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1ª 

  Como  todos os  anos, nestas  datas,  envia‐
mos ás familias un novo  número da Revista Es‐
colar O ALBA. 
 

  Este curso, dentro do programa da BIBLIO‐
TECA ESCOLAR, traballamos o proxecto  “A RECI‐
CLAXE É VIDA” 

PÁXINA:   

Páx.1……….Portada                                                 Páx.13.…... Pasatempos II 

Páx.2……….Sumario                                                        Páx.14.…... 4ºA ‐ Here comes the Easter bunny!                   

Páx.3……….Letras Galegas 2015  Páx.15.…… 4º B ‐ Reciclas?  

Páx.4……….Estamos todos   Páx.16 …….DO ‐ Internet I 

Páx .5………Nós empezamos   Páx.17.…… DO—Internet II 

Páx.6……….Nós acabamos   Páx.18...…. 5º—Curiosidades sobre a reciclaxe  

Páx.7……….1ºA ‐ Comprometidos co medio  Páx.19.…... 6º ‐ Interview with Connie                                    

Páx.8……….1ºB ‐ Facemos vermicompostaxe   Páx.20.….…6ºA /6ºB ‐ O porto de Vigo I 

Páx.9……….Pasatempos I  Páx.21….… 6ºA /6ºB ‐ O porto de Vigo II 

Páx.10……..Adiviñas de 2º    Páx.22….… Pasatempos III 

Páx.11……..Adiviñas de 2º   Páx.23……. A ANPA 

Páx.12 …….3º ‐ Mafalda  Páx.24….... Contraportada 

A Comunidade Educativa do CEP Plurilingüe Igrexa Valadares desexa que disfru‐
tedes coa lectura do noso traballo. 
 

      Un saúdo a todos. 
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Xosé Fernando Filgueira Valverde 

Letras Galegas 2015 
 

O Homenaxeado do Día das Letras Galegas 2015 é Xosé Fernando Filgueira 

Valverde, historiador, escritor, político, etnógrafo que naceu en Pontevedra 

o 28 de Outubro de 1906. Faleceu o 13 de Setembro 1996 ós 99 anos de 

idade. 

Currículo 

Estuda o Bacharelato en Pontevedra e obtén en Santiago a licenciatura en 

Dereito. Tamén obtén en 1936 o doutorado en Filosofía e Letras, Sección de 

Historia. Traballa como profesor do Instituto de Ensino Medio en Ponteve-

dra. En 1923 dirixe a sección de Historia da Literatura no Seminario de Es-

tudos Galegos. Colabora en diversos medios de comunicación e en 1932 é 

nomeado membro da Real Academia da Historia. Desde 1942 é membro da 

Real Academia Galega e en 1953 é nomeado membro da Real Academia da 

Lingua e tamén do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento así como 

de moitas máis fundacións, academias... Desde 1959 a 1968 é alcalde de 

Pontevedra e recibe varios premios e condecoracións. 

Obras realizadas 

Son moitos os campos do saber que abarcou Filgueira Valverde. Escribiu 

máis de 300 libros e milleiros de artigos, pronunciou discursos e conferen-

cias... Por citar algunhas, pódense destacar producións como “Guía de Com-

postela”, “Castelao escenógrafo”, “Da épica na Galicia medieval”, “Don Qui-

jote y el amor trovadoresco”, “La toponimia gallega”, “Rosalía no seu fo-

gar”... 



 4 

 

Estas son as fotos de todos. Faltan 1º e 6º que 
teñen as súas propias páxinas. Neste curso 
aprendemos a Reducir, Reutilizar e Reciclar. 
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 Aquí están as alineacións dos dous equipos de primeiro, acompañadas polos 
seus técnicos. Xa lograron o primeiro reto da tempada: ascender a Primaria. 

ALINEACIÓNS 

1ºA: Gael, Laura, Anxo, Uxía, Antía, Alex, Sara, Uxía, Talía, Hugo e Mara. 
1ºB: Anel, David, Adrián, Paola, Lucía, Carla, Izan, Diego, Sergio, Lea e Valeria 
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Durante seis anos, xogamos na liga de Primaria. Neste momento, estamos nos pos‐
tos de ascenso á ESO. Esperamos conseguilo!  
Grazas a todos os entrenadores e entrenadoras que o fixeron posible! 

