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ALIMENTACIÓNALIMENTACIÓN
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abril 2009

Estudantes da facultade de Educación Social da Universidade de Santiago 
realizaron un estudo sobre o funcionamento do comedor do Pío XII e os hábitos 
alimenticios d@s usuari@s deste comedor. As conclusións que deste estudo se 
desprenden son enormemente positivas tanto no que a seguridade, hábitos de 
hixiene ou tipo de menús se refire.  Recollemos abaixo os datos máis significativos 
que se refiren aos hábitos alimenticios destes rapaces e rapazas que, como 
conclusión xeral, están ben alimentados tanto dentro como fóra do colexio, pois 
consumen alimentos variados, non contemplan a bollería e as lambetadas como 
parte habitual da súa dieta e realizan cinco comidas ao día. Unha pequena diferenza 
que se observou neste estudo é que as nenas teñen máis problemas para comer aquilo 
que non lles gusta; en xeral, comen menos cantidade, pero consumen máis froita que 
os nenos.

ALMORZO
Os/as nenos/as adoitan 
almorzar leite con 
galletas, mentres que o 
iogur, as tostadas, o 
zume e a froita son 
a l i m e n t o s  m e n o s  
habituais.

MEDIA MAÑÁ
Normalmente, á hora do 
r ec reo  decán tanse   
polos bocadillos ou 
alimentos similares, 
pero rara vez toman 
lambetadas, bollería ou 
refrescos.  

COMEDOR
Á hora do xantar, a maioría prefiren a carne ao peixe, e o    que menos lles gusta do 
menú son as cremas, sopas e verduras. Máis da metade dos participantes no estudo di 
gustarlle a comida que se serve no comedor. Aqueles a quen non lles gusta, din 
tomala de todas formas, e só unha pequena porcentaxe afirma escondela no pano de 
mesa para non  tela que rematar.

MERENDA
Do mesmo xeito que no recreo, a maioría d@s nen@s toman bocadillo como 
alimento forte da merenda, compaxinado, polo xeral, con froita. Só nuns poucos 
casos os zumes e a bollería son merenda habitual.

CEA
En case todos os casos adoita ser unha comida de similares características ao xantar, 
tanto en cantidade como en tipo de alimentos consumidos. Como nota curiosa, cabe 
salientar o feito de que case a metade d@s enquisados afirma cear coa televisión 
acesa.

 O que empezou sendo un contacontos 
dentro da actividade de teatro, froito do 
labor didáctico da práctica docente, 
acabará  saíndo á rúa o vindeiro mes de 
abril na forma dun audio-libro que 
inclúe un CD coa narración oral e unha 
canción na que colaboraron @s nen@s 
da actividade de música que organiza 
Iolanda.
O título da obra é Baldras o xigante, 
pois así é como chaman ao seu tío-avó, 
que era músico. Trátase dun conto no 
que se traballa coa  identificación explicativa de sons para que @s nen@s se 
decaten de que baixo as aparencias se agochan cualidades descoñecidas que, 
colocadas no seu xusto lugar, axudan ao conxunto, tanto na música como na vida 
cotiá.
O broche final a todo un ano de traballo chegou o pasado mes de febreiro coa 
gravación, no auditorio de Merza, da canción que inclúe o cd do conto. Para esta 
ocasión estaban alí a Banda Artística de Merza, unha unidade móbil da Radio 
Galega e o coro formado pol@s alumn@s da actividade extraescolar de música, 
que o pasaron, como podedes ver, de marabilla. Ademais de gravar a canción, 
que lles saíu moi ben, puideron ter nas súas mans todos os instrumentos da banda 
de música e experimentar sons con eles, así como entrar na unidade móbil e ver 
os aparellos que se utilizan nas gravacións, algo que, por suposto, lles encantou.
O conto sairá publicado na editorial Xerais, con ilustracións de Fran Bueno e 
texto de Yolanda Eiras Moreiras. No CD que inclue a música e letra é de Iolanda 
Eiras, arranxos de Alfredo Susavila e Banda Artística de Merza. Efectos e música 
interpretada pola Banda Artística de Merza, coro de nenos " A Ferradura" do 
CEIP Pío XII ,  e o técnico de son e da grabación e mezcla foi Pablo Barreiro, 
todo coa colaboración da Radio Galega.

Moitas felicitacións e 
ánimo co seguinte. 
Todas as nais e pais 
que formamos a ANPA 
“A Ferradura” 
agradecémosche o 
labor que estás 
desenvolvendo c@s 
nos@s fill@s. 

CORO:
Amina Barros, Isabel Iglesias, Fidel 
Araúxo, Mara Barros, Xoana García, 
Natalia Garrido,  Paz Pose, Angela 
Tasende, Carolina Ferran, Irene 
Fernández, Xulia Lomba, Gonzalo 
Alfonsín, Xiana Araúxo, Alejandro 
Cuíñas, Angel Fernández, Sara Garrido, 
Sara Prieto, Julia Arenas, 

A empresa de cátering que cubre o 
servizo do comedor convocou un 
concurso de contos a nivel nacional no 
que participaron as seguintes nenas:

- Carlota Abril García, de 2º A
- Antía García Martínez, de 3º B
- Cristina Graíño Soto, de 3º B
- Antía Vilas Olveira, de 3ºC
- Ángela González Chao, de 4º B
- Xulia Lomba Fernández, de 5º B

Como vedes, son todas escritoras. 
Ánimo e sorte, rapazas !!!!

CONTOSCONTOS

Breves
Renovación da ANPA
De cara ao curso que vén vaise renovar a directiva da ANPA, para o cal 
precisamos da vosa colaboración, xa que convén que os novos membros comecen 
canto antes a familiarizarse co traballo que hai que realizar. Se alguén quere 
participar neste proxecto, pregámoslle se poña en contacto connosco na oficina 
da ANPA, situada no piso superior. Aproveitamos a ocasión para recordarvos que 
a ANPA somos tod@s, así que toda colaboración será benvida para que todas as 
actividades que organizamos coa finalidade de facilitar a conciliación da vida 
familiar e laboral e para mellorar a oferta formativa d@s nos@s fill@s sigan 
funcionando.

Obradoiro de circo
Como estaba previsto, no mes de xaneiro comezou a actividade circense no Pío 
XII. Tod@s @s nen@s que asisten a ela están moi contentos, como non podía ser 
doutro xeito. Os avances en coordinación e equilibrio de tos@s @s participantes 
son espectaculares, como poderedes ver no festival de fin de curso. De cara ao 
vindeiro curso contamos con manter esta actividade, e incluso contemplamos a 
posibilidade de aumentar o número de grupos se a demanda segue aumentando. 
VIVA O CIRCO !!!!

NORABOA   NORABOA   
Iolanda  !!!!   Iolanda  !!!!   


