiles.

5º Engadir algunha capa de compost vello ou de esterco que actuará como fermento, así como pos de rocha, ou cinzas humedecidas previamente.
Cando mesturemos máis da metade do recipiente haberá que remover ben e mesturar todos
os materiais en descomposición.
Regarémolo de cando en vez, sobre todo se notamos que o composto está moi seco, e poderemos mesturar a auga, de xeito opcional, cun pouco de zurro de esterco ou estruga.Seguir
enchendo o compostador alternando capas, e seguiremos mesturando e aireando cando o
necesite.
6º Aos 4 ou 5 meses, as capas inferiores do
compostador estarán fermentadas
correctamente e poderemos retiralas para
usar o compost na horta ou xardín. Terá
unha cor escura, cheiro agradable e textura
solta.

7º Para facer compost na casa podedes construir o voso propio composteiro ou mercalo, tendes varios modelos nas ferretarias ou na tenda online de Planeta Huerto. Algúns concellos
contan con plans de compostaxe e poñen a disposición da poboación algún modelo de
composteiro.

Elementos que se poden compostar

Materiais que non se deben engadir

-Restos de cociña
-Pousos do café
-Flores e restos de plantas
-Restos de podas de árbores e arbustos triturados
-Herba do xardín
-Follas
-Restos de horta ou froita
-Algas
-Pelo (non tinxido)

-Materiais que aínda que sexan orgánicos
teñen compoñentes contaminantes.
-Excrementos de animais ou persoas.
-Restos inorgánicos: plásticos, vidro, papel,
aluminio, etc.

Jose Rey Llobet

Inmersion lingüística
A Rioxa 2013
25 pupils from 6º say: “I will
always remember...
...cando as profes entraban nas nosas
habitacións de noite para falar .

...a paisaxe da viaxe. As novas
amizades e aos monitores.
... os profes e as paisaxes.
...as noites no noso cuarto con
todos os meus compañeiros.
..o estar cos meus amigos e
divertirme .

...os galegos e os cataláns, bailando,
cantando e actuando no festival..

...o gomazo que Nil Carreño me deu nun ollo.
...o bico que lle dei a Nerea.
… a despedida.

... ir ata as montañas e
xogar ca neve e tamén a
discoteca .

...aos cataláns, a discoteca e os xogos.
...o pobo onde estivemos na Rioxa e os
profesores que nos tocaron que estaban
moi locos jajaja.

...a festa final.
...cando chegamos alí, o nerviosa que
estaba por saber con quen estaría,
como serían os cataláns...
...o compañeirismo dos cataláns , os
cotilleos e aquel bico na meixela de Nil
Carreño
...a nosa viaxe en autobús. Very funny!!!

...as preciosas paisaxes das montañas
nevadas.
... a aviaxe no bus e a neve.
...as boas noites que pasei coas miñas
compañeiras

.
..o frío da Rioxa!!!

...as actividades de pola
noite.

...os bos momentos cos compañeiros.

...o bico que lle dei a
Nerea .

...cando pintamos e decoramos as
pedras.

...a última noite na habitación con Rubén e Brais

...os monitores e a
experiencia de coñecer novos rapaces e

ARTS AND CRAFTS
This year we have been very lucky!
An English Language Assistant has came from the USA for helping us to improve our level of English.
He has been workingwith different classes but especially with those from 1º and 3º doing Arts and
Crafts in English.
Maybe we cannot speak good English yet, but, without any doubt, we understand it better...and it has
been great fun!!

We have built villages:

We have created beautiful designs by cutting out paper of different colours

We have worked as clothes designers

..and we have also shared with him many other experiences. It has been fantastic!!!

Interview to Jacob
5º A

Os alumnos e alumnas de 5º A
entrevistaron na radio do noso
centro a Jacob Feller, o noso
“language assistant” estadounidense.

Where are you from?
I’m originally from North Miami Beach.

When is your birthday?
The 29th of August.

How old are you?
I’m 22 years old.

Have you got any brothers or sisters?
I have three brothers and no sisters.

