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1ª 

  Un  ano máis,  con  algúns  cambios,  aquí  esta‐
mos fieis á cita cun novo número da Revista Escolar 
O  ALBA,  adicado dun xeito especial ao noso ben‐
querido José Luis,  en  agradecemento  ao  seu  labor 
como director deste Centro. 
  Este curso, dentro do programa da BIBLIOTECA 
ESCOLAR, traballamos o MUNDO DOS INVENTOS. 
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LIMIAR 

  A Comunidade  Educativa do CEP Plurilingüe  Igrexa Valadares desexa que 
disfrutedes coa lectura do noso traballo. 
 



Semana do conto 

Apertura Biblioteca 

Exposición  de outono 

Plantas aromáticas 

Polo correo do vento 

Regueifas Sales de baño 

Visita de Alicia Borrás 

Degustación do Entroido Semana do conto 

O merdeiro Camiño da Lingua 

Plantas aromáticas 



O Homenaxeado do Día das Letras Galegas 
2014 é Xosé María Díaz Castro (1914 - 1989), 
poeta orixinario de Os Vilares de Parga, Guiti-
riz (Lugo). 

Currículum 

Ós 17 anos ingresou no Seminario de Mondoñedo e cando saíu en 1936, exerceu 
de profesor de Ensinanza Media en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). En 1948, 
tras licenciarse en Filosofía e Letras, trasladouse a Madrid, onde alternou a do-
cencia coa traducción no Ministerio da Gobernación. Tamén traballou no Institu-
to de Cultura Hispánica e no Consello Superior Científico.  

Obras realizadas 

Escribiu os primeiros versos ós 12 anos e o seu primeiro poema publicouno ós 16 
na revista "Lluvia de rosas" (Tarragona) da que foi colaborador. Desde Madrid 
publicou asiduamente poemas na revista "Alba". A súa consagración produciuse 
coa aparición do tomo IV da Escolma da poesía galega (1955) de Francisco Fer-
nández del Riego. Tamén publicou poemas e artigos de crítica e ensaio en 
xornais de Vilalba, Mondoñedo, Viveiro, Lugo, Pamplona, Vigo e nas revistas 
"Estafeta literaria" e "Ínsula" de Madrid. En 1946 publicou “Nascida dun sono” e 
“El cántico de la ciudad” e en 1961 “Nimbos”, a súa obra máis importante. Publi-
cou, ademais, traduccións ó galego e ó castelán de poetas e prosistas europeos, 
multitude de poemas e os libros “Sombra radiante” e “Mediodía”. 

Outros datos de interese 

O seu poema "Penélope" foi traducido ó francés na antoloxía “Terre d'Espagne” 
de Francoise Pechère e aparece a referencia crítica á súa obra na revista ale-
mana "Humboldt". En 1946 gañou os primeiros premios de poesía galega e caste-
lá nos Xogos Florais de Betanzos (A Coruña). 





Por fin ... no cole grande! 
Fixádevos: somos trece, pero 

a nosa profe moreniña rompe 
o meigallo e somos catorce! 

Xa sabemos sumar!        

Isabel 

Christian 

Ainara 

Ana 

Alicia 

Lucía 

Nerea 

Violeta 

Aloia 

Manuel 

Mario 

Laura 

Alba 

Adrián 



Os inventos de   1º A 
         
Robot  de axuda  pa-
ra facer traballos na 
casa. 
Funciona con pilas. 

Supermanicura 2014. 
 

Máquina de pintar e 
arreglar as uñas.  
Funciona con auga. 

Pistola da bondade. 
Converte as persoas 
malas en boas. 
Funciona apuntando  
dereito  ó corazón. 
 



Unha ducia de repoliños e 
unha profe dóce coma o mel. 

 

Non vos fiedes: viñemos 
dispostos a dar moita gue-
rra. 

Chelo 

Noa 

Adrián 

Nerea Nuria Sabela 

Brais 

Celia 

Greta David 

Kayla Antón 

Sara 



Os inventos de 
        1ºB 
Máquina que 
fai  os deberes. 
Funciona con 
pilas. 