NÓS EMPEZAMOS E ... 

XA ACABAMOS! 

A próxima copa 
adicámoslla  ás 
nosas familias e 
a  toda  a  afec‐
ción. 
 

ATA 
SEMPRE! 
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Os alumnos de 1ºA estamos moi comprometidos co medio: 
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AXUDA A CADA RESIDUO A CHEGAR AO SEU COLECTOR SEGUINDO 
AS FRECHAS  

ENCONTRA AS 7 DIFERENZAS ENTRE ESTES DOUS DEBUXOS NOS 
QUE APARECEN OS RESIDUOS DENTRO DO SEU COLECTOR           
CORRESPONDENTE  
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BUSCA AS 10 DIFERENZAS 

BRICK 

COMPOST 

ENVASE 

MATERIA 

ORGÁNICA 

PAPEL 

REDUCIR 

RECICLAR 

REUTILIZAR 

ATOPA AS PALABRAS NA SOPA DE LETRAS: 
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  Hoxe en día a sociedade en xeral ten unha gran dependencia das tecnoloxías 
e aínda máis os rapaces e nen@s. Internet é un mundo cheo de posibilidades para 
aprender, divertirse e comunicarse pero o uso de  Internet tamén conleva riscos, 
especialmente  para  os  nen@s  e  adolescentes.  Internet,  como  todo,  pode          
empregarse ben ou mal. Non é algo perigoso en si mesmo, o perigoso é o uso que 
se  lle  da  e/ou  as  persoas  que  o  empregan.  Algúns  perigos  de  internet  son:                  
ciberacoso,  ciberbullying,  grooming  (abusos  a menores  por  parte  de  adultos  a    
través de internet), phising (fraude), virus e troianos, contidos inapropiados, spam 
(correos lixo), contidos falsos, violación da privacidade, etc.  
  Hai varias cousas que non todo o mundo sabe sobre internet:  
  ‐Ainda que borremos a nosa  conta das  redes  sociais, esta nunca  se borra,  
soamente  a  apartan  a  un  servidor  privado  da  propia  rede  social  que  é menos      
accesible. 
  ‐Todo  o  que  enviamos  vía what´s  app,  telegram,  etc.  envíase  a  través  de      
Internet, polo que é susceptible de ser visto por outras persoas.  
  ‐A  idade mínima  para  pertencer  a  una  rede  social  son  14  anos.  Non  se       
debería permitir que os menores de 14 anos pertenzan a unha rede social co fin 
de  protexelos.  Os  menores  de  esta  idade  teñen  que  falsear  a  súa  data  de            
nacemento  para  facer  unha  conta  nelas,  e  así  o  fan  en moitos  casos.  Por  este    
motivo ofrecemos as seguintes pautas para navegar dun xeito seguro. 

PAUTA 1 :  
Protexer a nosa privacidade: 

• Nunca  reveles  información 
persoal. 

• Protexe os datos persoais propios e alleos 
(amig@s, compañeir@s, familiares…) 

• Non  establezas  contacto  con  descoñeci‐
dos. 

• Vixía as  fotos e  vídeos que publiques ou 
envíes, debes  ter en conta que unha vez 
que se suban á rede non hai volta atrás.  

• Coidado  co  uso  das  cámaras  web  (é     
convinte  telas cubertas cando non se es‐
tean usando) 

PAUTA 2:  
Ser respectuoso e responsable nas Redes sociais. 
Foros, chat e mensaxería: 

•Non te fagas pasar por outras persoas, e asegúra‐
te de que coñeces a quen está do outro lado. 

•Nunca des información privada ou persoal. 
•Respecta aos outros usuarios. 
Xogos en liña: 

• Obedece a clasificación por idades. 
• Controla o tempo de xogo. 
• Coida con quen te relacionas neles. 
Netiqueta: 

• Mostra consideración e respecto aos demais, pi‐
de permiso para etiquetar en fotografías e vídeos 
se outras persoas saen neles. 
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PAUTA 3: Ser crítico, non todo o que hai en 
internet é bo. 

•Nunca creas nos regalos gratis (do tipo: Visi‐
tante 1 millón) 

•Non contestes a correos de publicidade 
•Elimina correos sospeitosos ou contidos non 
solicitados. 

