
A maioría de nós escoitamos falar da reciclaxe, pero poucos 

saben que reciclar beneficia tanto á economía coma ao medio 

ambiente.Nuns anos pasamos de aparatos con data de caducida-

de proxectada no seu software dos que nos desfacíamos sen 

máis (impresoras, móbiles..), cara a economía circular que consis-

te en estender o ciclo de vida dos produtos mediante a repara-

ción, a reutilización e a refabricación de artigos vellos. Tamén 

xorden de aí novos modelos de negocio, baseados en alugar e 

compartir, ou en produtos de segunda man. A Euro Cámara 

debateu en decembro do 2015 diversas propostas para promover 

a economía circular na 

que a reciclaxe emerxe 

coma un motor de 

economía verde. Fai 

tan só 20 anos, a 

economía verde era 

unicamente unha 

actividade cun gran potencial de crecemento e de creación de 

emprego. Considerábase unha actividade menor que simplemen-

te daba resposta á incipiente preocupación polo medio ambien-

te. Hoxe en día esa semente deu froitos en forma dun sector 

económico cada vez máis puxante e onde a empresa galega, 

SOGAMA, está en camiño de converterse nun referente mundial 

comezando no próximo mes de xuño a ampliación do complexo 

industrial de Cerceda creando 300 novos postos de traballo 

directos e 200 indirectos na comarca que se suman aos xa exis-

tentes, coma dicía o presidente da Sociedade Galega do Medio 

Ambiente, Javier Domínguez, nunha entrevista concedida a Radio 

Voz.   

“A contaminación non é 

máis que os recursos 

que non estamos apro-

veitando. Permitimos 

que se dispersen xa que 

somo ignorantes do seu 

valor” Buckminster 

Fuller. 

Se queredes saber cantas emisión podedes evitar reutilizando 

segue o enlace  reutilizayevitaco2.aeress.org 
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“Pode  andar e xirar como lle digan” 

Como medran as horas de luz ao 
día dende o solsticio de inverno 
(21 decembro) ao solsticio de 
verán (21 xuño)? 

INVESTIGACIÓN 3º PRIMARIA 

5º PRIMARIA 

Coa robótica potencia-
mos habilidades como 
a capacidade de 
a n t ic ip a c ió n ,  a 
definición  da secuen-
cia das  tarefas, o 
diálogo entre iguais,  o 
traballo cooperativo e  
o desenvolvemento de 
intelixencias múltiples. 

Durante a ponte do Entroido, o colexio 

coa axuda do Concello, instalou catro 

canastras no patio cuberto. Aínda non 

están utilizables, posto que, o fútbol 

ocupa ese espazo e ademais non teñen 

rede. Cando se puxeron os nenos de 

fútbol protestaron xa que agora hai 11 

canastras e 2 porterías. Búscase que se 

poidan utilizar tanto nos recreos coma 

nas actividades extraescolares. 

OPINIÓN 

CAMBIO DE BALÓN? 
Na clase de 5º intentamos atopar unha 
solución á polémica creada pola coloca-
ción das novas canastras. Hai alumnos, 
case todos son nenos, que pensan que é 
demasiado e que non teñen tempo nin 
espazo para xogar ao fútbol. Unha vez 
valoradas algunhas propostas para 
organizar o patio cuberto dámonos 
conta de que no fútbol hai problemas 
como os balonazos, as pelexas; que 
debemos solucionar. Que é bo que haxa 
moitas opcións (biblioteca, tenis de 
mesa, xadrez, xogos populares, balon-
cesto,… e tamén  fútbol). Que cando 
chove necesitamos o patio cuberto para 
non mollarnos e que todos/as, grandes e 
pequenos/as, temos os mesmos  derei-
tos. 
Polo tanto, 10 dos 24 alumnos/as de 5º 
pensamos que se debería prohibir o 
fútbol para eliminar algúns problemas e 
coñecer mellor outras actividades. Pero 
como non chegamos a un acordo propo-
ñemos poñer  quendas  e distribuír os 
espazos para que todos nos sintamos 
mellor. Cremos que as distintas opcións 
deberían ser votadas por todos os 
nenos/as do centro para seleccionar a 
mellor. 

