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 Coma sempre, por estas datas, sa-
camos un novo número da Revista  

PÁXINA:  

Páx.1...Portada                                                Páx.14...DO– Habilidades sociais 

Páx.2...Sumario                                                        Páx.16...Pasatempos I 

Páx.3...Letras Galegas 2017 Páx.17...5º O gato que fala  

Páx.4...Estamos case todos  Páx.18...6ºA O milagre de Bouzas 

Páx.5...Nós empezamos  Páx.19...6ºB O ferreiro de Castrelos 

Páx.6...Nós acabamos  Páx.20...Mardi Gras 

Páx.8…1ºA e 1ºB Que esconde o mar? Páx.21...Pasatempos II 

Páx.10...2º O meu libro favorito é... Páx.22...Interviewing Sebastian 

Páx.11...3º Entrevistando a Xabier Páx.23...A ANPA 

Páx.12...4ºA e 4ºB A prehistoria  Páx.24...Contraportada 

Escolar  O ALBA. 
 Este curso, dentro do programa da BIBLIOTECA ESCOLAR, 
traballamos o proxecto  “TESOUROS DO MAR” 
 A Comunidade Educativa do CEP Plurilingüe Igrexa Vala-
dares desexa que disfrutedes coa lectura do noso traballo. 
 
      Un saúdo a todos. 
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  Carlos Casares Mouriño naceu no ano 1941 en Ourense, cidade que 
deixaría unha fonda pegada na súa obra. Estudiou Filosofía e Letras en 

Santiago de Compostela. Exerceu a docencia desde 1969 en Viana do Bolo, 
Bilbao, Cangas do Morrazo e Vigo. Nesta cidade faleceu o 9 de marzo de 
2002. 

    Comezou a súa carreira literaria moi novo, pois en 1965 publicaba os seus primeiros relatos 
na revista Grial. É xa tradición entre a crítica falar de dúas etapas na produción narrativa de 

Carlos Casares. Unha primeira, caracterizada no plano temático pola ambientación das obras 
no período franquista e a utilización de elementos autobiográficos, e no plano formal polo em-
prego de técnicas narrativas innovadoras (monólogo interior, ruptura temporal...). Debido a isto 
último algúns estudosos encadran a súa obra dentro da denominada Nova Narrativa, aínda que 

Casares non parecía gustar desta adscrición. As obras máis representativas deste período 
son Vento ferido (1967) e a novela Cambio en tres (1969). 

    En 1975 publicou Xoguetes pra un tempo prohibido, novela pola que recibiu o premio Galaxia e 
o Premio da Crítica española. Esta obra, que reflicte a infancia e a adolescencia dos protago-
nistas na España franquista da posguerra, cerra a primeira etapa da súa produción e marca a 

transición á seguinte. Na segunda etapa, Casares abandona o experimentalismo formal e recu-
pera formas tradicionais de contar, ao tempo que elimina as pegadas autobiográficas. Nas pri-
meiras obras desta etapa recrea, tinxidos de humor e ironía, períodos históricos máis recua-

dos no tempo: Os escuros soños de Clío (1979, Premio da Crítica galega) e a deliciosa noveli-
ña Ilustrísima (1980). Porén, nas súas últimas novelas, Casares voltou sobre a nosa historia re-
cente, sobre o ambiente das vilas galegas na guerra e na posguerra: Os mortos daquel 
verán (1987) e Deus sentado nun sillón azul (1996).  

    Ademais da súa condición de novelista, Casares cultivou a literatura para nenos con obras 
como A galiña azul (1968) ou a peciña dramática As laranxas máis laranxas de todas as la-
ranxas (1973, Premio "O Facho"). Tamén hai que salientar o seu papel como biógrafo de Ramón 
Otero Pedrayo, Manuel Curros Enriquez, Ramón Piñeiro, Vicente Risco, Ánxel Fole, Padre 
Sarmiento... Do seu labor como ensaísta podemos citar Hemingway en Galicia (1999) ou Un 
país de palabras (1998). A Xunta de Galicia recoñeceu o seu enorme labor concedéndolle, 
en 1989, o premio á creación cul-

 Letras galegas 2017 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

  Caricatura gañadora realizada por Hugo Táboas Campos (6ºB) 

FINALISTAS:  
Sandra Alonso (1ºA)  

Karla Freiría (2º)  

Mara Rodríguez (3º)      

Ainara Álvarez (4ºA)       

Hadriana García (5º) 
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Faltan 1º e 6º que  
teñen as súas propias 

páxinas. 
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Á abordaxe! Somos dez piratas inquedos dispostos para a abordaxe do cole 
grande, ás   ordes da capitana Tamara, que é quen manda. 