Do you like animals? What's your
favourite animal?
Oh! yes. My favourite animal is a hawk.

Were you a good student?
Yes, I was a good student.

What's your favourite hobby?
My favourite hobbies are reading and playing
sports.

Do you like travelling?
Travelling is my favourite thing to do.

Which sports did you play when you
were young?
I played soccer and American football.

What's your favourite music band
or singer?
My favourite band is called Blink 182.

What's your favourite team?
It’s the Miami Dolphins.

Have you got a car? What's your
favourite car make?
No, I don’t have a car, but if I was to buy a
car, I would buy a Honda.

What's your favourite food?
My favourite food is Tex-Mex.

Did you like Galician food?
Yes, I especially liked octopus, but the food
needs a little bit more spice.

Why did you choose to be a language assistant?
I chose to be a language assistant because
I wanted to take a year to travel and to take
a break from studying.

What did you like the most about
the experience?
I liked that I was able to live in a
different country and experience the Galician and Spanish culture first hand.

What did you like the least?
I liked the weather the least.

Is this your first time in Spain?
No. This is my fourth time in Spain.

Why did you choose Spain?
Because I fell in love with the country. It’s
very beautiful and it’s got a diversity of cultures and landscapes.

What did you study at University?
I studied Spanish and Geology at the same
time at University of Florida.

What do you want to do in the future?
I want to study to get my Masters Degree in
Geology in the next two years.

Have you got a girlfriend?
No. I don’t have a girlfriend.

What countries have you visited
while here?
I’ve been to France, Germany, Czech Republic and Switzerland.

What's the next country you are
going go to?
In ten days I’m going to Guatemala to do some research.

In what country would you like to
work and live?
I’d like to work and live in the United States
where I grew up.

What would be your favourite place
to live when you retire?
When I retire I’d like to live in the South of Valencia.

What about Galicia did you like the
most?
I loved the landscape. It’s very green and it’s
got mountains which Florida doesn’t have.
The coastline is one of the most beautiful coasts I’ve ever seen.

Would you like to come back to Galicia in the future?
One day I’ll have to come back. I still have to
complete the Camino de Santiago.

Thank you Jacob for this interview.
We have enjoyed your lessons very
much and learnt a lot of English.
Thank you so much. It’s been a great experience here. I’ve learnt so much about Galician and Spanish culture and I can’t wait to
come back to Galicia.

CON MÚSICA… NADAL
EDUCACIÓN
MUSICAL

Actuación en Nadal do
primeiro ciclo de primaria
(1ºA,1ºB)
Canción: O Abeto está baleiro.

Actuación en
Nadal de 2ºB:
baile e canción
"Rodolfo el reno".

CON MÚSICA… LETRAS GALEGAS
Actuación Letras Galegas dos nenos de 5º de Ed. Infantil.
Canción: FUN AO MERCADO.

ACTUACIÓN DO ALUMNADO DE 6º EP
para homenaxear ao poeta Díaz Castro nas Letras Galegas en colaboración co titor Iván de 6ºB.

“ESA LUS”

A partir dunha melodía coñecida ( “Si me voy” de
Paula Rojo ) os alumnos do noso colexio interpretaron
esta canción no festival das “Letras Galegas” para todos
nós cos versos compostos polos alumnos do IES Poeta Díaz
Castro de Guitiriz na honra do autor homenaxeado este ano.

Esa mirada era especial,
xa que nacera no rural
e da terra ó ceo todo tiña o seu misterio
o neno Pepe escribirá
Esa lus, esa lus
se o poema é só un nimbo de lus
son fragmentos de min mesmo
o herdo, o mundo que me deron
se o poema é só un nimbo de lus
Esa lus, esa lus
se o poema é só un nimbo de lus
coma ventos fuxidos
por camiños esquencidos
se o poema é só un nimbo de lus
Más de once linguas que falou
pero unha soa que cantou,
á herba pequerrechiña e dende Parga á
Pastoriza
Xose María escribirá

