PREZO: donativo
Número: 30 Ano: 2018

REDACCIÓN:Alumnado de 5º e 6º coas súas profesoras
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipserravincios/
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8 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DA MULLER

Foto feita polos nenos e nenas de 4 anos para homenaxear o día da muller.

Poster alemán de 1914. Este póster
foi prohibido en Alemania.

Cartel da Xunta de Galicia para conmemorar este ano o
Día da Muller.
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EDITORIAL

O XORNALIÑO: especial DÍA DA MULLER

20 DE XUÑO

O TRÁXICO ORIXE DO DÍA DA MULLER
Dende o ano 1857, o mes de marzo converteuse no mes
da muller
A data non foi elixida ao azar.
Dende 1857, en plena Revolución
Industrial, o mes de marzo
converteuse
no
mes
das
mobilizacións obreiras en Estados
Unidos
polos
dereitos
das
traballadoras.

cifra
de
120
mulleres mortas
a
raíz
da
brutalidade coa
que a policía
dispersou
a
marcha.
Iso
levou a que dous
O 8 de marzo dese mesmo anos despois, as
ano, centos de mulleres dunha traballadoras
fábrica de téxtiles de Nova York fundasen
o
saíron a rúa para protestar polas primeiro
míseras condicións laborais. Foi sindicato
Manifestación de mulleres nas rúas de Nova York
unha
das
primeiras feminino.
23 homes morreron nun incendio
manifestacións para loitar polos
seus dereitos en contra dos En marzo de 1908, máis de na fábrica Triangle Shirtwaist, a
baixos salarios, que eran menos 15.000 persoas esixiron nas rúas maioría xovenes inmigrantes de
da metade do que percibían os de Nova York melloras salariais, orixe xudía e italiana. Os donos
homes pola mesma tarefa. Esa dereito ao voto para as mulleres, pecharon as portas para evitar
imposibilitando
aos
xornada terminou coa sanguenta redución da xornada de traballo e hurtos,
traballadores
escapar
das
condicións
laborais
máis chamas.
dignas.
Con todo, a data non se oficializou
O 25 de marzo ata 1975, cando a Organización
de 1911 Nova das Nacións Unidas converteu o 8
York
foi de marzo no Día Internacional
polos Dereitos da Muller e a Paz
novamente
escenario
dun Internacional.
dos feitos máis
simbólicos
na
Reporteiros: alumnado de 6º
loita
pola
igualdade, cando
123 mulleres e
Mulleres traballando nunha fábrica textil.

Que as mozas non

Comezamos o xornal con esta
viñeta de Charles Chulz, que ilustra
moi ben a idea que debemos ter
neste mundo actual sobre o papel
da muller nel.
Desde a escola, e a familia
debemos inculcar nas nosas fillas/
alumnas e nos nosos fillos/alumnos
a idea de

podemos facer que?!!!!

GLUP!

IGUALDADE
porque coa participarión real e
efectiva de todos, o mundo
funcionará mellor.
Sarai, Ruth e Xiana de 5º
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ACTUALIDADE

CELEBRAMOS O DÍA INTERNACIONAL DA MULLER
O 8 DE MARZO TINGUIMOS AS CIDADES DE VIOLETA
O 8 de marzo celebramos todos os anos o DÍA INTERNACIONAL DA MULLER, que
conmemora a loita da muller pola súa participación en pé de igualdade de oportunidades
ante as do home, na sociedade, para intentar acabar co machismo e conseguir a
igualdade entre os homes e as mulleres.
Ten unha tradición de non menos de 90 anos de loita en pro da igualdade, a xustiza, a
paz e o desenvolvemento.
Este ano tivo unha gran repercusión no mundo. Cada vez hai máis igualdade e este oito
de marzo moitas cidades do mundo tinguíronse de violeta.
Alumnado de 5º
Por iso, queremos IGUALDADE!!

Mulleres manifestación Vigo

Mulleres manifestación en España

Mulleres de filipinas.

Mulleres de Turquía

Mulleres blangadesíes

Mulleres militares en Nepal

Mulleres de Arabia Saudí
Reporteiros: Aarón, Anxo, Daniela e Brais N. de 5º
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20 DE XUÑO

A MULLER NA HISTORIA
A situación social da muller evolucionou moito ao longo da historia
PREHISTORIA
A sociedade prehistórica era
bastante igualitaria polo que
respecta á repartición de tarefas
entre os homes e as mulleres.
Elas non só se ocupaban dos
nenos; tamén se dedicaban á
caza menor, á pesca ou a cultivar
o campo. Nada fai pensar que o
home primitivo dominase sobre a
muller, é máis, sábese da
participación activa das mulleres
en cuestións relixiosas e o culto
que se lle rendía pola súa

maridos e carecían de dereitos.
Na Antiga Roma, as mulleres
organizaban a vida das súas
casas; eran axudadas polos seus
escravos ou escravas ,se eran de
familias nobres e tiñan liberdade
para saír á rúa, ir ás termas de
mulleres, aos templos, aos
espectáculos públicos … As
escravas pasaban o seu tempo
cosendo, lavando roupa, facendo
comida e o traballo das demais.

encargadas de todas as tarefas
domésticas, da educación dos
fillos, do horto e gando. Neste
período histórico a condición
social deste grupo era o que en
peores condicións atopábase.
As monxas: eran
as que
dedicaban a súa vida a Deus.
Gozaban de certa liberdade
dentro dos conventos e ás veces
obtiñan acceso a libros non
permitidos
para o resto da
poboación.