1ºA: Candela, Sandra, Hugo, Irene, Anxo, Alba, Efrén, Iago, Alex, Anxo, Laura 
e Diego 

Mariñeiros á mar! Con dúas temoeiras, Belén e Bea, este curso imos 
pescar moitos peixes e mariscos. A toda máquina!! 

1ºB: Iria, André, Roi, Aitana, Sabela, Diego, Ihara, Gabriel, Izan e 
Catalina 
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 Parece que foi onte cando chegamos ao “Cole de Arriba” e xa 
pasaron seis anos. Se vos fixades  nótansenos ben, a uns máis 
que a outros. 
 Estamos  na recta final e véñennos á cabeza moitos recor-
dos destes anos, case todos marabillosos.  
 Despedímonos con agarimo de profesores e compañei-

ros, e marchamos ilusionados cara a nova etapa que nos 
espera. 
 GRAZAS E ATA SEMPRE! 
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Que esconde o mar? 
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1º 
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ENTREVISTANDO A “XABIER” 

O curso de 3º quixo coñecer e retratar un pouquiño máis ao conserxe do noso 
cole…Xabier!. Velahí tedes o resultado dalgunha das nosas pinceladas: 
 
NURIA/GAEL: En qué ano e onde naciches? 

XABIER: No ano 1950 en Madrid. 

ALEX/ANEL: Cantos anos tiñas cando escomezaches a traballar? 

XABIER: Vinte e un anos. 

PAOLA/SARA: Cantos anos levas traballando no noso colexio? 

XABIER: Penso que 8 anos. 

IZAN/DAVID: Gústache o teu traballo? 

XABIER: Gústame moito. 

DIEGO/LEA: Qué é o que máis che gusta do teu traballo? 

XABIER: Arranxar cousas. 

VALERIA/KAYLA: Tes algunha mascota? 

XABIER: Non. 

CARLA/UXÍA: Que tipo de música che gusta e quen é o teu/túa cantante favorit@? 

XABIER: Gústame a música de cantautor e a música galega. Un dos meus cantauto-

res preferidos é Serrat. 

TALÍA/HUGO: Cal é o deporte que máis che gusta? 

XABIER: O fútbol e son do Real Madrid.  

ANTÍA/ADRIÁN: Cal é o prato de comida que máis che gusta? 

XABIER: O cocido. 

LAURA/MANUEL: En que outra profesión traballarías se non foses conserxe? 

XABIER: Como actor de teatro. 

LUCÍA/SERGIO: Cal é o teu xogo de mesa favorito? 

XABIER: O xadrez. 

MOITAS GRAZAS XABIER!!! E… 
DISFRUTADE DO VERÁNNNNNNNNNNNNNNNNN!!! 
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 Se na vida adulta as habilidades sociais son necesarias para desenvolverse nos dife-

rentes aspectos da sociedade, nos nenos son igualmente transcendentais. De feito, é de 

suma importancia que estas habilidades se fomenten e se aprendan dende idades tempe-

rás e por ese motivo dende hai uns anos se ven levando a cabo un programa de mellora 

das habilidades sociais no Centro. 

QUE SON AS HABILIDADES SOCIAIS?: 

 Son unha serie de condutas aprendidas que nos 

axudan a desenvolvernos en interaccións sociais, e 

inclúen tanto crenzas e valores como sentimentos, 

así como patróns de comportamento que nos servirán 

de ferramenta para comunicarnos de maneira positi-

va e desenvolvernos socialmente. 

 Hai unha relación manifesta entre o desen-

volvemento temperán destas habilidades e unha 

mellor adaptación posterior á vida académica, 

laboral e social en xeral. Un abandono destas 

competencias pode xerar diferentes problemá-

ticas de illamento social, patróns disfuncionais 

de interacción, falta de comunicación, agresivi-

dade e comportamentos violentos. 

 As habilidades sociais inclúen tanto comportamentos verbais como non 

verbais, é dicir, son unha forma de expresión, de linguaxe oral e corporal, pero 

ao mesmo tempo están mediatizadas por crenzas e sentimentos cara a un 

mesmo (autoestima) e cara aos demais (empatía). Educar en valores é funda-

mental dende as primeiras etapas, xa que así os máis pequenos aprenderán 

a darlle importancia a determinadas crenzas e condutas que favorece-

rán unha vida saudable en relación con si mesmos e cos demais. 
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♥ Empatía: habilidade que permite poñerse no lugar do outro e comprender os seus sen-

timentos. 