Esa lus, esa lus
se o poema é só un nimbo de lus
son fragmentos de min mesmo
o herdo, o mundo que me deron
se o poema é só un nimbo de lus
Esa lus, esa lus
se o poema é só un nimbo de lus
coma ventos fuxidos
por camiños esquencidos
se o poema é só un nimbo de lus
Un paso adiante, un paso atrás
Galiza sempre nel está
ardendo nunha bágoa ou ferido pola beleza
Díaz Castro escribirá
Esa lus, esa lus
se o poema é só un nimbo de lus
son fragmentos de min mesmo
o herdo, o mundo que me deron
se o poema é só un nimbo de lus
Esa lus, esa lus
se o poema é só un nimbo de lus
coma ventos fuxidos
por camiños esquencidos
se o poema é só un nimbo de lus

ORACIÓN A MARÍA
Relixión
católica

A virxe peregrina de lamas (a estrada)
Relixión
católica

A imaxe leva dende o ano 2005 no
Museo da Catedral de Santiago, para
garantir a súa seguridade.

Ed.
FÍSICA

No 1º trimestre e , como xa é tradición no centro, celebramos unha proba de campo a través. Nesta “carreira do
magosto” participa a totalidade do alumnado, dende o alumnado de 3 anos ata as nenas e nenos de 6º de primaria.

DISFRUTADE DAS VACACIÓNS
E NON DEIXEDES DE FACER
MOITO

Ao longo do curso o alumnado participou nas actividades deportivas de campo a través e bádminton, incluídas
no Proxecto Xogade. A proba de campo a través comarcal,
tivo lugar en Portas, e o campionato zonal de bádminton no
pavillón Coto Ferreiro da Estrada. Como sempre, a nosa
participación e comportamento foi

POR ÚLTIMO, DENDE ESTA PÁXINA DEPORTIVA,
GUSTARÍANOS FACERLLE UNHA SENTIDA HOMENAXE AO GRAN VALEDOR DO DEPORTE NESTE
COLEXIO, AO MESTRE TINO. GRAZAS POLO

TEU COMPROMISO
PAIXÓN

E

POLA

TÚA

“aloe vera”
Audición
E
Linguaxe
6º a

Aloe vera tamén coñecido como sábila, sávila, aloe de
Barbados ou aloe de Curazao, entre outros, é unha
planta suculenta da subfamilia Asphodeloideae dentro
da familia Xanthorrhoeaceae.
O aloe cultívase como planta decorativa, para
usos medicinais, en cosmética e incluso para a
alimentación nalgúns países africanos.
Actualmente, hai máis de 25/ variedades recoñecidas de Aloe, das cales, soamente tres ou catro teñen características curativas ou mediciñais significativas.

Debido a que Aloe vera procede de sitios calurosos e desérticos, o seu cultivo
require unha temperatura por riba dos 10 ℃, por debaixo pode sufrir
danos, x que non é tolerante ó frío; tampouco tolera excesiva humidade
requerindo climas secos. Podese ubicar a pleno sol ou en semisombra.
As macetas de terracota son preferibles a calquera outro material, xa que
son porosas, co que se evita o exceso de humidade. Un sustrato tamén
poroso, como o que se emplea para cactus e suculentas é o adecuado, é
convinte deixalo secar completamente antes de volver a regar. Cando as
plantas se enchen de fillos debense dividir para posibilitar un maior
crecemento da planta principal.

O Aloe é un excelente antiséptico e limpador natural, penetra fácilmente na
nosa pel, suaviza e hidrata a pel, tamén é un excelente rexenerador celular,
tonificante e, cicatrizante traspasando a epidermis, a dermis e a hipodermis,
realiza un efecto limpador expulsando os depósitos de graxa e bacterias que taponan a nosa pel. .
Durante a II Guerra Mundial redescubriuse o seu valor terapéutico. As queimaduras causadas nas poboacións de Hiroshima e Nagasaki polas explosións atómicas, curaronse máis rápidamente co aloe e en
moitos casos sen deixar sinales nin cicatrices.

