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 VIOLENCIA  DE  XÉNERO
O  25 de novembro celébrase o día internacional  contra a violencia de

xénero. Durante as semanas previas estivemos aprendendo moitas cousas

sobre este tema, na clase de relixión. 

 

que é a violencia de xénero?

Enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou agresión

que  poida  ter  como  consecuencia  un  dano  físico,  sexual  ou  psicolóxico,

incluídas as ameazas de tales actos e a  privación  da liberdade.
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Violencia física

Inclúe calquera acto de forza contra o corpo da muller, con resultado
ou risco de producir lesión física ou dano: labazadas, golpes, queimaduras,
beliscos, tiróns de pelo, picadas, empurróns, lanzamento de obxectos, uso de
armas, intentos de estrangulamento, intentos de asasinato...

violencia psicolóxica
Inclúe toda conduta, verbal ou non verbal,  que produza na muller

desvalorización  ou  sufrimento:  insultos  (expresión  coma:   estás  louca,  es
unha histérica, ignorante, atrasada, fea); menosprezos (expresións como: non

serves  para  nada,  non  es
capaz  de  facer  nada  ben,
mala nai, se non fose por min
onde  irías?..);  intimidacións  /
ameazas  (expresións  como:
voute  matar,  vaite  da  casa,
vouche  quitar  os/as
nenos/nenas;  abuso  de
autoridade  (por  exemplo:
rexistra as túas cousas, revisa
o  teu  correo,  preguntas
cousas  como  “con  quen
estivestes hoxe?”,  chegaches
10  minutos  tarde…);  falla  de
respecto  (non  respecta  as

túas  necesidades,  sentimentos,  opinións,  desexos  e  manipula  o  que  dis,
destrúe  obxectos  de  especial  valor  para  ti,  ignora  a  túa  presenza,
desautorízaa diante dos nenos/nenas.
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Violencia sexual e abusos sexuais
Inclúen calquera acto de natureza sexual  forzada polo agresor ou

non consentida pola muller, e que abarcan a imposición, mediante a forza ou
con intimidación, de relacións sexuais non consentidas, e o abuso sexual, con
independencia de que o agresor garde ou non relación conxugal, de parella,
afectiva ou de parentesco coa vítima.

Violencia económica
A violencia económica é unha forma de control e manipulación que

pode ocorrer na relación da parella.  Móstrase pola falta de liberdade que o
agresor ofrece á vítima en facer os gastos necesarios para cubrir  as súas
necesidades. A vítima debe xustificar constantemente o que fixo, onde gastou
o diñeiro.

Inclúe  a  privación  intencionada,  e  non  xustificada  legalmente,  de
recursos para o benestar físico ou psicolóxico da muller e das súas fillas e
fillos ou a discriminación na disposición dos recursos compartidos no ámbito
da convivencia de parella.

O maltratador considera que a      muller é
incompetente e que non administra ben ou gasta

os  cartos  en  cousas  innecesarias,  polo  que  non
pode tomar decisións sobre o destino do gasto.

Violencia social
  A violencia social  basease na limitación, control e indución ao
aillamento  social  da  persoa.  Sepárase a  víctima  de  familia  e  amigos,
privándoa de apoio social e alonxándoa do seu entorno habitual. En ocasións
ponse a vítima en contra do seu entorno.

        FERNANDA E CARLOS 5º
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A paz no cole   MAITE 4º 

O día  30  de  xaneiro  celebrouse  o  Día   Mundial  da  Paz  e  Non  Violencia  e
gustaríame moito contarvos o que fixemos no cole. Para comezar, contáronnos un  conto da
bióloga Wangari Maathai. Cóntanos que no seu pobo talaron as árbores para poder facer
edificios. Ela decidiu plantar árbores coas mulleres do seu pobo e  a así reforestar o monte.
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 Despois, mostráronnos a fábula  de Wangari Maathai ''Serei un Colibrí''. Que ía

de que nun bosque estaba ardendo e os grandes animais non axudaban para poder apagar.

Un pequeno colibrí comezou a coller auga, co seu pequeno peteiro,  para poder apagar o

lume. Os animais dixéronlle que non  o conseguiría. O colibrí dixo: a intención é o que

conta e se todos fixesedes o mesmo igual conseguiriamos apagar o lume. 

Logo vimos o conto ''Que Viva a Paz por preguntar que non quede''. Este conto

ensinounos:  que é a paz, como construíla, por que é importante etc....Para poder celebrar

ben o día da paz debemos saber primeiro que é a paz. A paz é un sentimento que nos fai

felices, a paz é moi importante, pero non a comes, non a ules só a sentes no teu interior.

Todos podemos construir a paz entre todos e todas. Cando ti respectas aos demais, non

actúas de maneira egoísta e mala, xa estás contruindo a paz.