♥ Apego: permite desenvolver adecuados lazos afectivos con outros seres humanos. 

♥ Colaboración: permite traballar con outras persoas para lograr fins colectivos. Fo-

menta a integración e igualdade no trato cos demais. 

♥ Solución de problemas: repertorio de habilidades que abarca dende saber identificar un 

conflito ou problema ata atopar alternativas para solucionalo. 

♥ Habilidades de escoita e comunicación:  escoitar activamente e expresar ideas 

e sentimentos. 

♥ Asertividade: relacionada coa competencia anterior, trátase de aprender a 

expresar desexos e necesidades de maneira firme, pero sen facer dano a ou-

tras persoas. 

♥ Control de impulsos: un adecuado autocontrol permite reformular as pro-

pias crenzas e sentimentos e saber canalizalos adecuadamente, Con-

tendo estalidos de violencia e condutas desadaptadas. 

Que habilidades e competencias TRABALLAMOS CANDO PARTICIPAMOS NAS 

ACTIVIDADES DO PROGRAMA DE MELLORA DAS HABILIDADES SOCIAIS? 
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SOLUCIÓN DIFERENZAS: 1.Ollo pez lila, 2.Ollo polbo vermello, 3.pez globo rosa, 4.peixes namorados, 5.peixe verde, 6.peixe lila, 7.peixe morado, 
8.peixe azul celeste, 9.beizos do peixe verde, 10.ollos peixe globo amárelo, 11.nariz do peixe grande azul, 12.nariz do peixe pequeno lila, 
13.peixe raias amárelo e lila, 14.polbo azul, 15.fiestra submarino, 16.bufanda. 

 

Atopa e    
rodea cun 
círculo as 

16  

diferenzas 
entre os 

dous      
debuxos. 

SOLUCIÓN SOPA DE LETRAS 

SOLUCIÓN SUDOKU 

SOLUCIÓN XEROGÍFICOS: 
1. Novela 
2. Enciclopedia 
3. Xamón Serrano 
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O MILAGRE DE BOUZAS 
(Lenda) 

  Mentres a travesía dos restos do Apóstolo Santiago tocaba ao 

seu fin, e os seus discípulos desembarcaban en Galicia, celebrá-

base en Bouzas a voda de dous mozos. 

  A mala fortuna do recentemente casado fixo que a súa mon-

tura desobedecese, penetrando no mar, tras a barca do Após-

tolo. Pero o noivo e o seu cabalo saíron da auga á superficie 

recubertos de cunchas de vieira. Por iso, desde entón, todo pe-

regrino camiño de Santiago leva no seu chapeu unha cuncha 

de vieira. 

Información obtida en:  
http://www.aculturadegalicia.com/2014/07/el-milagro-de-bouzas.html 

  Entre os cantos e actividades que tiñan lu-

gar, os señores, a cabalo, practicaban un xogo 

que consistía en arroxar as súas lanzas ao ai-

re e, galopando, tentaban recollelas antes de 

que estas caesen ao chan. 
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(Lenda) 
 

Esta historia acontece na igrexa de 
Castrelos. 

Cerca desta igrexa tiña un ferreiro o seu 
taller. 

Dedicado ao seu traballo, perdera toda a súa xuventude 
sen fixarse en ningunha moza. 

Por fin, nos seus últimos anos  namorouse dunha fermo-
sa rapaza. 

Deseguido, como era moi rico, mercou as mellores 
xoias do lugar, a rapaza visitou ao vello ferreiro (atraída 
polas súas xoias) e este atrapouna na súa casa e cravou 
cravos nas fiestra e saídas. 

Grazas á súa persistencia logrou que a levara unha vez á 
semana á igrexa. 
O ferreiro deuse  conta de que a rapaza se miraba  alí 
cun rapaz . 
Entón, cego de ira, foi camiño á igrexa con intención de 
matar á rapaza. 
Esta mociña era unha das mellores obras de ´Deus´ e 
este impediu  que o ferreiro a matara poñendo cravos na 
entrada da igrexa. 
Dende entón a porta está pechada. 
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Sopa de Letras: Busca 11 nomes de peixes 
Xeroglíficos: 

2. Libro de consulta 

1. Que les? 

Resolve o sudoku colocando os 
números do 1 ao 6 sen repetir ningún 
en cada fila horizontal e en cada co-
lumna vertical. 

