
DÍA
DA PAZ

Durante o 2º e 3º trimestres celébrase unha competición interna de fútbol para @s 
nen@s de 5º de primaria do CEIP Pio XII . O regulamento da mesma é o seguinte:

 Poderán participar equipos de 5º de primaria,de oito membros cada un.
 Terán que inscribirse un mínimo de dúas rapazas por equipo.
 A inscrición  realizarase no modelo que haberá para a mesma.
 Non se pode estar en máis  dun equipo.
 Os partidos serán  durante os recreos do xoves,de 11:50 a 12:20 , cunha 

duración de 10' cada tempo e 3' de descanso.
 Xogarán sete nen@s .Poderanse facer os trocos que se queira.
 A competición será tipo liga a un só partido.
 O partido gañado outorgará 3 puntos, o empatado 2 e o perdido1.
 Arbitrarán  @s alumn@s de cuarto de primaria.
 Penalizaranse as conductas antideportivas e a non aceptación das normas.
 É obrigatorio atuendo deportivo.

Os equipos participantes son un total de seis (The Beast 5ºA, Champions 5ºA, Los 
Ocho 5ºB, FC 5ºC, FC Cracks 5ºC, FC Super Champion 5ºB C) cun total de 48 
nen@s participantes.
Durante o segundo trimestre o número de partidos a celebrar son catro e no terceiro 
trimestre once. Esperamos que, como en  anos anteriores, as bancadas estean cheas 
de espectadores disfrutando do campionato.

CAMPIONATO INTERNO
DE FUTBOL

CONTO VIAXEIRO

O Día escolar da Non Violencia e da Paz é unha xornada educativa non 
gobernamental fundada en España en 1964 polo poeta e pacifista mallorquín 
LLorenç Vidal como punto de partida e de apoio a unha educación non 
violenta e pacificadora que se celebra o día 30 de xaneiro de cada ano, no 
aniversario da morte de Mahatma Gandhi.
A pomba é un símbolo da Paz desde os tempos do “Arca de Noé” tal e como se 
relata na biblia cando  Noé enviou a unha pomba para que recoñecera como 
quedara a terra despois do gran diluvio, esta regresou cunha rama de olivo no 
pico e anunciando que o perigo desaparecera. Actualmente, máis alá das 
diferenzas de raza, cultura e relixión, o símbolo da pomba da paz é coñecido 
universalmente.
O uso deste símbolo de paz intensificouse sobre todo no século XX. Un dos 
maiores responsables de que a pomba cunha rama de olivo se recoñeza como 
símbolo de paz foi o artista Pablo Picasso cando un dos seus debuxos foi 
seleccionado para o cartel do Congreso Mundial  pola Paz que había de 
celebrarse en París en abril de 1949, despois da Segunda Guerra Mundial. 
Picasso traza o perfil dunha pomba, como as brancas pombas que garda en 
gaiolas no seu taller e as das árbores da súa infancia en Málaga.
Nun debuxo da súa nenez, dunha primeira infancia con 9 anos, Picasso xa tería 
realizado uns primeiros bocexos coa integración das pombas na composición 
Corrida de toros. Palomas. Realízao en Málaga en 1890. Trátase dun foso 
taurino cunha corrida de touros coa presenza de pichóns e pombas evocando 
os temas preferidos do seu pai. Din que a súa segunda filla naceu o día no que 
se iniciou o Congreso pola Paz e o pintor decidiu poñerlle a súa filla Paloma. 
Ao longo da súa vida Picasso pintou diferentes pombas como símbolo da Paz.
En educación infantil quixemos recoller as verbas de Picasso “A pintura non 
foi feita para decorar as habitacións. É un instrumento de guerra ofensiva e 
defensiva contra o inimigo” e conmemorar este Día Escolar da Non Violencia 
e da Paz reinterpretando algúns dos seus cadros e pombas en prol da loita pola 
Paz a través da arte.

EI

O Conto viaxeiro é unha iniciativa das Concellarías de Educación 
e Normalización Lingüística do Concello de Santiago para 
contribuír a dinamizar o uso da lingua galega nas primeiras 
idades, ofrecendo aos centros de ensino e centros socioculturais 
do  concello un recurso didáctico e lúdico: a construción dun 
conto colectivo.

Alumnado de 2º de EP, 1 e 29 de abril.
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