PAUTAS xerais de actuación nas
dificultades de articulación
Non rifarlle se comete erros na súa fala.

Audición
Non reaccionar ante as dificultades articulaE
torias con impaciencia e ansiedade.
Linguaxe

Respectar o ritmo persoal do/a neno/a cando
se expresa. Non interrompelo nin anticipar a súa
resposta, aínda que tarde en contestar.
Non imitar a súa forma de falar, nin rir as incorreccións.
Evitar esixencias para que articule con exactitude e non
forzar ao/a neno/a a repetir palabras nas que amosa dificultade.
Usar unha linguaxe clara evitando os diminutivos e expresións infantís. Non pronunciar esaxeradamente.
Empregar un método de corrección indirecta. Cando o neno remate de falar, darlle o modelo correcto, repetindo a
frase articulada axeitadamente. Por exemplo, se dí : “o can
ten zame”, debemos contestarle: “sí, o can ten fame”.
Reforzar os progresos de xeito positivo con apertas, palabras de ánimo, agarimos…
Aproveitar os momentos de lecer para conversar de xeito
relaxado e que o neno poida expresarse con tranquilidade.
Realizar xogos que estimulen a expresión oral como: adiviñas, refráns, cancións infantís, ladaiñas, contos,…
Aproveitar situación cotiás ( comidas, vestido, baño, ir á
compra…) para favorecer a expresión oral.

Ademáis destes aspectos debemos prestar especial atención a :
RESPIRACIÓN, ALIMENTACIÓN e ao uso do CHUPETE.

Un ano máis, ao chegar estas datas, facemos
reconto de cantas cousas pasaron ao longo
de todo o curso na nosa biblioteca -que con
este xa cumpriu seis aniños integrada na rede
de bibliotecas escolares galegas (PLAMBE)- e
que tantas veces visitades .

Neste curso descubrimos que nos rodean
moitísimas plantas cheas de poderes máxicos
que fomos descubrindo. E é que agora hai
medicinas pero hai moitos anos as plantas
eran as únicas de aliviar e curar moitas dores.
Na entrada están as representacións que
fixestes e que son realmente preciosas. Noraboa polos vosos traballos!

O clube de lectura Os retelladores do galiñeiro e o grupo de teatro As Avelaíñas
encheron de ledicia o noso Nadal coa súa
visita. Que gusto telos aquí! Graciñas a
todos!

Empezou a funcionar o
empréstito de libros
electrónicos. Este ano
puideronnos levar con
eles os alumnos e
alumnas de sexto. E a
experiencia está sendo
moi boa.

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” Grazas
dende aquí a todos eles pola
súa colaboración

No Entroido o noso proxecto de
plantas encheu de cor o desfile:
acivros, couselos, xardineiros,
flores, abellas, druidas, mentas
e macelas, boticarios, san xoáns
e menciñeiros recorreron o pavillón do centro.

Un agradecemento moi especial para a ANPA do centro que fixo que na
semana do libro puidesemos contar
con Barafunda Animacións, co ilustrador Jacobo Serrano e escritor
Francisco Castro.

No blog que atende a profe Chus fomos
colgando moitas das cousas feitas para
que as poidades disfrutar todos. Non
dubides en entrar para ver un resumo
de moitas actividades.
www.abibliodecarola.blogspot.com

CHOCOLATES
Editorial: Ouvirmos
Ademais deste título podedes atopar outros sete. Cociña pensada para ser elaborada polos nenos e nenas con moitas receitas

A BIBLIO DE CAROLA

Esta guía de lectura é un traballo
colaborativo entre:
CEIP Plurilingüe de Oca (A Estrada)
CEIP do Foxo (A Estrada) e
CEIP de Figueiroa (A Estrada)

www.abibliodecarola.blogspot.com
www.ceipdefigueiroa.aestrada.com

EL ASESINATO DE LA PROFESORA DE LENGUA
Autor: Jordi Sierra i Fabra
Ilustracións: Pablo Núñez
Editorial: Anaya
A profesora de lengua, Soledad, está farta de que os
seus
alumnos non se esforcen enclase. A súa desesperación

