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 Coma sempre, por estas datas, 
sacamos un novo número da Revista  
Escolar  O ALBA. 

PÁXINA:PÁXINA:PÁXINA:PÁXINA:     

Páx.1...Portada                                                Páx.14...4º xogamos no patio 

Páx.2...Sumario                                                        Páx.15...Pasatempos II 

Páx.3...Letras Galegas 2018 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…1º Moi bonita é a nosa terra Páx.21...Pasatempos II 

Páx.10...2º o capitán nemo Páx.22...Interviewing Sebastian 

Páx.11...pasatempos I Páx.23...A ANPA 

Páx.12...3º o mar Páx.24...Contraportada 

 Este curso, dentro do programa da BIBLIOTECA ESCOLAR, traballa-
mos o proxecto  “a xente do mar” 
 A Comunidade Educativa do CEP Plurilingüe Igrexa Valadares de-
sexa que disfrutedes coa lectura do noso traballo. 
 
      Un saúdo a todos. 
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    Letras galegas 2018Letras galegas 2018Letras galegas 2018Letras galegas 2018    

 Foi unha editora, tradutora, conferenciante, escritora de literatu-

ra infantil e xuvenil galega e profesora de ensino secundario en institu-

tos de Lugo, Sanxenxo e Pontevedra. 

  O seu pai, Vicente Moreno Moreno, natural de Toledo, foi mobili-

zado en 1937 na Facultade de Dereito para ir á fronte na guerra civil 

española. Durante un permiso, casou coa mestra Sara Márquez Bueno. 

María Vitoria, que foi a primoxénita, tivo tres irmáns: Sara, Antonio e 

Rafael. 

O pai foi destinado en 1943 a Segovia morrendo en 1949 por mor da tuberculose. María Victoria 

tiña dez anos de idade. A nai, dende 1949, tiña escola en Sepúlveda. Como alí non había institu-

to, tanto Victoria como a súa irmá Sara tiveron que ir facer o bacharelato fóra. En 1951 conse-

guiu unha bolsa de estudos e foi a Barcelona, interna nun colexio da Sección Femenina. Alí 

aprendeu catalán e francés, e descubriu a literatura, lendo por vez primeira o Quixote de Cervan-

tes e O principiño de Saint-Exupéry, que se habían converter nas súas obras favoritas. Nos 

veráns volvía ás aldeas de Segovia onde traballaba a súa nai.. De 1958 a 1963, estudou Filoloxía 

Románica na Universidade Complutense de Madrid, onde tivo de profesores a Rafael Lapesa e 

Dámaso Alonso. 

En Madrid, colaborou coa ONCE traducindo libros do francés e lendo para cegos  Alí coñeceu 

ao valenciano José Luis Llácer, invidente dende os tres anos de idade, co que casou ao rematar a 

carreira, en xullo de 1963, e co que se trasladou a Pontevedra, pois Llácer fora contratado como 

profesor no colexio Santiago Apóstolo da ONCE desa vila, do que chegaría a ser director. 

Xa en Pontevedra, estivo dando clases como profesora interina durante dous anos no Instituto 

Feminino, de 1963 a 1965; o primeiro curso como profesora de latín e o segundo de francés. En 

1965, aprobou a oposición e foi destinada ao Instituto Masculino de Lugo, onde estivo outros 

dous anos, e tivo por compañeiro a Xesús Alonso Montero, con quen fixo amizade. 

En 1973 foi cofundadora, con outros oito socios (José Luis Llácer, Margariña Valderrama, Al-

fredo Conde, Blanca Varona, Ramón Yuste, Carmen María Echarre, Paco Gulías e Javier Yuste) 

da librería Xuntanza, na rúa Andrés Muruais de Pontevedra, que pechou en 1976 polas débedas, 

e na que podían atoparse, entre outros libros, obras de Castelao que naqueles momentos estaban 

prohibidos pola censura. 

Na ditadura franquista non se ensinaba a lingua galega, mais María Victoria adicaba parte das 

clases de literatura española dos venres a ensinar literatura galega. Participou activamente na 

vida cultural e política de Pontevedra e de Galicia.  

 (1939 Valencia de Alcántara - 

2005 Pontevedra). 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E     
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICANORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICANORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICANORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA    
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Faltan 1º e 6º que  
teñen as súas propias 

páxinas. 
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Gabriel Brais Tania Carla Noela 

Gabriel Erika Nicolás Leo Elia 

Diego Lena Gloria Erea Leire 

Ana 

Xián Adrián Uxía Miguel Valeria 
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Xulián 

Iker Xabier 
Roi 

Laura 

Diego 

Xian 

Xoana 

Ximena Alejandro 

Sofía 

Antón 

Noelia 

Hadriana 

Lucía 

Ramón Nuria 
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Xoana Sofía Abel 

Diego Noelia Ramón Nuria Oscar 

Laura Alejandro Hadriana Antón 

Iker Xián Hugo 

Xulián Lucía 

Ximena 

Xabier Roi 
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 1º1º1º1º    
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 2º2º2º2º    



11 

 

    

HORIZONTALHORIZONTALHORIZONTALHORIZONTAL    
    

5.- PERSOA QUE TEN COMO 

OFICIO TRABALLAR NO MAR A 

BORDO DUN BARCO. ESPECIAL-

MENTE A QUE TEN ESTUDIOS 

DE NÁUTICA (MASCULINO) 

8. PERSOA QUE SE DEDICA A 

CARGAR E DESCARGAR NO 

PORTO AS MERCANCÍAS DOS 

BARCOS (FEMININO) 

9. MULLERES QUE TRABALLAN 

NUNHA FABRICA DE CONSER-

VAS. 