IDADE MEDIA
As mulleres na Idade Media podíanse clasificar en tres grandes
grupos:
Nobres: eran as únicas que po

Monxa léndolles as súas compañeiras

Mulleres traballando no paleolítico
fertilidade.
A muller desta etapa achegou á
evolución da humanidade
numerosos feitos culturais: a
agricultura, diversas técnicas de
transformacións de produtos
alimenticios, medicinais ,
cerámica, curtido de peles,
artesanías do tecido, ferramentas.

Mulleres da nobreza

dían gozar de certos privilexios.
A muller non se lle permitía elixir
marido, senón que aceptaba o
elixido
polo
seu
pai.
Frecuentemente eran utilizadas
como moeda a cambio de
alianzas entre
IDADE ANTIGA.
reinos ou para aumentar as
Nesta etapa as mulleres estaban riquezas familiares .
sometidas aos seus pais ou
As campesiñ as: Er an as

Escravas dunha familia nobre

Campesiñas traballando na horta
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IDADE MODERNA
Na Idade Moderna a aparición de
novos valores baseados no home
-o humanismo- e na ciencia , foron
cambios que afectaron,
negativamente, a vida das
mulleres. Só os varóns
melloraron nesta época as súas
posibilidades educativas e
laboráis As mulleres non puideron
acceder á educación e os novos
estados dictaron leis que frearon
aínda máis as súas posibilidades.
En todos os grupos sociais , os
pais decidían o casamento das
mozas tras longas negociacións
sobre o dote. Na nobreza e a
aristocracia, o matrimonio era
ademais un instrumento para selar
alianzas políticas, resolver
conflitos e asegurar a paz.

Mulleres no fogar

20 DE XUÑO
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IDADE CONTEMPORÁNEA
O século XIX caracterízase pola
existencia de profundas
transformacións a todos os niveis
pero… as mulleres que querían
publicar algún libro, tiñan que
utilizar pseudónimos masculinos
como George Sand ou Fernán
Caballero. Tamén, as primeiras
univers itarias que querían
estudar, tiveron que travestirse.
A aparición en Inglaterra da
revolución industrial, lanzou ás
mulleres ás fábricas, sobre todo
téxtiles, que xunto co servizo
doméstico eran as ocupacións
maioritarias das máis pobres.
As mulleres de clase alta
utilizaban a numerosas criadas
como signo de distinción e estas

No Século XX o papel da muller
foi moi importante durante a
Primeira Guerra Mundial (19141918),. Mentres os homes estaban
na guerra, a muller foi chamada a
facer traballos que antes non se lle
permitían. Ao finalizar a guerra
producíronse movementos
feministas que reivindicaban o
dereito a voto.

REPORTAXE
Pero en xeral, ata ben pasado a
metade de século, a muller seguía
tendo que solicitar o permiso do
seu pai ou marido para exercer
unha profesión ,presentarse a un
exam e, m atricularse nunha
universidade, abrir unha conta
bancaria, solicitar un pasaporte ou
un permiso de conducir…

Actualmente as mulleres elixen os
seus estudos e son fortemente
En 1918 en Gran Bretaña competitivas en todo tipo de
aprobouse o voto das mulleres de traballos, incluídos os técnicos.
máis de 30 anos e dous anos
máis tarde aos 21 .Durante os
anos seguintes, foise instaurando
o sufraxio feminino , cos mesmos
dereitos que os homes, nos
distintos países.
En España houbo que esperar a
1931
para que as mulleres
maiores de 23 anos puidesen
votar.
Durante a Segunda Guerra
Declaración de Dereitos Humanos.
Mundial, ( 1939- 1945) os traballos
Está claro que a situación da
muller evolucionou moito. Con
todo hai sociedades nas que as
mulleres atópanse con moitas
dificultades para elexir ou opinar.

Mulleres nunha fábrica téxtil

Que queda por conseguir ?

traballaban con total dependencia
dos señores
por salarios de
miseria.
En Inglaterra, a mediados do
século XIX, case a metade das
mulleres que traballaban facíano
no servizo doméstico. Nas mozas
de clase media fíxose frecuente
empregarse como institutrices e
damas de compañía.

Unha institutriz cos nenos

Mulleres pilotos na II Guerra M.
especializados dos homes estaban
dispoñibles, xa que estes estaban
nos campos de batalla, polo que
as mulleres colleron os seus postos. Algunhas delas tamén
participaron na guerra como
pilotos , traballadoras en fábricas
de armamento,
espías ,
enfermeiras, etc
O 10 de decembro de 1948, a
Asemblea Xeral das Nacións
Unidas aprobou e proclamou a
Declaración Universal de
Dereitos Humanos. Nela
establécese que todos temos os
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Unha
sociedade
máis
xusta
na
que
as
mulleres
teñan
os
mesmos dereitos que os
homes .
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PIONEIRAS

20 DE XUÑO

MULLERES PIONEIRAS EN GALICIA

Cristina Fernández Piñeiro
pioneira da arbitraxe mundial do
balonmán e a primeira muller que
dirixiu un partido europeo.
Olimpia Valencia López , primeira muller xinecóloga
galega
Chus Lago Rey en enero de 2009 convertiuse na
primeira española en alcanzar o Polo Sur tras 59
días de travesía en solitario a través da Antártida.