2º PRIMARIA  

edu.xunta.gal/centros/ceipcaminhoingles/ 

ECOLOXÍA 

Esta foi a pregunta que nos fixemos o alumnado de 3º antes de irnos 
de vacacións de Nadal. Para resolvela decidimos facer un estudo. 
A nosa investigación: 
Recollemos os datos dende o 21 de decembro ata o 21 de xuño. A 
fonte de información é a folla de meteoroloxía do xornal La Voz de 
Galicia. 
Todos os días de cole, á primeira hora da mañá, apuntamos os datos 
do xornal do día que nos fotocopia Fernando, na folla de  “Recollida 
de datos”. 
 
Conclusións do estudo feito ata agora: 

A principios de xaneiro vai medrando a luz pola tarde 1 minuto ao día 
e pola mañá 1 minuto cada dous ou máis días.  
A partires de febreiro esa progresión rómpese e hai días que medra 
dous minutos ao día pola tarde e pola mañá 1 ou dous minutos dia-
rios, incluso máis. 
Resultado ata agora do crecemento das horas con luz: o 21 de decem-
bro  tiñamos 7 horas con luz dende 09:02 a 18:00. A día 7 de marzo 
temos 9 horas e 29 minutos, dende as 08:00 a 19:29h. 
 
Nós continuaremos o estudo ata o 21 de xuño que é o solsticio de 
verán. A partires deste día comezan a minguar de novo os días. 

En febreiro comezou un obradoiro 
de robótica os xoves pola tarde na 
aula de informática. Na primeira 
clase tiveron que dirixir unha 
boliña cunhas frechas e nos días 
seguintes Victor trouxo 3 robots 
Bee Bot. 
 
“O Bee Bot ten cores de abella, 

con raias amarelas e negras. 

Estamos aprendendo a programa-

lo, coas catro frechas laranxas, un 

botón verde para que comece o  

programa, outro botón cunha X 

para borrar o programa e outro 

botón para que pare”. 

As catro aulas de infantil van 
coñecer a Bee Bot, pois no colexio 
temos un. Xa fomos varias veces a 
traballar con el e deste modo todo 
o alumnado  poderá aprender a 
crear unha secuencia de progra-
mación utilizando os comandos 
axeitados. 
 
Máis Bee Bot non estará só, pois 
acaba de chegar recentemente  
un rato azul, Mouse Bot, que 
terán que programar para que 
atope o seu manxar preferido: un 
bo anaco de queixo. 

A luz medra 

A economía dos  residuos e a recicla-
xe: na  procura da economía circular 

ROBÓTICA E. INFANTIL 

EDITORIAL 

Con motivo da semana da prensa, 
editamos unha nova edición do noso 
xornal  Pegadas no Camiño.  
Neste segundo número atoparedes 
artigos e as novas máis importantes que 
sucederon no colexio nos últimos me-
ses. Esperamos que a súa lectura sexa 
do voso agrado e interese e o compar-
tades coa vosa familia e cos amigos e 
amigas. 
Gozade coa lectura!  

Os alumnos e alumnas de E. Infantil están a traballar este curso a linguaxe 
de programación tanto nas aulas coma nunha actividade extraescolar.  

Colócanse catro canastras 
novas no patio cuberto 

Cultura: Cine en curso 
Durante este curso o alumnado de 5º 
estamos a preparar unha película que se 
estreará no mes de xuño. Para iso esta-
mos traballando moi duro coa axuda de 
veciños/as de Sigüeiro, familias e perso-
al do CGAI (Centro Galego de Artes da 
Imaxe). Estades convidados á estrea! 

O alumnado de  4º  
de infantil co Bee 
Bot 

LOCAL 4º  PRIMARIA 

O Carboeiro chora 
Actos vandálicos no paseo fluvial orosán 

Recentemente tiveron lugar unha 

serie de destrucións no parque do 

Carboeiro. Descoñécense os auto-

res/as destes feitos vandálicos, que 

por certo están rompendo cousas 

que forman parte de algo moi fer-

moso. O concelleiro de parques e 

xardíns, Antonio Leira, afirmou que 

se van a extremar as medidas de 

seguridade. Algúns dos danos aparecidos no Carboeiro. 