Tamén fixemos un programa de radio, onde falamos sobre o conto: ''Que viva a

Paz'' e sobre Wangari Maathai. Os cursos: primeiro e segundo fixeron un mural de Wangari

Maathai, da súa fábula ''Serei un colibrí''  e ''Wangari e as árbores da paz'': Quedou moi

chulo !!!! Colocárono nas escaleiras da entrada do cole. 
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                                        ENTROIDO 2018: 

                               “A CIENCIA TEN NOME DE  

                                                     MULLER” 

VENRES 2 de FEBREIRO de 2018: … Preparados…. listos….xaaaa!!!! 

        Comezamos a quentar motores para unha das festas máis importantes 

do ano…o ENTROIDO!! E este curso, temos un lema moi especial: 

“A CIENCIA TEN NOME DE MULLER”.  

Por iso, decidimos por maioría absoluta, que os nen@s do cole 

disfrazarémonos do seguinte xeito: 1º e 2º de AND, 3º e 4º do SISTEMA SOLAR, 

e 5º e 6º de MULLERES CIENTÍFICAS, e como xa temos case todo preparado, 

arrancamos!! 

Pois si, ese día, no CEP Carlos Casares, Sabela, Marta, Lucía, Violeta e 

Gabriel, lían o pregón que marca o inicio do entroido no cole, e a nosa “Meca” 

xa estaba lista coa primeira orde: “Se nos mundos da ciencia queres entrar, 

de muller científica te disfrazarás, e unhas lindas gafas traerás”  

                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ….…despois foron chegando o resto: 

 

“Se coma unha científica productos químicos queres manipular, 

unhas luvas vellas te porás” 

“Seguimos con festa e celebración, polo que algún aparello 

científico, traerás por obrigación” 
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“Para rematar o invento, someteraste agora a un experimento, 

porque para a fariñada, con bata e botas virás preparada”… 

 

       Deste xeito, e seguindo a nosa “Meca”, viñemos ao cole cada día vestidos 

segundo as súas ordes, os catro días da semana, 

 

Logo, cando chegou o XOVES, estabamos todos desexosos deste día, xa 

que tiñamos preparado un montón de actividades, diversión garantizada!! 

 

  A ANPA, coma tódolos anos preparounos unha chocolatada, con 

biscoitos caseiros que estaban…. mmmmmmmmm!!!!! riquiiiiiisimooooossss!!! 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

Despois de coller forzas, agardaba por nós unha batalla moi importante, 

pero antes, tiñamos que darlle os últimos retoques ao noso baile para o día 

seguinte e deixar todo preparado e listo para a festa!!!  
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      Nico e Diego de 5º curso, elaboraron o testamento da nosa “Meca” e despois  

da súa lectura, procedimos a súa queima, xa que non lle foi concedido o 

indulto por parte dos presentes… 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……unha mágoa, este triste final para a nosa “Meca Ciéntífica”…    
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Preparámonos: gafas, bata, botas, gorros…para protexernos ben  porque 

a fariñada estaba a piques de comezarrrrrrrr!!!!!...Adianteeeeee!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Foi tan divertido, que ata un canciño branco quería “colarse” na nosa 

festa!!! 

 

 

 

                                                      

 

  

 

 

 

 

Cando rematamos a fariñada, xa so nos quedaba agardar ao día seguinte, 

para desfilar polas rúas de Salvaterra xunto cos nosos compañeir@s do CRA 

A LAGOA e do CEIP DE LEIRADO…. 

Xa chegou o VENRES ,e nada mais chegar ao cole, a mañá cedo, puxémos 

os disfraces nos que tanto traballaramos meses antes: pintando, cortando, 

pegando, “repegando”… volvendo a pegar… cosendo,… o caso é que xa somos 

uns expert@s no tema de manualidades!! E se non mirade, mirade os nosos 

deseños!! 
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1º e 2º ADN… 

 

        
 

3º e 4º SISTEMA SOLAR… 

 

          
 

                 5º e 6º MULLERES CIENTÍFICAS… 
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A verdade é que foi unha pena que polo tempo tivéramos que facer o 

desfile no pavillón e non puidéramos ir polas rúas de Salvaterra e ao Parque 

de A Canuda…., pero bueno, pasámolo xenial!!  

Desfilamos, bailamos, comemos a merenda, e por suposto, rematamos 

queimando a “Meca”, porque ademais este ano fixemos dúas “Mecas 

Científicas”, e as dúas correron a mesma sorte… remataron no lume!! 

          
 

Pero antes, Darío, Lúa, Lucía y Antía, leron o seu testamento, xunto cos 

nenos dos outros coles, para facernos saber a todos as súas últimas vontades 

antes de pasar a unha nova vida… 

                     

     Xa só nos queda agardar ata o 

ano que ben, porque como se di, 

para o ano que ven………..màissss 

e mellooooorrrr!!!!  

 

E se chove… que chova!!!                                                  

                                          

                                  Alumn@s de 4º                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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