•Non deas datos persoais a programas ou pá‐
xinas. 

•Ollo coas descargas (poden camuflar virus) 

PAUTA 4: Dosificar o uso de internet: 
• Internet  está  ben,  pero 
moitas  outras  cousas  ta‐
mén.  Non  teñas  internet 
coma a primeira opción. 

• Se  pasas  demasiado  tem‐
po,  corres  perigo  de  illarte  do mundo  e  de 
engancharte a xogos en liña, etc. 

• Non  dependas  das  redes  sociais,  relaciónate 
en vivo cos teus amigos. 

PAUTA 5: Falar cos pais/nais ou profesores 
• Gran parte do ciberacoso prodúcese por “compañeiros”ou coñecidos. 
• Debemos ser valentes e rexeitar estas actitudes. Dillo aos teus pais ou profesores se che pasa, 
ou lle está a pasar a algún amigo. 

• Non debemos ter nin medo nin vergoña se nos chega a pasar, os nosos pais e profes poden 
axudarnos a superalo. 

RECORDA:  
NUNCA FAGAS EN INTERNET O QUE NON FARÍAS NA VIDA REAL, 

SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO A  
CONTIDO INAPROPIADO 

Existen  moitos  programas  de  control   
parental para que podamos ter ese control 
sobre  a  súa  navegación  pola  rede.  Neste 
caso,  imos  recomendarvos  o  K9  Web      
Protection por diversos motivos:   porque é 
sinxelo de usar, porque é gratuíto e porque 
ofrece un monitoreo e control sobre as ac‐
tividades  dos  nosos  fillos  en  internet     
axeitado para o labor do que falamos. 

       Co fin de evitar que os nen@s acaben caendo en páxinas pouco apropiadas para 
eles ou sendo acosados, os pais e nais debemos estar atentos ás páxinas polas que 
navegan e aos contidos que   acceden. Dalgún xeito debemos protexelos dos perigos 
que entraña Internet, do mesmo xeito que o facemos no mundo real. 

CONTROLAR O ACCESO: 
• Debemos  controlar  o  tempo  de 
conexión a Internet. 

• Establecer regras sobre o uso de 
internet na casa. 

• Situar os ordenadores nunha zona común. 

INTERNET EN FAMILIA: 
• Navegar cos nenos e ensinarlle aos nenos a em‐
pregar internet dunha forma segura. 

• Falar  cos nosos  fill@s para: detectar  se algo da 
rede lles molesta, ver se teñen dúbidas, coñecer 
que  páxinas  visitan,  que  amigos  teñen,  as  súas 
contas de correo... 
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   1) Why did you come to Spain? Do you like it? 
 
I love Spain! Well, mostly I love Galicia! I chose to come to Spain be-
cause I wanted to see and live a new culture, as well as learn the lan-
guage. I really, really enjoy the country. It’s beautiful. 
 
   2) Why did you decide to come to Galicia? Do you like this 

school? 
 
I think I am the luckiest auxiliar, because I have been assigned to the 

best school. The students are all great and well behaved. The teachers and staff are aweso-
me and eager to share with me. I have learned so much from them! I chose Galicia specifica-
lly, because I had lived here previously, but not as an auxiliar. I have fallen in love with this 
region, but mostly the people! 
 
     3) Have your life habits changed here? 
 
My life habits have changed quite a bit here. First, my daily schedule is completely different! 
In the United States I wake up much earlier in the morning and go to bed much earlier. I also 
have dinner at six o’clock in the afternoon, but in Spain, that is time for a snack! Then we 
have dinner much later! 
 
    4) What can you tell us about your town? 
 
My town is tiny! It’s very, very small. I am from the country, so living in Vigo is definitely a 
change for me. Where I live in the US, I have to drive everywhere. Here in Vigo I can always 
walk or take the bus. There are a lot more people and things to do here. My town has only 
one restaurant and one store! 
 
    5) What do you like most about this experience? 
 
My two favorite things about this experience are the people, and that I am always learning. 
Every day I learn new words in Spanish or new things about the culture here. Most importan-
tly I have met really amazing people, both kids and adults! 
 
   6) Did you go to other schools before coming here? 
 
This is the first school I have worked in. I think I have been spoiled, because this school is 
absolutely incredible! Everyone is terrific and I have loved being here. 
 