11. PERSOA QUE EN PRAIAS E 

PISCINAS AUXILIA A OUTRAS 

PERSOAS. 

12. PERSOA QUE, CUN EQUIPO 

AXEITADO, REALIZA ALGÚN 

TIPO DE ACTIVIDADE BAIXO A 

AUGA. 

13. PERSOA QUE PESA POR 

AFECCIÓN NO MAR OU NO RÍO. 

    

VerticalVerticalVerticalVertical    
    

1.- PERSOA VENDE PEIXE (FEMININO) 

2. PERSOA QUE VIVE DA PESCA (MASCULINO)  

3. PERSOA QUE TRABALLA NO MAR REALIZANDO FAENAS DE PESCA. 

4. PERSOA QUE TRABALLA NUN FARO (MASCULINO) 

7. PERSOA QUE TEN POR OFICIO COLLER MARISCO (FEMININO) 

10. PERSOA ENCARGADA DE FACER, AMAÑAR, ETC. AS REDES. 

Encrucillado: 

Resolve o seguinte criptograma: 

Solucións Pasatempos 2:Solucións Pasatempos 2:Solucións Pasatempos 2:Solucións Pasatempos 2: 
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3º3º3º3º    
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4º4º4º4º    
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Solucións Pasatempos 1:Solucións Pasatempos 1:Solucións Pasatempos 1:Solucións Pasatempos 1: 

Sopa de letras:  

Atopa as diferenzas entre estes debuxos e despois píntaos coas  
túas cores favoritas: 

    

� POTERA 

� RAÑO 

� BICHEIRO 

� XEITO 

� TRUEIRO 

� LIÑA 

� VOLANTA 

� ANZOL 

� CERCO 

� TRASMALLO 

� GANCHA 

� BUITRÓN 

� CURRICÁN 

� NASA 

� FISGA 

� PALANGRE 

10 23 25 14 22 7 24 9 
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Alicia 

Ainara 

Noa 
Nerea Martínez 

Laura 

Adrián González 

5º 
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 6º6º6º6º    
Xogamos a razoarXogamos a razoarXogamos a razoarXogamos a razoar    

 

 Da mesma maneira que a actividade física é beneficiosa para a saú-

de, o traballo coa lóxica nas primeiras idades é fundamental para o de-

senvolvemento mental. Nesta actividade de matemáticas baseada na ma-

nipulación, os educandos descubriron porqué as fórmulas do perímetro e 

a área de diferentes figuras exprésanse dunha forma específica toman-

do conta das relacións existentes entre todas. Finalmente, os estudantes 

elaboraron un mural que poden utilizar cada vez que o necesiten para re-

forzar as aprendizaxes. Esta actividade baseada na construción do coñe-

cemento evita a memorización superflua e permite que as aprendizaxes 

adquiridas perduren ao longo do tempo. 



19 

 



20 

 

Dende hai uns cursos vimos desenvolvendo un taller de adestramento en 
técnicas de estudo en 6º de Primaria co fin de asegurarnos de que todos e 
todas rematan a Ed. Primaria con nocións básicas sobre este tema. 

Pero… para que serven ?Pero… para que serven ?Pero… para que serven ?Pero… para que serven ?    
As Técnicas de Estudo serven para entender e comprender aquilo que le-
mos e para optimizar o tempo de estudo.  
Os catro alicerces das Técnicas de Estudo: 
1.Lectura.1.Lectura.1.Lectura.1.Lectura. Un dos erros que en moitas ocasións comenten os nenos/as é 
confundir saber ler con saber entender.  
Durante a escolarización dun alumno moitos dos esforzos dedícanse a 
que aprenda a ler con corrección, dicción e fluidez. Unha vez o consegue 
córrese o risco de olvidar outro aspecto que resulta fundamental e non é 
outro que preguntarse se entende aquilo que leu. De nada serve que un 
alumno saiba ler se non é capaz de entender aquilo que está a ler.  
2. Subliñado.2. Subliñado.2. Subliñado.2. Subliñado. Aprender a subliñar un texto é algo que leva o seu tempo, o 
importante é que se pode ensinar a subliñar como se ensina a ler. Apren-
der a subliñar é aprender a discriminar o esencial do superfluo, o impor-
tante do secundario. Aqueles alumnos/as que son capaces de realizar un 
correcto subliñado parten cunha enorme vantaxe para a optimización do 
estudo, porque este subliñado reverterá positivamente tanto nos esque-
mas como nos resumos que realice seguidamente. Do que se trata é de 
ensinarlles que palabras son as que realmente importan, cales son as pa-
labras crave do texto para que sexan estas as que se utilicen de fronte o 
estudo.  
 

