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No presente curso (2017-18), que xa remata, 
dedicámoslles o noso Calendario (feito polas
alumnas e alumnos do Feal) ás Mulleres ... ,
valentes, afoutas, traballadoras, bravas, 

solidarias, amables  ..., compañeiras, nais e guías,
... como María Victoria Moreno 
Márquez, homenaxeada no Día das Letras 
Galegas do 2018, pola súa obra literaria e a súa
defensa da nosa Lingua.

Foi sempre unha muller comprometida con quen
necesitaba comprensión e ser escoitado/a ..., era
mestra de profesión, como o/as que traballamos
no Feal, e quería unha escola máis próxima á 
natureza, con máis contacto cos
animais e co mundo real. Tamén tivo 

capacidade para conectar coa mocidade e coa 
infancia, ás que entregou a meirande parte das
súas obras e o seu traballo.

Era un espírito aberto, un ser que espalla luz alí
onde pousa, por iso, non sendo de orixe galega,
defendeu a nosa lingua co seu ensino, 
palabra e alma:

“A miña relación                                                                                     
con Galicia e a miña

opción pola súa lingua
é simplemente unha

historia de amor”.   

E xa empezou a facelo nos tempos da longa
noite de pedra da ditadura franquista, cando 
estaba fóra da lei ensinar Literatura ou Lingua
Galega, ( e..., por riba ...,sendo ela mestra de
Lingua Española e Literatura),... ela xa sabía e
ensinaba Galego porque lle gustaba:

“Gústanme os escritores
éticos e con compromiso”.

E foise moi nova, con sesenta e seis anos
levóunola un cancro, pero deixou Vida en nós co

seu traballo, cos seus libros e coa súa alma
grande de Muller.

E d i t o r i a l Í n d i c e
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Photocall de Damas e Cabaleiros Medievais na aula de
4 anos. 

Xoga con nós! Localiza  aos mestres infiltrados.
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As familias de 4 anos, aportaron moitísimos materiais para

o desenvolvemento do Proxecto Medieval.
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MAQUETAS
O alumnado de 3º e 4º da ESO fixeron unhas maquetas
de células que estiveron expostas na entrada do instituto.
Aquí tedes fotos dalgunhas delas. Na páxina web hai
unha presentación onde se poden ver todas. 

CONCURSO “FOTOS DA NATUREZA”
Durante a primeira avaliación, o departamento de
Bioloxía e Xeoloxía convocou un concurso de fotos
sobre a natureza. O concurso foi un éxito, xa que
participaron moitos alumnos. A foto gañadora foi
“Na praia de Doniños” feita pola alumna de 2º de
ESO Sara Caro. Aquí aparece portando o premio
conseguido. Na páxina web, hai unha presentación
con todas as fotos.

Células eucariotas animais

Célula eucariota vexetal
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MINERAIS EN PRIMARIA
Un ano máis, o alumnado de 1º da
ESO fai de monitores para alumnos
de 4º de primaria, ensinando e apren-
dendo eles tamén moitas cousas
sobre os minerais. 
Graciñas a todos estes alumnos de
secundaria que, con tanta paciencia,
empregan recreos (ás veces menos
dos que quererían) para preparar
estas prácticas. 

  

VOLCÁNS EN INFANTIL
Os máis pequenos do CPI recibiron unha clase sobre os
volcáns, da man dalgúns alumnos de secundaria.
Os máis pequenos (3 e 4 anos) erupcionaron un volcán na
súa clase e os máis maiores (5 anos) e os alumnos de in-
fantil de Freixeiro, erupcionaron o volcán no laboratorio. 
Hai unha presentación con máis fotos na páxina web do
instituto.
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QUE É A GALICIENCIA?

Galiciencia é un concurso de proxectos científicos escolares que se fai en Tecnépole, que é o parque
tecnolóxico galego situado en Ourense. Este ano celebrouse de 10 a 12 de maio, cunha temática principal: O
cambio climático.

Para participar, o proxecto ten que ser seleccionado de entre todos os enviados por outros institutos. 

O NOSO PROXECTO DE GALICIENCIA: QUE VEXETAL PRODUCE MÁIS ELECTRICIDADE?

O noso proxecto trata de encontrar unha alternativa ao uso das pilas nos aparatos eléctricos pequenos. 

Para iso pensamos tres obxectivos:

1. Establecer que tipo órgano vexetal -patacas, limóns, tomates e plátanos-  proporciona máis electrici-
dade.

2. Construír pilas que xeren electricidade suficiente para facer funcionar un aparato eléctrico.

3. Decidir se este tipo de electricidade pódese usar nos aparatos eléctricos cotiás.

O resultado foi que é a pataca a que máis electricidade produce, polo que construímos pilas con pata-
cas pero só facían funcionar calculadoras, reloxos dixi-
tais e leds.

PREMIOS

-1º premio: REBINXE, proxecto para recuperar a biodi-
versidade no medio rural, no que promoven unha aso-
ciación para recuperar bufos e morcegos da súa zona.

- 2º premio: FOGUETE DE COMBUSTIBLE SÓLIDO, no
que explican como construír foguetes con combustibles
sólidos.

- 3º premio: ZERØ  LUME, un dispositivo para alertar de
condicións climatolóxicas favorables nas que se inicia
lume nun bosque.

Que vexetal produce máis electricidade?
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A NOSA EXPERIENCIA EN GALICIENCIA

O día 9 de maio, saímos do colexio, ás 17:15, a miña profesora de Bioloxía María, o meu com-
pañeiro Mario e eu, Brais. 

No bus viaxamos con catro nen@s cunha profesora de Oleiros, e dous rapac@s cun profesor
de Santiago. A viaxe durou tres horas e media, pero pasoume o tempo moi rápido.