Án g e l e s
Al v a r i ñ o
González Foi a primeira
muller científica nun
buque oceanográfico.

Celia Rivas Casais foi a
primeira
muller
conductora dun camión
en Galicia.

Que ben! Son a
1º muller
condutora de
VITRASA!
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Maribel Alfaya foi a
primeira muller en conducir
un VITRASA en Vigo. No
Día da Muller conta na
radio unha anécdota que
lle pasou no seu 1º día de
traballo ao chegar a una
parada. Sarai, Ruth e Xiana
de 5º nola ilustran na seguinte
tira cómica.

Pero se é unha
muller!

Si, pero se prefire, en
media hora venlle un home!

20 DE XUÑO
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PIONEIRAS

E MÁIS MULLERES PIONEIRAS EN ESPAÑA
María de Villota, foi
primeira muller piloto de
fórmula 1

Clara Campoamor, foi unha das
primeiras deputadas en España e
impulsora do voto feminino .
Concepción Arenal, foi a
primeira muller en asistir a
unha Universidade española.

Amelia Earhart, primeira muller
en tentar dar a volta ao mundo en
avión seguindo a liña do Ecuador.
Hipatia de Alexandría, foi a primeira
muller científica, e filósofa da historia,
que contribuíu ao desenvolvemento
das matemáticas e a astronomía da
época.
Todas estas mulleres e moitas máis,
foron pioneiras, é dicir, as primeiras que
fixeron algo que ata ese momento só
facían os homes.
Abriron o camino, para que agora nós o
teñamos máis fácil. No camino da
IGUALDADE.
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A FUTBOLISTA DO COLEXIO
Entrevista a Irene de 6º.

20 DE XUÑO

MARTA FERNÁNDEZ

Marta Fernandez, atleta de Vincios, que
- Ola Irene, cándo empezaches a xogar estudou aquí no noso colexio contounos a
súa experiencia:
ao fútbol?
“Todo comezou no CEIP Serra Vincios, con
- Empecei a xogar ao fútbol aos 4 anos.
apenas 5 aniños. Meu irmán insistiu en que
-En que equipo xogas?
correse a carreira do cole. A partires daquel
-Xogo no Chaín e na Selección de Vigo.
momento, o atletismo xa sempre formaría
-Queres ser futbolista de maior ?
parte da miña vida.
-Si. Quero ser futbolista de maior
Con 15 anos logrei o meu primeiro
-Que número levas na camiseta?
-Levo no Chaín o 7 e na camiseta da campionato de España de Pista ó Aire libre
en Soria, nunca esquecerei aquel día!.
selección o 2.
As í
f oron
pasa ndo
campionatos
-En que posición xogas?
autonómicos, nacionais e internacionais que
-No Chaín en medio
me encheron de experiencias, algún éxito e
e na selección en
algunha desilusión.
central
En 2011, tras unha serie
-Cantas
horas
de lesións, tomei a
adestras
a
mellor decisión da miña
semana?
vida, SER NAI!
Así
-No Chaín, unha
chegou Laura á miña
hora e media ,e na
vida
cambiando
selección dúas e
totalmente a visión do
media.
meu mundo.
-GRAZAS IRENE !
Unha aperta. Marta.”
Entrevista feita por
Alumnado de 5º

alumnos de 5º
Irene xogando ao fútbol

UNHA PIONEIRA DA ARBITRAXE
Cristina Fernández Piñeiro é unha
pioneira da arbitraxe mundial, xa que foi a
primeira muller que dirixiu un partido
europeo.
-Como empezou neste mundo do
balonmán?
-Empecei xogando e vou dicir que adoro,
quero, gústame e sempre vivín para o
balonmán.
-A que idade comezou a arbitrar?
-Moi xovenciña! Aos 17 anos!
-Cal foi o primeiro encontro
internacional que dirixiu?
-Foi en Oporto, no ano 1991, no mes de
decembro. Lémbrome porque eu casei o
día 12 de outubro e ao chegar da “Lúa de
mel”, os xogadores agasalláronme cun
balón asinado por todos.
-Ten bos recordos dese momento?
-Moi bos! Era a primeira vez que unha
muller arbitraba un partido desta categoría
en Europa.
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-

As nenas e os nenos de 4º con Cristina

Cando deixou a arbitraxe?
-Eu deixei de arbitrar no ano 2007.
--A que se dedica na actualidade?
Sigo sendo profe. Neste momento son a
directora do Colexio Humberto Juanes en
Nigrán.
-Foi un pracer entrevistar a una pioneira
que naceu en Vincios e foi profe neste
cole.
-Moitas grazas !