SOÑOS DE FÚTBOL EN BANGUI
Autor: Yves Pinguilly
Editorial: Galaxia.
O libro trata a historia de Zangba, un rapaz de 15 anos que vive na República
Centroafricana ao que lle encanta xogar o
fútbol, ademais é moi bo xogador, pero a
súa historia non se parece en nada á dos
futbolistas que saen na tele, Zangba sobrevive na miseria máis absoluta co soño de

LA INCREÍBLE HISTORIA DE LA ABUELA
GÁNSTER
Autor: David Walliams
Ilustrador: Tony Ross
Editorial: Montena
Queres coñecer á avoa de Ben? Parece a típica avoa, co
seu pelo branco, a súa dentadura postiza ... pero é unha

VERÁN 2014

A BIBLIO DE CAROLA

C.E.I.P DE FIGUEIROA

CHUZOS DE PUNTA
Autora: Raquel Saiz
Ilustradora: Celia Celija
Editorial:OQO
O señor Manolo ergueusecoma todos
os días; lavou a cara, vestiuse, e ao saír á
rúa…
Caeulle unha princesa nacabeza! E é que

BRINCA VAI (Libro disco)
Autor: Paco Nogueiras.
Ilustrador: David Pintor.
Editorial: Kalandraka
Doce cancións para doce meses que
podemos cantar na escola e máis no
fogar: a natureza, a amizade, as nosas
festas... Canta e baila con ritmo!

CUCA E O ABRIGO MARRÓN.
Autora: Fina Casalderrey
Ilustradora: Patricia Castelao.
Editorial: Edebé-Rodeira Col. O tren
azul.
Cuca é unha cadeliña que vive soa na rúa,
libre pero sen agarimo de ninguén. O abri-

A VACA QUE PUXO UN OVO
AUTOR: Andy Cutbill
ILUSTRACIÓNS: Russell Ayto
EDITORIAL: PATAS DE PEIXE
Unha vaca que quere facer algo diferente,
para destacar entre as demais, e que pola
súa simpatía e tristura é axudada polas

CACARABÍN, CACARABÓN
Autor: Antonio García Teijeiro
Ilustracións: Ala Delta
Editorial: Sotelo Blanco
Libro de poemas que amosa o divertido xogo de palabras, do ritmo, dos
sons e da musicalidade. Todos os
seus temas contribúen a crear un

O CARBALLO CON BOTAS
AUTOR: Anxo Moure
ILUSTRACIÓNS: Cristina Ouro
EDITORIAL : Sotelo Blanco
Fala da importancia de coidar o
medio ambiente e sobre a
conservación da natureza.

LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
Autor: Pascale Hédelin.
Ilustrador: Robert Barborini.
Editorial: S.M
Un libro interactivo para descubrir e
comprender todos os medios de transporte e os inventos que os fixeron posibles.

O GRÚFALO
Autora: Julia Donaldson
Ilustrador: Axel Scheffler.
Editorial: Patasdepeixe
Este simpático conto rimado é unha fábula sobre o gran poder da imaxinación e
tamén do medo. A un pequeño ratiño
todos lle apartan porquelles fala do grúfa-

DANNY, O CAMPIÓN DO MUNDO
Autor: Roald Dahl
Ilustracións: Jill Bennet
Editorial: Xerais
Cando tiña catro meses Danny perde a
súa nai. A súa única compañía será a
do seu pai, que para el é o máis mara-

A HISTORIA DOS BONOBOS CON LENTES.
Autora: Adela Turín.
Ilustrador: Nella Bosnia
Editorial: Kalandraka
Un conto a favor da igualdade
entre xéneros e a coeducación. Ele
facían unhas cousas e elas outras.