   7) Do you like this work? 
 
At first I was very nervous, but I do love working in the school. There is a very special feeling 
in seeing children learn and watching them interact. It’s beautiful to see the love humanity in 
children interacting. It’s a great community to be involved in and I am very happy that I’ve ma-
de the decision to have this experience. 

INTERVIEW WITH CONNIE 
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BUSCA O CAMIÑO QUE DEBEN SEGUIR  
PARA CHEGAR AO COLECTOR AMARELO 

               ADIVIÑAS RECICLADAS 

1) Ao recibir periódicos, revistas e cartón, 
síntome cheo a mogollón!!   

2) Se queres que marmelada volva conter, 
no colector verde me debes poñer. 

3) Unha vez fun guía telefónica, despois 
calendario. Se hoxe me botas ao colector 
azul... tal vez mañá sexa un diario. 

4) Cando me compras, estou moi branquiño. 
Tras usarme, estou pintado enteiriño. E se 
me queres reciclar, no colector azul me 
debes depositar. 

 5) Pódesme esmagar tras beber o meu 
contido e se despois me botas ao colector 
amarelo, estarei moi agradecida. 

6) Cando alguén te molesta, din que cha 
está dando. E se cha dan, recíclaa zumban-
do. 
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Prezadas familias, 
Un ano máis aproveitamos estas páxinas da revista O ALBA para amosar as diferentes actividades e 
servizos que as ANPAS do colexio de Infantil e Primaria veñen a desenvolver ao longo do ano. 

Dentro das actividades deportivas temos natación, tenis e taekwondo. Lembramos que ás clases de 
tenis pódese anotar calquera persoa, mesmo que non teña relación co colexio. Este ano como novida-

de ofertamos taekwondo, agardamos que teña continuidade o 
próximo curso e para iso animamos aos nen@s xa apuntados a 
continuar e convidamos aos demáis a probar. 

Para aqueles nen@s que  prefiran actividades menos movidas te-
mos a opción de  inglés, informática e manualidades. Temos que 
dicir que manualidades é xa un clásico dentro da oferta extraesco-
lar. Ten moito éxito grazas, nomeadamente, a súa monitora Cristi-
na. 

En canto ós servizos ofertados  os máis salientables son o servizo 
de aula matinal dende as 7.45h. e o servizo de coidadora despois do xantar. Ámbolos dous son de 
moita axuda para a conciliación laboral e familiar de moitas familias. Tamén colaboramos no coidado 
d@s nen@s de INFANTIL no servizo de comedor. 

Tamén queremos recordarvos a posibilidade que tendes de celebrar 
os aniversarios dos vos@s fill@s do pavillón do centro escolar. 

Unha das finalidades da ANPA é colaborar económicamente con 
algunhas actividades que se organizan no colexio e que malia ser 
pagadas coas cotas dos socios, disfrútanas tod@s . Tal é o caso da 
festa da escuma de final de curso, e a carta que lle escribimos aos 
Reis Magos para que veñan aos dous colexios e que lle entreguen 
un pequeno agasallo a cada nen@. 

Por último, aos nen@s de sexto dámoslle unha pequena axuda para a súa excursión de fin de curso, 
no caso de seren socios da ANPA. 

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

Pero todo isto non sería posible sen dous piares fundamentais e que son, os socios e a boa sintonía 
que hai coa dirección do colexio. Consideramos fundamental que haxa unha boa comunicación da 
comunidade educativa  para acadar máis e mellores beneficios. 

Todos @s membros das ANPAS queren darvos as 
grazas polo voso apoio e asemade queremos pedir 
perdón polos posibles erros que poidamos ter co-
metido pero que dende logo nunca foron con áni-
mo de prexudicar a ninguén. Agardamos seguir 
contando co voso apoio e convidámosvos aos de-
mais a que formedes parte da asociación de pais e 
nais.  

Un saúdo,  

A  directiva da ANPA 
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Pais de Lea Pérez Rodríguez - 1ºB 

 
A portada e a contraportada son os traballos seleccionados 
entre os presentados ao concurso deste ano. 
Dámosvos as grazas por participar en todas as actividades 
que vos propoñemos. 
Esperamos seguir contando coa vosa colaboración. 