20 DE XUÑO
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LOCAL– VIGO

ENTREVISTA A LULAVAI: CUARTETO DE ARPAS
Catro mulleres tocando a arpa e cantando forman este cuarteto tan especial chamado
Lulavai.
A nosa profe de música, Elena, pertence a este cuarteto de música tan doce.
Un grupo de alumnos de 5º fíxolle esta entrevista.
-Cantos anos levades tocando xuntas?
-Este ano estamos celebrando o
LULAVAI
noso décimo aniversario.
-Dende cando tocades a arpa ?
-Dende a nosa primeira clase de
arpa pasaron xa 20 anos
-Como se vos ocorreu o nome
de Lulavai?
-De galeguizar a palabra inglesa
“lullaby” que significa “canción de
berce”
-Cando foi o voso último
concertó?
-Esta pasada fin de semana en
dúas ciudades de Portugal.
-Grazas Elena.
-Grazas
rapaces. Nenos/as de 5º

CHUS LAGO VISITA O C.E.I.P SERRA VINCIOS
Chus Lago foi a primeira deportista española en facer a travesía do Polo Sur en solitario.
O día 30 de abril, Chus Lago, alpinista e política española, visitou o colexio CEIP Serra
Vincios. Explicounos as súas experiencias, logros e mais as cousas necesarias para o
alpinismo.
Esta viguesa namorouse da montaña dende pequena. En 1999 converteuse na
segunda muller en escalar o Everest (española). Escalou montañas coma os Pirineos, os
Andes, Kenia ou Himalaya. Tamén, tras varios intentos, conseguiu subir ao Everest,
aínda que na baixada precisou osíxeno embotellado. Escalou os Montes Baffin xunto con
Rocío García e Verónica Romero, dúas alpinistas españolas coma ela. Contounos que
no ano 2009 cruzou a
Antártida
en
solitario
(porque quería saber o que
se sentía ao estar sen
ninguén que a axudase),
tardou cincuenta e nove
días de travesía e foi
emitido en Canal+.
Recibiu a Medaia Castelao
no ano 2000, e, nese
mesmo ano Chus Lago foi
declarada tamén, unha
Viguesa Distinguida. Os
nenos e nenas quedaron
encantados coa súa visita.
Nenos/as de 6º
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PIONEIRAS GALEGAS
MARUJA MALLO LOITA POLAS MULLERES
Ana
María
Gómez
González, foi moi importante
por que loitaba polas
mulleres.
Naceu o 5 de xaneiro do
1902
en
Viveiro.
Chamábanlle Maruja Mallo,
pero o seu nome verdadeiro
era Ana María.
Marchou a Corcubión, pasar
un tempo coa súa familia, e
tivo o seu primeiro caderno
de debuxo. O que máis lle
gustaba era pintar cunchas.
Aos 11 anos, marchou para
Avilés. Alí foi a clases
particulares de pintura e fixo
a súa primeira exposición.
Foi a primeira muller que
conseguiu pasar a proba
para a escola de Belas Artes

Rosalía de Castro naceu en
Santiago de Compostela o
24 de febreiro de 1837.
No ano 1856 viaxa a Madrid,
e no ano 1857 publica a súa
primeira obra, o poemario La
flor.
No ano 1859 publica a súa
primeira novela, La hija del
mar, e xa en 1861 escribe o
primeiro poema en galego.
Naqueles tempos ninguén
escribía en galego porque
era considerado un idioma
de labregos, pero Rosalía
foi moi valente e comezou
a escribir na súa lingua.
En 1863 publica unha obra
de poesía clave no

en Madrid.
Algúns dos seus amigos
eran escritores e pintores.
Encantáballe pintar mulleres
decididas e tamén lle
gustaba facer deporte:
n a t a c i ó n , b i c i c le t a e
patinaxe.

muller que expuxo nos
salóns
da
Revista
Occidente .
Tirábanlle pedras pola rúa
porque non levaba o
sombreiro.
Como ela quería tomar as
súas propias decisións
decidiu non casar nin ter
fillos.
Cando en España houbo
guerra marchou a América e
seguiu pintando.
Expuxo en Nova York.
Gañou a medalla de ouro ao
mérito de Belas Artes.
Faleceu o 6 de febreiro de
Maruja Mallo
1995 en Madrid aos 93
anos.
Deixou
unha
Defendía ás mulleres porque importante obra.
Enea, Kira e Leire de 3º
os homes crían que eran
mellores.Foi a primeira

Rexurdimento
literario de
Galicia: Cantares Galegos
Un ano máis
tarde publica o
seu único conto
en
galego:
Contos da miña
terra.
Entre as súas
publicacións
atópase un artigo sobre a
condición feminina, As
literatas (Carta a Eduarda),
e a súa novela máis longa,
El caballero de las botas
azules.
En 1868, escribe gran parte
do poemario Follas Novas.
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Rosalía morre en 1885, aos
48 anos.
Rosalía comezou dúas
revolucións: a de querer ser
escritora nun mundo de
homes e a de querer
escribir na súa lingua.
PARABÉNS, ROSALÍA!

Mural feito polos nneos e nenas de 4 anos do
CEIP Serra Vincios

20 DE XUÑO
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GALICIA

PIONEIRAS GALEGAS
ÁNGELA RUIZ A MULLER QUE INVENTOU O EBOOK
Ale, Carolina, Paula e Uxía de 3º

Inventou a enciclopedia
mecánica (Invento que deu
Inventou a enciclopedia paso o Ebook ) unha das
mecánica en 1949 para que vantaxes era que os nenos
os nenos non tiveran que tiñan que razoar e non ter
memorizar todo.
tanto peso na mochila.
Ángela naceu o 28 de marzo
de 1895 en Villamanín. Era
profesora de mecanografía,
ortografía e gramática en
Galicia.