ATINA Y ADIVINA
Autor: Eduardo Soler Fierrez
Ilustrador: Nivio Lopez Vigil
Editorial: Vicens Vives
O misterio e o enigma atraen dende
sempre a pequenos e a grandes. Como pode ser que unha planta non teña
raíz nin pólas ou que unha sandía
sirva para estudar xeografía? Neste

O RAPOSO E A MESTRA
Autor: Manuel O´Rivas
Ilustracións: Jacobo Fernández Serrano
Editorial: XERAIS
O raposo Pindo é un raposo solitario, que
sabe as falas de todos os animais e as
persoas; segundo se di é fillo do lobo
Petiso e a raposa Meiga. Pindo ten un
poder: é quen de hipnotizar a calquera
cos seus ollos de lanterna. Ese poder

EXTRAESCOLARES
O PROXECTO
DESTE CURSO:

INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

6º PRIMARIA

IES ANTÓN LOSADA
2 SEMANAS
CON FROITA

Teatro

Federación de ciclismo
Ezcaray

ESTE ANO, IMOS
APRENDER:

Na BIBLIOTECA

4º PRIMARIA
Exposición
Micolóxica.
A Estrada

da ANPA...

MAGOSTO

Exposiciómn das
librarías

RADIO E VÍDEO
Carreira no cole

SETEMBRO

OUTUBRO

“O Apalpador”
BARAFUNDA

NOVEMBRO

DECEMBRO

2º PRIMARIA
Santiago de Compostela
TAPÓNS PARA
S
A
M
A
I
N

FESTIVAL DE NADAL

MUPEGA
CIDADE DA CULTURA

MATÍAS
NADAL
DECORACIÓN

INFANTIL
Títeres no MOME

5º—6º PRIMARIA

“Sopa de ladróns”

Visita a Santiago

2º PRIMARIA
5º—6º INFANTIL
Auditorio de Pontevedra
5º-6º PRIMARIA

Seguridade Vial

“Nuncabunga”

Fútbol Gaélico

6º INFANTIL
5º PRIMARIA
Auditorio
Santiago de Compostela

5º-6º PRIMARIA
A Coruña

DÍA DA PAZ
Apípolis

CASA DOS PEIXES

5º-6º PRIMARIA
Pontevedra
1º PRIMARIA
DÍA DE
ROSALÍA

ODAIKO
Panadaría Cervela

MURAL COLECTIVO

XANEIRO

CROSS EN PORTAS

FEBREIRO

MARZO

INFANTIL

2º PRIMARIA
Santiago de Compostela
3º-4º PRIMARIA
Santiago de Compostela

ENTROIDO

OBSERVATORIO
MUPEGA
ESCOLA GALEGA DE

4º-5º INFANTIL
Pazo de Oca

3º-4º– PRIMARIA
da ANPA...
Día do libro

5º-6º– PRIMARIA
Santiado de
Compostela

1º-2º PRIMARIA
Lugo

4º– PRIMARIA
Cuntis

Ilustrador
Jacobo Fernández

CASTROLANDÍN

INFANTIL 1º-2
da ANPA..

3º– PRIMARIA
Muiñada BAROSA

6º INFANTIL
Silleda

MARCELLE

ENCONTRO DE
FÚTBOL
Colexio de Lourdes
6º INFANTIL
A Estrada

Día do libro
BARAFUNDA

INFANTIL
Festa FIN DE CURSO

GRANXA ESCOLA

3º PRIMARIA

5º-6º– PRIMARIA
da ANPA...
Día do libro
BADMINTON

Praia fluvial
“Río LIñares”
XIMONDE
Escritor
Francisco Castro

ABRIL

MAIO

SEPRONA

XUÑO

CORRELÍNGUA

Prevención de incendios

Xa temos horta!!!

Manuel Iglesias

5º-6º PRIMARIA

OS NOSOS
ESCRITORES

VOZ NATURA

RELOXO DE SOL

Pontevedra

Gañadores de micro
relatos e micro poemas

FESTAS QUE DOEN NA ALMA!!
Despedimos ao profe Tino e
ao “xefe” Francisco.

LETRAS GALEGAS

Que sempre lenbredes onde vos queremos moito, moito!

