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 sociedade está cambiando, os fillos entre iguais, e entre menores e adultos. nosas  propostas ,  es tudiadas  e  
non se educan como foron educados valoradas, para previr e resolver A

O conflicto é algo que se dá en todos os 
os seus pais, as nenas e os nenos non pacificamente os problemas de 

grupos sociais e todos coincidimos na 
xogan nas rúas, os mozos/as divírtense convivencia.

necesidade de resolvelo. A miúdo 
doutro xeito. Agora os nosos nenos e 

inténtase resolver con sancións: ¿Se non Entre as normas preventivas están:
nenas deléitanse ante as novas 

fas isto, vaiche a ocorrer isto outro?. 
- O establecemento de normas claras e tecnoloxías (consolas, ordenador, 

Este procedemento case nunca ten como 
consensuadas para o centro, para a internet etc., todo isto antes era 

resultado final o cambio de conducta, 
aula e para cada sector da comunidade impensable; e a autoridade dos adultos 

senón, que pode xerar novas rebeldías e 
educativa: profesorado, nais e pais.cara aos mozos, está lonxe de ser a de 

novos problemas que van a deteriorar 
antes. Observamos como os nenos e 

- Talleres de convivencia nos que se máis  a convivencia.
nenas convertéronse en reis nos que a 

ensinarán  habilidades sociais, (pórse 
Ante estas situacións e conscientes de súa vontade é seguida ao instante polos 

no lugar doutro,  analizar as 
que hai que facer algo para mellorar  a adultos ante a ameaza dunha rabecha, 

repercusións das conductas, análises 
situación actual que se da en moitos estudiada, aprendida e utilizada cunha 

dos sentimentos dos demais).
centros, estanse intentando  unha serie maxis t ra l  des t reza .  Ser ía  moi  

- Formación de mediadores  nas aulas de medidas para previr os conflictos conveniente, no medio de tanto cambio 
que poidan axudar  na resolución de antes de que aparezan, tratando de que esta situación orixinada moitas 
conflictos, sempre que non haxa resolvelos de forma pacífica e veces tamén cambiara.
agresións.dialogante, aínda que nos conflictos 

Na escola reflíctese este rexeitamento 
graves, a sanción tamén debe ser 

En t re  as  med idas  correc t i vas  dalgúns nenos e nenas a someterse a 
utilizada.

destacaremos a reflexión das conductas normas,  aínda que con menos 
contrarias ás normas de convivencia, A partir do próximo curso teremos un intensidade que na casa e isto crea unha 
expresando os alumnos/as por escrito os Plan de Convivencia que será elaborado fonte de conflictos, orixinado polo 
feitos, as repercusións e o seu coa participación de todos os sectores da choque de vontades. O que tes que facer 
compromiso de cambio.comunidade educativa que conterá as contra o que queres facer. Conflictos 

abril 2009

MATRÍCULA PARA O CURSO 2009-2010MATRÍCULA PARA O CURSO 2009-2010

15

16

18

19

? Preparación -para videoconferencia- de exposicións/preguntas sobre temas tratados 
nos tres anos de proxecto.

? Videoconferencia coas escolas asociadas.
? Mobilidade transnacional a Santiago, do profesorado das escolas de Inglaterra e 

Alemaña.
? Xornadas de portas abertas: a comunidade educativa, asociacións de defensa 

ecolóxica, exalumnos, prensa local …. terán ocasión de visitar a exposición dos 
traballos máis significativos do proxecto “Water, water everywhere”.
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SUMARIO e EDITORIAL

COLABORACIÓNS

Toca durmir. O ritual 
do sono.

Educación: un asunto 
de calidade.

A importancia da 
atención na EF

ACTIVIDADES 
ESCOLARES

A nosa cidade çe 
así...

Día da paz.
Achegámonos a 

México.
Circuitos 

eléctricos.
A cultura indíxena.
Falamos coa 

autora...Marta 
Rivera.

NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA 

Os mércores 
contamos historias.

Taller de 
contacontos.

O ENTROIDO

O entroido.
As fotos dos 

disfraces.
As receitas de 

cociña.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

Cinensino.
Música 

tradicional.
A cama voadora.
A banda de música.
Lío na granxa.

COÑECEMENTO DO 
MEDIO

Neve en Santiago.
Animais en perigo de 

extinción.

O RECANTO DO 
XORNALISTA

O RECANTO DO 
ESCRITOR E DO LECTOR

O RECANTO DO ARTISTA

ANPA “A 
FERRADURA”
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17 COMENIUS. Actividades para o 3º trimestre.COMENIUS. Actividades para o 3º trimestre.

Do 1 ao 20 de ABRIL: Presentación de documentación xustificativa (só en caso de que houbera máis solicitudes que 
prazas ofertadas).
Antes do 30 de ABRIL: Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos (pódese reclamar nos 5 días 
seguintes). 
Unha vez resoltas as reclamacións presentadas, publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non 
admitido (contra esta publicación cabe recurso de alzada perante o Delegado Provincial no prazo de un mes).
Do 20 ao 30 de XUÑO: Formalización da matrícula dos alumnos/as admitidos.

[*]. Prazas reservadas para seren adxudicadas por parte da Comisión Municipal de Escolarización.