Tamén facía libros con todo
t i p o
d e
i d e a s
revolucionarias e fundou a
súa nova escola que se
chamaba ELMACA.

Ángela Ruiz Robles co seu invento

MARÍA DE LOS ÁNGELES ALVARIÑO PRECURSORA
NA INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA MUNDIAL.
O océano é a súa paixón. Ao longo da súa vida ,
Decidiu especializarse nos participou en expedicións
organismos máis diminutos: científicas.
o placto.
Descubriu novas especies
A súa andaina como mariñas e dous exemplares
aceanógrafa
comeza no de placto.
ano 1950 no Instituto
Foi a primeira muller Español de Oceanografía de
científica nun buque de Vigo e, a partir de aí,
investigación internacional. investigará e publicará os
seus prestixiosos traballos Alumnado de
4º
Estudou en Santiago de por todo o mundo.
Compostela e en Madrid.
Ángeles Alvariño,
María de los Ángeles
Alvariño naceu en Ferrol no
1916. Desde nena amosou
un grande interese polo
mar, as plantas e a música e
sabía ler antes dos tres
anos.

CELIA RIVAS A PRIMEIRA MULLER CAMIONERA
Celia Rivas Casais naceu en
morte do seu pai fundou a
Fisterra en 1912.
Foi entón cando Celia, con empresa “Hijos de Joaquín
vinte anos, puido demostrar Rivas”
Gustáballe entrar no taller o seu valor. Ela quería
do seu pai. Un día díxolle ao conducir, e como dicía: “Só
seu irmán Ramón que lle cando se quere, se pode”.
gustaría ser mecánica.
Os exames de conducir
O irmán, Ramón, emigrou a eran na cidade da Coruña e
América con 16 anos, polo o examinador non podía
que foran Celia e as irmás entender que unha moza
as encargadas de axudar fose quen de se subir a un
Primeira camioneira galega
aos seus pais co negocio. camión e guialo.
No ano 1932 a familia merca Celia foi a primeira galega
un novo camión.
condutora de camións. A
Alumnos/as de 4º
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NACIONAL-DEPORTES
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DEPORTES NACIONAIS
Ganou medallas en ombo, equipo, dúo,
sola, solar-Libre e solar-Técnico.
Conseguiu 66 medallas en total
en Posúe as cualidades típicas das velocistas.
España, nos xogos olímpicos, nos mundiais O seu alcume é a serea de Barcelona.
e nos campionatos Europeos .
Gemma Mengual Civil naceu o 12 de Abril
1977. Descubriu a natación sincronizada a
os 8 anos. Os seus país a subscribiron no
club Natación Kallípolis (Barcelona).
Foi subcampiona xuvenil de España de
natación sincronizada en 1994. Ese foi o
primeiro dos seus moitos logro. A primeira
medalla foi no mundial de Roma de 2009.
Ganou
medallas nos
campionatos
Europeo, no de Australia, no de Canada,
nas olimpiadas Atenas, no de España e no
Gemma Mengual nunha competición de natación
de Xapón.

GEMMA MENGUAL

SUPER CAMPEONA: CAROLINA
MARÍN
Carolina Marín gañou
varios premios
dende o ano 2009 ata o ano 2017.
Carolina naceu en Huelva o 15 de xuño de
1993 e ten agora 24 anos.
Carolina foi 3 veces campeona de Europa
nos anos 2014, 2016 e 2017, 2 veces do
mundo nos anos
2014 e 2015 e ouro olímpico en Rio de
Xaneiro no ano 2016.
Foi campeona de España os anos 2009,
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.Tamén
gañou a medalla Real Orden al Mérito
Deportivo nos anos 2014 e 2015 e ouro
europeo en Sub 17.

Carolina Maria Marín Martín nun dos seus partidos coa
selección Española.

Comenzou a xogar ao badminton cando ía
ao colexio Diocesano Sagrado Corazón de
Xesus no club I.E.S. La Orden. O seu

MARÍA DE VILLOTA :
Unha piloto da historia da Fórmula 1.

María de Villota co seu coche.

María de Villota comezou desde moi nova no mundo do
motor, aos 16 anos. A partir de ese momento comezou
a competir en diferentes categorías de monoprazas.
No ano 2012, fichou como piloto do mundial de Fórmula
1. Nese mesmo ano, María sufriu un accidente durante
unha proba para o seu equipo, accidente que resultou
moi grave e que concluíu coa pérdida do ollo dereito.
Este feito impediulle seguir na alta competición.
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NINA SIMONE
Compositora, cantante e pianista.
Su nombre real era Eunice Kathleen Waymo
Algunos de sus éxitos fueron Sinnerman, Feel in
good y Ain´t god no , got laifet…
Vivió en Estados Unidos y ahí tubo su primera y
única hija que se llamaba Simone pero en
Septiembre de 19701 se fue a Europa .Con sus
canciones luchó contra los derechos civiles
hasta que se volvió loca. El 21 de Abril de 2003
falleció de cáncer a sus 70 años, en un
momento muy especial en el que existía el
racismo en todo el mundo.
Alumnado de 5º

