
A catapulta foi creada principalmente para derrubar murallas 
inimigas e tomar por asalto os castelos. 
As primeiras catapultas empregábanse a distancias longas, o 
que facía moi difícil a súa construción e posterior uso. Isto 
obrigou aos creadores e enxeñeiros a traballar na súa forma, 
peso, tamaño, deseño e mobilidade, pois eran armas necesarias 
nos grandes combates. Desta forma logrouse obter unha 
catapulta máis liviá, máis fácil de manexar e trasladar, facéndose 
partícipes das batallas. 
No noso reto fuchiqueiro, co que comezamos os retos deste 
ano, consistirá en construír unha catapulta, que en vez de lanzar 
pedras para destruír murallas, sexa quen de mandar mensaxes 
de amizade a longas distancias.
Os materiais que imos necesitar para facer esta arma da 
amizade son: depresores linguais (iso que usan os pediatras 
para baixarche a lingua e poderche ver a gorxa), unhas gomas, 
unha cazoleta (farémola coa base dun actimel) e unha 
chincheta.

Unha catapulta é un 
instrumento militar utilizado na 
antigüidade para o lanzamento 
a distancia de grandes obxectos 
a modo de proxectís. Foi 
inventada probabelmente polos 
gregos e posteriormente 
mellorada por cartaxineses e 
romanos, e foi moi empregada 
na Idade Media.
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Xunta cinco depresores linguais, e xúntaos con dúas gomas 
nos seus extremos apretándoas ben.
Colle outros dous depresores e unha goma, xuntándoos nun 
dos seus extremos.
Rodea a base dos cinco depresores, cos dous que acabas de 
unir, e préndeas con outra goma en forma de X no centro.
Engade un cestiño de plástico (pódelo pegar con silicona ou 
cunha simple chincheta) para cargar a túa máquina.
Segundo vaias probando o efecto dos disparos da catapulta, 
podes ir modificando a posición dos distintos elementos, que 
van producir cambios no alcance do lanzamento.
Ensínanos a túa catapulta. Ponlle o nome, tunéaa e vén con 
ela deica a biblioteca.

Fontes: https://www.instructables.com/ e https://gl.wikipedia.org/wiki/Catapulta 

Tamén imos poñer materiais na biblioteca á vosa disposición para 
que poidades construír a vosa catapulta, por se preferides 
facelas na escola mellor que na casa.

https://www.instructables.com/
https://gl.wikipedia.org/wiki/Catapulta


DinochilasDinochilas

O contacto das nenas e dos nenos co 
libro, sobre todo nestas idades 
prelectoras, acompañada da presencia 
do contador, un ser querido da súa 
familia (un irmao/irmá maior, pais, nais, 
avoas, avós...) son determinantes para 
a creación dunha afeizón pola lectura, 

Estes días saíron as Dinochilas a encher de 
contos as noites dos nosos alumnos e 
alumnas de infantil de 3 e 4 anos.
As Dinochilas consisten nun pack de sete 
libros, un por noite, que tentan facilitar ás 
familias un anaco diario de lecturas.

que vai repercutir, sen 
dúbida algunha, na 
mellora dos resultados 
académicos de todas e 
todos.

Porque a lectura adéntranos no mundo 
marabilloso dos contos, da literatura, 
pero tamén das ciencias, das 
matemáticas e de calquera saber.

Por iso encántanos 
partillar convosco 
estas mochilas que 
van encher de soños 
as noites do Barco.



   Contos para a igualdade

O noso reto lector deste mes: 
ler para ser mellores, ler para ser iguais.
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