Cueiro  de paseo 
para cans. 
Sae de paseo e 
mantén limpo o 
contorno. 
Funciona con bol-
sas recambiables. 
 

 

Mochila voadora 
Lévate á escola 
voando. 
Funciona con pilas. 



http://buscacuriosa.blogspot.com.es/2007/05/la-imprenta.html 
 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta_en_Espa%C3%B1a 
 
http://www.museodopobo.es/expo-sala-prensa.php 
 
http://www.monterrei.es/?q=castelodemonterrei 

Podes consultar estas direccións  

Estate atento á nosa páxi‐
na  web,  que  no  mes  de 
xuño  sairán  as  respostas 
en cursos -> 2º.  



1. Apelido do inventor do microscopio 
3. Apelido do inventor da pila 
5. Apelido do inventor do telégrafo 
6. Nome do inventor do telescopio 

2. Apelido do inventor do teléfono 
4. Apelido do inventor da bombilla 
6. Apelido do inventor da imprenta 
7. Apelido do inventor da penicilina 









COMO SE ENSINA? 
A maioría dos nenos e nenas funcionan moi ben con rutinas, polo tanto o ideal será 

conseguir que os novos hábitos se convertan en rutinarios. 
Cunha práctica adecuada, os hábitos adquírense entre 20 e 30 días. 

1. Decidir que imos esixir e preparar o necesario. 
O primeiro é decidir razoadamente o que lle imos esixir (evitando pensamentos co-

mo: “prefiro facelo eu, que o fago mais rápido e mellor”) e comezar canto antes. 
Debemos esixir algo adecuado para a súa idade. 
Facelo sempre e en todo lugar. 
Todos debemos ir “a unha” ( Non vale “con mamá teño que facer isto pero 

con papá non”) 
2. Explicarlle que ten que facer e como. 

Hai que explicarlle moi claramente e con poucas palabras que é o que queremos 
que faga, dándolle seguridade: “dende hoxe vas ser un rapaz/rapaza maior e vas la-
var a cabeza ti soíño, sei que o vas a facer moi ben” (por exemplo). 

Ensinádelle realizándoo vós primeiro. 
Pensade en voz alta mentres o facedes as primeiras veces: “Primeiro mollo a cabe-

za, logo poñemos o xampú...” 
Asegurádevos de que comprende as instruccións, para iso é bo pedirlle que as re-

pita. 
3. Practicar 

Poñédeo a practicar. Ao principio hai que lle ofrecer moitas ocasións de práctica. 
Recordádelle os pasos que ten que facer: Primeiro mollo a cabeza, logo poñemos 

o xampú...” 
Eloxiádeo nos primeiros avances. 
Pouco a pouco diminuír a axuda. 
As présas non son boas, por iso hai que organizarse para dispoñer de tempo sufi-

ciente. 
4. Supervisar 

 Hai que revisar como vai realizando o que se lle encomenda. Se un neno/nena 
esta aprendendo a peitearse temos que revisar se quedou ben. 

 Eloxiar e valorar a súa realización. Se non está de todo ben, dicirlle en que pode 
mellorar. 

POR QUE É IMPORTANTE A  
AUTONOMÍA? 

   O desenvolvemento da autonomía persoal é un 
obxectivo prioritario na educación e desenvolvemento dun 
neno. Considérase autónomo a aquel que é capaz de reali-
zar, sen axuda, aquelas actividades propias da súa idade, 
capacidade e entorno socio-cultural. 

Un neno ou nena pouco autónomo soe ser depen-
dente, require axuda constante, ten pouca iniciativa e, dal-
gunha maneira, soe estar sobreprotexido. Estas mesmas 
características poden reflectirse se na súa aprendizaxe ou 
na relación con outros nenos e nenas. De aí a importancia 
do desenvolvemento da autonomía, normalmente cando 
progresen neste aspecto tamén mellora a súa aprendizaxe 
e a relación cos demais. 