MARGARETH HAMILTON
Era actriz do MAGO DE OZ
Margaret Hamilton queimou a cara e as mans facendo a bruxa do Mago de Oz.
Margaret naceu en 1902 en Cleveland e morreu en 1985. Ela quería ser actriz pero non
lle daban os papeis porque tiña o nariz moi grande. Precisaba o diñeiro para coidar ao
seu fillo porque era nai solteira.
Aceptou o papel de bruxa no Mago de Oz porque a outra
actriz negábase a saír fea.
Durante a rodaxe queimou a cara e as mans porque non
lle deu tempo a ir debaixo do escenario e non lle saía a
maquillaxe. Tardou 3 meses en recuperase, e o accidente
levouna a fama.
Apareceu na Familia Addams, en Barrio Sésamo e en
American Film Institute.
Foi a cuarta peor villana do cine.
Pasado o tempo, o Mago de Oz foi a película máis vista do
mundo.
Alumnado de 3º

MINI CONCERTO
Os alumnos de 5º darán un concerto
La clase de 5º celebrarán el final de
curso con un miniconcierto. El
evento será el miércoles 20 de junio
después de la exposición de la
biblioteca. Ven a disfrutar de la
música y de las canciones con
nosotros, lo pasarás chupipiruli.
Alumnado de 5º
13
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CIENCIA
AS MULLERES NA CIENCIA
As mulleres de ciencia foron, na maioría dos casos, mulleres invisibles, e condenadas ao
esquecemento.
Hoxe en día, o número de mulleres na universidade supera ao de homes e as mulleres
que se aventuran a cursar unha carreira científica deixou de ser unha rareza, a pesar de
que continúa sen alcanzar as posicións dos seus colegas masculinos.

DID YOU KNOW...?
JANE GOODALL
QUICK FACTS
Occupation: Anthropologist
Born: April 3, 1934 in London, England
Best known for: Studying chimpanzees in the wild
EARLY LIFE
Jane loved animals , and she dreamt of someday going to Africa to see some of her favourite animals in the wild. She particularly liked chimpanzees.
GOING TO AFRICA
When she was 23 years old she visited a friend who lived on a farm in Kenya. Jane decided to stay. Later, she moved to the Gombe Steam National Park in Tanzania and
began to observe the Chimpazees, in 1960.
STUDYING CHIMPANZEES
Jane spent 40 years of her life studying chimpanzees , and she discovered many interesting things .She gave each chimp an unique name like Gigi, Flo, Grey beard...
DISCOVERIES
Jane became member of a chimpanzee troop, for a period of two years…
She made some important discoveries:
Tools: she observed a chimp using a piece of grass as a tool.( only humans used and
mode tools).
Meat eaters : Jane discovered hunted for meat. Scientist thought that chimps only eat
plants.
Personality: Jane observed many different personality in the chimpanzee community.
Some were quiet, Kind, generous, while others were aggressive.
Chimpanzees communicate through sounds, calls, or body language.
14
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Susan Hendrinchson atopa un T-REX en EEUU

Alumnado de 2º

MÁIS MULLERES E CIENCIA:

A maioría de persoas que visitan Chicago fan unha parada no Fielm Museum para
coñecer a Sue, pero… Quen é Sue?
O primeiro que che ven a cabeza e que é unha muller, e non vas mal desencamiñado
posto que este esqueleto de T-REX débelle o seu nome a paleontóloga que o descubriu:
Susan Hendrinchson
Todo aconteceu en Dakota do Sur ( EEUU). Cando o verán estaba a piques de rematar,
a súa busca nesa área,chegaba ao seu fin.
Cando camiñaba pola base do acantilado descubriu uns pequenos anacos de osos e
decidiu ver onde se orixinaran, atopando na orixe osos máis grandes que sobresaían das
paredes do acantilado.
Regresou ao campamento con dous pequenos osos para
ensinarllo aos compañeiros, aínda que ela xa tiña unha
primeira hipótese, pertencía a un T-Rex. Alí , entre todos ,
corroboraron a súa primeira idea tendo en conta a súa
contorna e textura.
A medida que ían pasando os días, ían descubrindo máis e
máis osos que para eles era un gran crebacabezas, sendo
no día de hoxe o Dinosaurio T-Rex máis grande que
nunca se descubriu ( contén o 90% dos seus osos )
Actualmente o esqueleto está no Field Museum de
Chicago , pero aqueles visitantes que teñan pensado velo
na súa plenitude , teñen que agardar ata 2019, posto que
Alumnado de 3 anos
está sendo reubicado a outra sala do museo para darlle
máis relevancia a esta peza única no mundo.