Gañadores no CEIP de Figueiroa do 1º
Concurso de micropoemas e microrrelatos
Organizado polo Coletivo Traballando Xuntos, formado polos Equipos de
Dinamización da Lingua Galega de todos os centro educativos da Estrada.

MICROPOEMAS
Categoría A1: 1º Ciclo
Os meus soños
Sentada nas rochas
escoito o mar,
soño con cruzalo
pero non sei nadar.
Esta cheo de ondas
que veñen e van,
pero os meus soños
non os vai levar.
Nuria Muíños Míguez, 1º A de E. Primaria

Categoría A 2: 2º Ciclo
Eu tiven un soño moi raro,
e non sei que facer con el
se deixalo na miña cabeza
ou esquecerme del.
Pois ese soño non desaparecía,
e na miña cabeza seguía.
De noite chovía, o día amencía
e o soño seguía e seguía.
Manuel Durán Sueiro, 4º A de E. Primaria

Categoría A 3: 3º Ciclo
Galiza un soño
Galiza que non chora,
Galiza do vento
Galiza do momento,
Galiza do esquecemento
Galiza todo un soño,
Galiza a mais bela, difícil de esquecela.
Uxía Rodríguez Nebra, 6º B de E. Primaria.

MICRORRELATOS
Categoría A1: 1º Ciclo

O soño de Xosé
Xosé era un neno loiro, fraco e inquedo de oito anos, ao que lle gustaba moito nadar, pero non o facía moi ben.
El quería ir ás competicións cos demáis compañeiros da piscina, porque o seu soño é obter algún día, unha medalla de ouro, como sabía que
lle ía a ser difícil conseguilo púxose a entrenar todos os días con sacrificio,
e finalmente, logrou a marca necesaria para poder competir.
Foi a un campionato e conseguiu a medalla de bronce, seguiu entrenando, esforzándose moito, e na seguinte competición logrou o seu soño: a
medalla de ouro.
Marcos García Blanco, 2º A de E. Primaria.

Categoría A2: 2º Ciclo
Soñar é moi bonito...!
Eu tiven un soño, no que ía ao espazo nun alegre e vistoso cohete. Nese vehículo espacial viaxaba comodamente, e nun instante mirei pola ventá e vin
algo enorme e brillante que me enchía o cohete de luz, e dinme de conta
de que era... o sol, a estrela mais grande de este universo.
E logo vin afastados planetas como Mercurio, Venus, Terra, Marte, Xúpiter,
Saturno, Urano e Neptuno, cometas, estrelas, estrelas fugaces que quería tocarlle coas mans, intentei abrir a ventá, pero foi demasiado tarde, é dicir
espertei do meu soño.
Soñar é moi bonito!
Nuria Gómez Sánchez, 4º A de E. Primaria

Categoría A3: 3º Ciclo
O meu mellor amigo non humano
Papa di que o can é o mellor amigo do home. Pois dígovos que teño a sorte
de ter un na casa de meu avó; é un pastor alemán e chamámoslle Rex. O
nome púxenllo eu.
Cando marcho cara o colexio está atento, cando saio e cando volvo. Aínda
ven estou lonxe Rex está intranquilo e ao baixar do coche amósase ledo
dando voltas arredor de si mesmo e botando a lingua fóra.
Entendémonos moi ben e déixolle que él me morda a man; e isto non é un
soño. En resumen, Rex é, e será o meu mellor amigo.
Iván Rivas Sanmartín, 5º A de E. Primaria

ANPA
Un ano máis rematamos o curso escolar... lembrades como
foi ?????
PISCINA

PATINAXE

KARATE SPORTING C.F.

INGLÉS
CALLOBRE F.C.