3. Un bocadillo de... 
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 Sebastian is our language assistant this year. He helps us to improve our 
English. 

 Where are you from? 

 I´m from the USA; from a state called North Dakota. If you 
know the movie Fargo, that´s my hometown. It´s very cold there. 

 How long have you been an Aux? 

 This is my second year as an Aux. I love it. 

 What do you like most about being an Aux? 

 I love living in Spain and experiencing the culture here. The food is amazing. I 
also love sharing my culture with the students. They are amazed when I show them 
pictures of food, celebrations, or cities in the USA. 

 What do you like to do in your free time? 

 I like to travel to different places in Spain and Europe. I also like to go hiking. 
A few weeks ago I climbed Galiñeiro and it was amazing. I want to visit the Cíes Is-
lands next. 

 What do you like most about Vigo? 

 It feels like a big city and there are always new places to explore. There are 
many good restaurants, and I enjoy getting tapas with my friends. It´s also nice to 
be close to both beaches and mountains. 

 What is your favorite Galician food? 

  I went to the Arribada festival in Baiona, and I ate choripan and churrasco. 
The food is amazing! 

 How different is North Dakota from Galicia? 

 North Dakota is very cold. It is close to Canada and it snows a lot. In the win-
ter it can be -40 degrees. I prefer the rain in Galicia to the snow. 

 Why did you want to learn Spanish?   

 I never studied Spanish in school. I learned it by listening and practicing 
everyday. I love learning languages, and I wanted to challenge myself to 
learn Spanish through immersion. 

 How is your Spanish now? 

 I am fluent, but I´m still learning grammar. I can understand almost 
everything, and I speak Spanish everyday. I can understand Galician too, 
but I can´t speak it yet. 

 Do you play any sports? 

 I play squash at O Carmen and Lavadores. I also play basket-
ball sometimes. 
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 Prezadas familias, 
 

 Como sempre, aproveitamos estas páxinas da revista “O ALBA”  para 
darvos as grazas polo voso apoio. Agardamos seguir contando con vós e 
animamos a todos aqueles que non forman parte desta Asociación, a 
que se unan a nós. 
 

 Este ano, coma os anteriores, entre o traballo que realizamos den-
de esta Anpa, estivo: 
—> A oferta de diferentes actividades extraescolares:  

actividades deportivas: natación, tenis e taekwondo 
inglés : con dous grupos, infantil e primaria 
manualidades: que debido ao número de alumnos que se apunta-
ron, tivemos que facer dous grupos, luns e venres. 
intelixencia emocional:  actividade nova este ano, a cal tivo 
unha moi boa aceptación. 
move os pés: actividade que o ano pasado non tivo continuidade 
debido os poucos nenos que se apuntaron, e este ano sí foi posi-
ble realizala. 

 Sabedes que aceptamos propostas para novas actividades nas que 
poidades estar interesad@s para os vosos nenos/as 
—> Servizo de aula matinal,  dende as 7.45h. 
—> Servizo de coidadora, dende as 15:15 ata as 16:00h. 
—> Uso do pavillón escolar para a celebración do aniversario dos vosos 
fill@s. 
—> Colaboramos economicamente con algunhas das actividades que se 
realizan no colexio. Festa de fin de curso, agasallos dos reis aos nenos, 
axudas para as excursións… 
—> Este ano puxemos tamén en funcionamento unha páxina de Facebook, 
na que intentamos tervos ao día de tódalas cousas que se fan no co-
lexio e tamén da información que nos chega, referente a axudas, 
charlas, cursos... A dirección desta páxina é: https://
www.facebook .com/Anpa- Igrexa-Valadares-Monte-do-Alba-
1842663372667759/ 
 

  Isto sería un breve resumo do que dende a ANPA pomos a dis-
por dos socios e que intentamos sexa do voso agrado. Gustaría-
nos que, se tendes algunha dúbida ou suxerencia, a fagades sa-
ber para así poder mellorar entre todos. 
   

            Un saúdo. 

                   A  directiva da ANPA  
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A portada e a contraportada son os traballos seleccio-
nados entre os presentados ao concurso deste ano. 

Dámosvos as grazas por participar en todas as activi-
dades que vos propoñemos. 

Esperamos seguir contando coa vosa colaboración. 

Autora: Nai de Sandra Alonso Almuiña (1ºA) 