Dous termos que raramente foron unidos
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Rosalía de Castro é considerada unha das grandes poetas da literatura española e galega do
S.XIX. Cleopatra foi a última raíña do Antigo Exipto.IsabelI, a Católica, foi raíña de Castela e
raíña consorte de Aragón. Apoiou a Cristobal Colón na busca das Indias por outra ruta. Marie
Curie foi unha recoñecida científica, foi a primeira muller en recibir o Premio Nobel en dúas
categorías, Física e Química. Foi pioneira na investigación con radioactividade e na radiación
como tratamento do cancro. Wangari Mathai animou as mulleres de Kenia a crear invernadoiros
por todo o país para sementar árbores autóctonas. Carolina Marín é unha xogadora de
bádminton española, ouro olímpico neste deporte. Busca neste encrucillado e estas

mulleres.
ENCRUCILLADO:
1

2

3

4

5
Alumnado da clase de 1º E.P
6

WORD SEARCH: SOPA DE LETRAS

Alumnado de 3º e 4º E.P en inglés.

ACERTIXO:

"Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia.
Llaman a una eminencia médica pero cuando llega y ve al paciente dice: "No puedo operarlo porque
es mi hijo". ¿Cómo se explica esto?",
esto?
16
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ESQUELAS

ESQUELAS pola IGUALDADE

O
ISM
H
C
MA

Neste 8 de marzo enterramos o Machismo e
con el a todos os seus secuaces: o casamento
infantil, a agresión sexual, o asesinato, e a
discriminación sexual.

XAMAIS te recordaremos!

Os nenos deben disfrutar da infancia.
Ninguén está obrigado a casare con quen
non quere.

Alegrámonos tanto de que
morreses, de que agora vai haber
unha celebración pola túa norte.

NINGUÉN SE
ACORDARA
DE TI.

Enterrámoste e contigo ao
código de vestimenta e tamén
os insultos a mulleres liberadas.

Ti xa estas morto, xa non
existes. Moitos parabéns!

Esquelas deseñadas e creadas polo alumnado de 5º.
17

ACTUALIDADE

O XORNALIÑO: especial DÍA DA MULLER

20 DE XUÑO

O DÍA DA MULLER NO COLE
No cole o día da muller celebrase por todo o alto
Reporteiros: alumnado de 5º

Este curso decidimos xuntar a
celebración da Semana da Prensa co
Día Internacional da Muller, para o que
fixemos este XORNALIÑO: especial
DÍA DA MULLER.
Os nenos e profes do cole
convertémonos en Xornalistas, cos
distintos roles que hai nun xornal.
Tivemos que estudar cales son os roles
na elaboración dun xornal, as seccións
que ten un xornal, os distintos xéneros
periodísticos, etc.
Todos fomos reporteiros buscando
noticias, facendo reportaxes,
entrevistas, tiras cómicas, pasatempos, esquelas e anuncios.
O alumnado de 5º e 6º coa axuda das nosas profes, convertémonos no equipo de
Redacción, así que recollemos todas as noticias que os reporteiros do cole nos pasaron,
seleccionámolas, ordeámolas, formateámolas, e maquetamos o xornal. Este que tendes
nas vosas man é o resultado, esperamos que vos guste!

Todas as aulas do colexio investigaron sobre mulleres
Para elaborar as noticias, cada aula escolleu un tema ou muller relevante na
historia da que quixera saber cousas e informarmos.
O alumnado de 1º estivo falando de que tanto un home coma unha muller poden
exercer a profesión que desexen sen prexuízos de xénero. Entre todos debuxaron a
homes e mulleres traballando e puxérono en común. Debateron e escribiron entre toda a
clase un pequeno texto.
Ademais, modelaron con plastilina e fixeron verdadeiras esculturas daquelas
mulleres que son importantísimas nas súas vidas (mamás, avoas…).

Os monecos de plastilina que fixeron os nenos
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REDACCIÓN

REPORTEIROS E REDACCIÓN
O alumnado de 5º e 6º encargouse da recollida de
información e da montaxe do xornal

Grupo de 5º traballando na súa sección

Alumnado de 5º na redacción do xornaliño

Grupo de 6º traballando na súa sección

O alumnado do 3º ciclo traballamos
moito, pois recollemos toda a
información, e elaboramos algunha que
faltaba, como esquelas, actualidade,
tiras cómicas, anuncios,
etc.
Clasificámola, repartímola por seccións
e revisámola.
E logo tivemos que encaixalo todo en 24
páxinas, coma se fose un crebacabezas.

Tamén
tivemos
que
formatealo, é dicir, escoller o
tipo de letra, cor, tamaño,
metelo en cadros de texto,
elixir o interliñado, facer pes de
fotos, comentarios, etc.
Este é o resultado, esperamos
que vos guste!
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REPORTEIROS de 3º e 4º
Todo o alumnado do centro se encargou da
investigación e elaboración de textos: noticias,
entrevistas, etc para o xornal

Nenos de 3º analizando xornais
Nenos de 3º diante da exposición sobre
os xornais

O alumnado do 3º investigou a 4
importantes mulleres de distintos
ámbitos, como son o deportivo,
científico e do cine.
Podedes atopar o seu traballo nas
páxinas 11, 12 e 13 deste xornal.
Pero antes tiveron que analizar
distintos xornais e distintos
xéneros periodísticos, para darlle
forma a súas noticias.
O alumnado do 4º fíxoo
sobre algunhas pioneiras
da nosa zona, como son
Cristina Fernández, Maruja
Mallo, Ángeles Alvariño ou
Celia Rivas.
Podedes atopalas nas
páxinas 9, 10 e 11. Tamén
fixeron debuxos delas.
Nenos de 4º con Cristina Fernández
Piñeiro
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REPORTEIROS de 1º e 2º

Os nenos e nenas de 1º traballaron
moito investigando sobre mulleres
importantes na historia. Con esta
información elaboraron un encrucillado
que podedes resolver na páxina 16.