Técnicas de EstudoTécnicas de EstudoTécnicas de EstudoTécnicas de Estudo    
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3. Esquema.3. Esquema.3. Esquema.3. Esquema. O esquema é 

outro dos alicerces funda-

mentais á hora de ensinar 

as Técnicas de Estudo. Sa-

ber realizar un esquema 

implica para o alumno/a 

una certa garantía polo 

que á comprensión de tex-

tos se refíre. Hai multitude 

de tipos de esquemas con 

vantaxes comúns, por 

exemplo, o esquema de cai-

xas o que fai é parcelar o coñecemento precisamente en caixas. Isto permite visualizar 

por bloques os contidos de calquera texto ou tema e permite ao alumno/a gozar dunha 

visión xeral e á vez particular do esencial do texto, é dicir, das palabras crave previa-

mente seleccionadas.  

4. Resumo.4. Resumo.4. Resumo.4. Resumo. Posiblemente sexa o resumo a Técnica máis complexa das catro que confor-

man as Técnicas de Estudo. De feito, non se trata dunha técnica imprescindible para o 

estudo, xa que á hora de estudar é moito máis útil un esquema que un resumo. Pero sa-

ber resumir calquera tipo de texto é unha garantía para a comprensión do mesmo. O re-

sumo é moi importante porque permite traballar a expresión escrita, a elaboración dun 

texto no que ademais de estar presente as palabras crave, o texto preocúpase por unha 

claridade na exposición así como unha adecuación e coherencia ao texto resumido.  

 

As Técnica de Estudo deberían formar parte de xeito natural e integrado das sesións lec-

tivas. Se conseguimos traballar de forma satisfactoria ditas técnicas, os alumnos/as 

aprenderán que son útiles e efectivas e serán capaces de trasladalas a todos os ámbitos 

da súa vida.  
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EnglishEnglishEnglishEnglish    
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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 vos e animamos a 
todos aqueles que non forman parte desta Asociación, a que se unan a nos. 
Este ano, coma os anteriores, entre o traballo que realizamos dende esta Anpa, 
estivo: 
� A oferta de diferentes actividades extraescolaresactividades extraescolaresactividades extraescolaresactividades extraescolares:  

----actividades deportivas:    natación, tenis e taekwondonatación, tenis e taekwondonatación, tenis e taekwondonatación, tenis e taekwondo 
----inglésinglésinglésinglés  
----manualidadesmanualidadesmanualidadesmanualidades 
----inteligencia emocionalinteligencia emocionalinteligencia emocionalinteligencia emocional 
----cociña:cociña:cociña:cociña: actividade nova este ano.´ 
( S abedes que aceptamos propostas para novas actividades nas que 
poidades estar interesad@s para os vosos nenos/as. )  

� Servizo de aula matinal, Servizo de aula matinal, Servizo de aula matinal, Servizo de aula matinal,  dende as 7.45h. 
� Servizo de coidadora, Servizo de coidadora, Servizo de coidadora, Servizo de coidadora, dende as 15:15 ata as 16:00. 
� Uso do pabellónUso do pabellónUso do pabellónUso do pabellón escolar para a celebración do aniversario dos vosos fill@s. 
� Colaboramos economicamenteColaboramos economicamenteColaboramos economicamenteColaboramos economicamente con algunhas das actividades que se reali-

zan no colexio. Festa de fin de curso, agasallos dos reis os nenos, axudas 
para as excursións… 

� Temos en funcionamento unha páxina de Facebookunha páxina de Facebookunha páxina de Facebookunha páxina de Facebook, na que intentamos ter-
vos ó día de tódalas cousas que se fan no colexio e tamén da información 
que nos chega, referente a axudas, charlas, cursos.. a dirección desta páxi-
na é: https://www.facebook.com/Anpa-Igrexa-Valadares-Monte-do-Alba-
1842663372667759/ 

Isto sería un breve resumo do que dende a ANPA pomos a dispor dos socios e 
que intentamos sexa do voso agrado. Gustaríanos que se tendes algunha dúbi-
da ou suxerencia a fagades saber para así poder mellorar entre todos. 

  Un saúdo 
A  directiva da ANPA 

   

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

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

Esperamos seguir contando coa vosa colaboración.Esperamos seguir contando coa vosa colaboración.Esperamos seguir contando coa vosa colaboración.Esperamos seguir contando coa vosa colaboración. 

Autor: Manuel Martínez BaladoAutor: Manuel Martínez BaladoAutor: Manuel Martínez BaladoAutor: Manuel Martínez Balado    
Pai de Miguel (1º) e Xabier (3º) Martínez PascualPai de Miguel (1º) e Xabier (3º) Martínez PascualPai de Miguel (1º) e Xabier (3º) Martínez PascualPai de Miguel (1º) e Xabier (3º) Martínez Pascual    