Os alumnos de quinto, este ano, decidimos crear dúas cooperativas, para ser todos 
socios traballadores, aportar o capital inicial e empregar os beneficios obtidos na 
excursión de fin de curso do ano que vén. 

Antes do Nadal fixemos a primeira venda no colexio. Queremos agradecer a parti-
cipación masiva de alumnos, pais e mestres, foi todo un éxito!: 
Temos pensado facer outro “mercadillo” pronto e a finais de maio iremos ao mer-
cadillo de Coia. Esperamos vervos por alí  

Aquí  vos deixa-
mos o noso catá-
logo de produtos, 
para que poida-
des ir escollen-
do.Todos eles es-
tán elaborados 
polos nenos e ne-
nas de quin-
to.Agardamos que 
sexan do voso 
agrado!  

  

 
 

 

 



 

 
 
Pulseiras de cremalleiras, cordonciño ou coiro a 1,50€ (temos máis modelos). 

 
Diademas e colgantes a 1,50€ e marcapáxinas a tan só 1€ e 0,50 € 

 
Aneis, pendentes e chaveiros a 1,50 € 

   
Conxuntos de silestone, imáns, tangram e moitas cousas máis! 



NÓS EMPEZAMOS E... 

Entre  as  fotos  de 
arriba e as de abaixo, 
pasaron seis anos. 
Agora  estamos  de 
despedida!  Cun  pé 
no  Instituto  e  outro 
no  Cole  que  nos 
trouxo  ata  aquí  da 
man  dos  nosos  pro‐
fes  e  compañeiros. 
Grazas a todos eles! 
Rematamos máis dos 
que empezamos por‐
que  algúns  fóronse 

XA ACABAMOS! 

incorporando ao  lon‐
go dos seis cursos.  
 

Mestura  de  senti‐
mentos:  mágoa  do 
pasado  e  ilusión  do 
futuro que nos agar‐
da.  
Ata sempre! 





6º A 



 

 

 

 
 

 



ANPA IGREXA VALADARES 
ANPA MONTE DO ALBA 

 
 As  ANPAS “ Igrexa Valadares” e 
“Monte  do Alba”  un ano máis organizaron 
conxuntamente  distintas actividades: a través da 
empresa CONFOROCIO, temos as actividades 
de inglés coloquial e de informática. 
Facemos un curso de manualidades con 
Cristina, unha profesora que leva moitos anos 
con nós.  

 

 Tamén este ano contamos con clases de tenis no pavillón do colexio, e como cada 
ano, seguimos cos cursos de natación. 
 

 A parte destas actividades, ofrecemos o servizo de aula matinal dende as 
7:45 h e o servizo de coidadora despois do xantar, que cada ano están tendo máis 
éxito!  
 

 A ANPA colabora tamén no coidado dos nenos e nenas de infantil no servizo 
do comedor. 
 

 Este ano, como todos os outros, os Reis Magos viñeron visitar aos cativos e 
para rematar o curso, tivemos unha gran festa da escuma, que foi unha grata sorpresa 
para todos os nenos e nenas (e tamén dalgúns pais, nais ...). 
 
 Non queremos esquecernos da emotiva despedida do noso director José Luis e  
aproveitamos para darlle a benvida á nosa nova directora Cristina. 
 
 Todo o equipo da  ANPA mandámosvos un saúdo...  



1. Apelido do inventor do microscopio 
3. Apelido do inventor da pila 
5. Apelido do inventor do telégrafo 
6. Nome do inventor do telescopio 

2. Apelido do inventor do teléfono 
4. Apelido do inventor da bombilla 
6. Apelido do inventor da imprenta 
7. Apelido do inventor da penicilina 



TIÑAMOS MÁIS PORTADAS: 
Debuxos presentados no concurso que poderían ser a porta-
da deste ano. Agradecemos a colaboración da comunidade 
educativa ao mesmo tempo que a animamos a seguir colabo-
rando en futuras actividades. 
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