Os nenos e nenas de 2º investigaron sobre
Mulleres científicas, e sobre o papel da
Muller ao longo da historia.
Podedes ver o seu traballo nas páxinas 4,
5 e por outras páxinas
do Xornaliño.
21

REDACCIÓN

O XORNALIÑO: especial DÍA DA MULLER

20 DE XUÑO

E por último, pero non menos
importantes, os REPORTEIROS de
Ed. INFANTIL

Nenos de 4 anos traballando, investigando,...
Nenos de 3 anos diante do mural que
fixeron co esquelete de SUE

Os nenos e nenas de Infantil, tamén
traballaron mogollón estudando a 3
mulleres excepcionais.
En 3 anos fixeron un traballo sobre
Susan Hendrikson, a paleontóloga que
descubriu a Sue, pero chegados a esta
parte do xornal, seguro que xa
sabedes quen é Sue.
En 4 anos, mergulláronse na vida e
obra de Rosalía Castro, e fixeron un
mural que podedes ver nesta foto.
E en 5 anos investigaron a María de
Villota, unha loitadora sen igual.
Arriba, os nenos de 4 anos
diante do mural de Rosalía

Na essquerda, os nenos de 5
anos..

BO TRABALLO!
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CULTURA

LECTURAS EN FEMININO
VALEROSAS 1 e VALEROSAS 2, de Pénélope Bagieu, na editorial
dibbuks. 15 + 15 retratos de mulleres imparables que reinventaron o seu
futuro e cambiaron o noso.
LAS CHICAS SON GUERRERAS e LAS CHICAS SON DE CIENCIAS, de
Irene Cívico e Sergio Parra, na editorial Montena. 51 relatos en total que
nos narran a vida de mulleres famosas e non tan famosas que merecen ser
coñecidas e recoñecidas por todos.
CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS REBELDES (1 E 2), de
Elena Favilli e Francesca Cavallo, na editorial Destino.200 historias de
mulleres extraordinarias que todos deberíamos coñecer.
YO VOY CONMIGO, de Raquel Díaz Reguera, na editorial Thule. ºUn
álbum ilustrado que garda unha importante lección de vida, para grandes e
pequenos.
O PAÍS DOS MANDÓNS, de Paloma Rodríguez e Cristina Justo, en
Edicións Émbora. Un álbum ilustrado moi sinxelo e cargado de valores!

CINE EN FEMININO
FIGURAS OCULTAS de Theodore Melfi. Unha historia que sacou á luz as
brillantes mentes de mulleres que posibilitaron o avance de EE.UU. na carreira
espacial.
VAIANA de Ron Clements y John Musker. A protagonista desta historia é
unha nena que vive nunhas illas do sur do Pacífico e desexa
explorar o mundo navegando os océanos.
BRAVE de Brenda Chapman y Mark Andrews. Por que unha
nena ten que cumprir coa arcaica tradición de casar co home
elixido pola súa familia? E se non quere casar?
LA SONRISA DE MONA LISA de Mike Niwell.Unha profesora de universidade
que ten que loitar contra os estereotipos femininos dunha sociedade de
mulleres ancoradas na tradición.

MÚSICA EN FEMININO
THE VERY BEST OF NINA SIMONE, Nina Simone
2006.
RESPIRAR, Bebe 2015.
CO XENIO DESTROZADO, Ses 2013.
WEBLA, Mirian Makeba 1989.
JE VEUX, Zaz 2018.
MATRIARCAS, Gaudi Galego
QUE TE DEN,Amparanoia

Músicas de mulleres que nos
darán que pensar.
AUTORES: ALUMNADO DE 6º
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FESTIVAL DAS LETRAS GALEGAS 2018
Dedicado a María Victoria Moreno

María Victoria de nova

María Victoria naceu en Valencia
de Álcantara (Cáceres) no 1936.
Chegou a Galicia como profesora
de instituto no ano 1963 e non só
escolleu a Lingua Galega para as
súas obras narrativas senón tamén
para os seus estudos literarios, o
ensaio, a poesía e a didáctica da
lingua e da literatura galega.
“A miña relación con Galicia e a
miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor”,
declaraba María Victoria Moreno,
en 1993, no congreso Poetas Alófonos en Lingua Galega.
Algúns dos seus libros

Os gañadores do concurso a xoaniña

Gañadores do “Certame da Xoaniña”, concurso literario de poesía
e narrativa, edición número XXIII:
Domínguez e Lois Martínez Otero

3º Ciclo: Poesía Sheila Rial Quilis
Narrativa Alba Rodríguez Rois
2º Ciclo: Poesía Lucía Martínez Otero
Narrativa Martín Ares Novas e Uxía Gil
García
1º Ciclo: Narrativa Martiño Álvarez
Alumnado de 5º: Nayara , Carla , Xiana , Brais A
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E. Infantil: Conto “ Amigos para sempre
dos dinosauros”
Podedes ver os textos completos na px web
no apartado de Letras Galegas