BAILE MODERNO
VIAXAMOS EN FAMILIA Á IDADE MEDIA

ACTIVIDADE DO NADAL PARA TOD@S

ACTIVIDADE PARA A NOSA ESCOLA INFANTIL “ AS EMOCIÓNS...OUTRA LINGUAXE EDUCATIVA

ANPA
CELEBRAMOS O DÍA DO LIBRO, II EDICIÓN DE “LER PARA MEDRAR”

MADRUGADORES “PROXECTO EDUCATIVO 2013/14”

ANPA
O NOSO COMEDOR ESCOLAR “PROXECTO EDUCATIVO 2013/14”

II XORNADA DE CONVIVENCIA DAS NOSAS FAMILIAS SOCIAS

Visita ao MOsteiro de Carboeiro, unha das mellores mostras de arquitectura medieval de Galicia e ao Museo
Etnográfico Casa do Patrón. Tradición e cultura dos antigos oficios artesáns xa desapaecidos

AO FINAL DO CURSO 2013/14… “ “ FESTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! “ “

190 FAMILIAS….235 CATIVOS
AGRADECEMENTO ÁS FAMILIAS DA NOSA COMUNIDADE EDUCATIVA POR PARTICIPAR UN ANO MÁIS
NA SESIÓN FOTOGRÁFICA DA BENVIDA AOS CATIVOS DE TRES ANOS DE INFANTIL, E NA DE ATA
SEMPRE DE SEXTO DE PRIMARIA
FAMILIAS…. PASADE UN BO VERÁN E

MOITAS, MOITAS GRAZAS

PEGADAS...que fan camiño
Claustro
De
profesores

A XEITO DE DESPEDIDA
Cando cheguei a este colexio viña con miña nai, todo era estraño e había moitos rapaces e rapazas.
Cando ía empezar a clase eu púxenme a chorar porque miña nai marchara, pero chegou a profesora e xa
me tranquilicei. Foron pasando os anos e pouco a pouco fun facendo amigos e aprendendo moitas cousas. Neste colexio deixo moitos recordos da miña infancia que nunca esquecerei.
O colexio foi para min unha segunda casa e así o será sempre.
Eu aínda que só comecei con 5 anos neste centro, sempre lle estarei moi agradecida os
meus mestres e compañeiros ,este tempo aquí foi inesquecible cheo de risas e algunha bágoa .Aínda que me custe despedirme ,triste digo: ”Adeus e ata sempre”.
Cando cheguei ao colexio, paseino fatal. Pero grazas aos meus compañeiros e aos meus
profes, acabeino pasando xenial. E agora dáme pena marchar. Sempre me acordarei do apoio dos meus compañeiros, do ben que o pasei e de tantos recordos tan bos. Tamén me acordarei de cando estabamos en primeiro ou segundo de primaria e os profes nos mandaban a
quinto ou a sexto e eu e as miñas compañeiras pensabamos: nunca chegaremos a iso. Pero
agora que estou aquí, doume conta de que o tempo pasa rapidísimo e xa marchamos para o
instituto, case todos xuntos.
Un saúdo ao C.E.I.P. Figueiroa, o colexio no que pasei tan bos momentos.
Non sei como puido pasar tanto tempo, sen darme conta estou no instituto, non o podo crer. Non me
quero ir de aquí, non quero separarme disto, pero é o meu destino. Adeus CEIP de Figueiroa.
Todo comezou un setembro do ano 2005. Era moi pequena e choraba por mamá, non tiña amigos...
Agora que rematei primaria comeza unha nova aventura que espero que me deixe tan bo sabor de boca
como a que me deixou esta.
Moitos soños aquí cumpridos, algúns esquecidos. Compañeiros e compañeiras inolvidables que me fixeron pasar uns ratos marabillosos, profesores
que me axudaron a saír adiante nos estudios. Pero e que sen darnos conta,
a vida pasa por iso hai que disfrutalo ao máximo e deixarlle o lugar a outra
xeración. Adeus para sempre CEIP de Figueiroa, o lugar onde pasei os mellores momentos da miña vida.
Levaba un coche na man e ía moi nervioso pero cando cheguei vin que non era tan malo, divertíame
cas mates e aburríame cas linguas, os cursos pasaron e xa é a hora de marchar.
O primeiro día que entrei no colexio sentinme nervioso porque non coñecía a ninguén. Pero
desde aquela non sentín máis nervios. Agora dame pena marchar do colexio.
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