O noso destino era un albergue da orde Salesiana, en Allariz, onde durmiriamos, almorzaria-
mos e ceariamos durante os días da Galiciencia. A miña habitación era de dez persoas, e nela tamén dur-
mían Mario e Luis, un amigo que fixen no autobús.

No primeiro día, saímos ás 8:30 nun gran autobús que nos levou á Tecnópole. Estivemos traba-
llando sen descanso durante hora e media para ter o stand preparado para as visitas escolares e dos xuí-
ces que valorarían o noso traballo. 

Durante os tres días, estivemos expoñendo o desenvolvemento do noso proxecto e explicando
como montar unha pila de patacas.

Ademais fixemos máis cousas: o mércores fixemos unha visita guiada por Ourense, e o xoves
leváronnos ás termas de Outariz, onde me relaxei moito.

Tamén asistín a dous obradoiros e á gravación dun programa de radio.

A verdade é que todo o proxecto requiríu de moito esforzo, non só a investigación en si, se non
tamén todo o que conleva a súa presentación: cartelería, resumos, presentacións...

Foi un traballo que nos levou catro
meses, nos que contamos co apoio da
profesora e doutros compañeiros. Pero
pagou a pena!

A min encantoume a expe-
riencia e repetiría sen ningún problema.

Se queredes ver un resumo
do noso paso por Galiciencia, podedes
velo no blog do colexio.

BRAIS RODEIRO FRAGA 1º ESO B  
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A comezos deste curso, a Xunta de Galicia enviounos

unha impresora 3D.

Esta é unha ferramenta capaz de reproducir un

obxecto sólido en 3D mediante a fusión dun material

(xeralmente plástico) que se vai engadindo capa por

capa de abaixo a arriba. O deseño faise cun

ordenador.

A impresora que recibimos é o modelo Legio da

empresa leonesa LEON3D. Non está considerada

profesional, pero si é válida para o uso didáctico. En

principio, a máquina foi enviada para aprender deseño

na materia de Tecnoloxía da ESO, pero loxicamente

pode ser utilizada por todos os integrantes do centro. 

Ten unha gran variedade de aplicacións: dende figuras

educativas ata pezas de pequeno tamaño que poden

servir como substitucións doutras. 

No noso taller, estamos utilizando un fío de plástico

biodegradable de orixe vexetal, aínda que tamén é

posible utilizar unha pasta de madeira e outros

materiais. O noso plástico fúndese a unha temperatura

duns 220 ºC.

Antes da impresión, débese cubrir a base con laca.

Así conséguese que a primeira capa da figura non

se mova ao comezo da impresión, sen que isto

impida a separación suave da peza cando xa estea

rematada e fría.

Dependendo da peza, a duración da impresión pode

ser moi diferente. Nós comprobámolo cun pequeno

elefante que tardou oito horas en rematarse, e unha

memoria USB que tardou unha hora.

Existen moitas páxinas web con deseños xa creados,

listos para descargar e imprimir, pero o ideal é facer

un deseño persoal. Para isto, o alumnado de 2º de

ESO está utilizando a aplicación Tinkercad.

Sara Caro López e Kevin Fonticoba Rodríguez

2º de ESO  A

A impresora 3D do Feal
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A POBREZA

Este ano, @s alumn@s de 5º B imos tratar un tema, que aínda que pareza insignificante non 
o é: a pobreza.
Se consultamos o dicionario, este define a pobreza como a escaseza ou carencia do necesario 
para vivir.
Nós reflexionamos sobre o que é imprescindible para una vida digna, e chegamos a conclu-
sión de que se precisan varias cousas, que nos parecen básicas: un fogar no que vivir, comida, 
roupa e acceso á sanidade e á educación.
Así pois, a pobreza é una situación socioeconó-
mica.
Buscando información ao respecto, segundo a
Organización das Nacións Unidas (ONU), no
mundo case 1.400 millóns de persoas sofren po-
breza extrema e case 900 millóns sofren fame.
A porcentaxe da pobreza no mundo é do 9,6%. 
Isto significa que sobreviven con menos de
1,6 € ao día. 
Así, a pobreza concéntrase principalmente nal-
gunhas rexións de África, Asia e Latinoamérica.
No caso de España, unha de cada tres persoas atópase en risco de pobreza ou de exclusión 
social.
Entre as causas que favorecen a pobreza, atopamos: a falta de distribución económica, o des-
emprego, as guerras, o colonialismo, os desatres naturais, a falta de cultura e a corrupción.
A solución a este problema pasa por rematar coas desigualdades, no acceso e no uso dos re-
cursos naturais, localizar os focos de pobreza extrema, repartir mellor a riqueza no mundo, e

facer universal o acceso á educación e
á sanidade.
Sen ánimo de entristecervos (todo o
contrario), desexamos que todos valo-
remos máis o afortunados que somos
e o moito que temos.
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As nenas e nenos de infantil de 3 aniños prác-
ticamos IOGA, o ioga é unha tradición orixinaria    

da India que nos axuda a relaxarnos e sentirnos felices.
As posturas de ioga imitan a natureza e os animais podes convertirte en
elefante, ruxir como un tigre ou saltar como o saltamontes... tamén
podes estirarte, enrolarte, poñerte boca abaixo, ou facer unha ponte.
O ioga axuda a facerse máis forte e flexible ademais de relaxar a nosa
mente e corpo.
Estas son algunhas das posturas que realizamos os máis pequerrechos
do cole!

A BOLBORETA

O ARMADILLO

IOGA
A_TRIBO_15_Maquetación 2  11/06/2018  12:57  Página 22

User
Nota adhesiva
Unmarked definida por User

CPI do Feal
Tachado

CPI do Feal
Texto insertado
practicamos

CPI do Feal
Tachado

CPI do Feal
Texto insertado
. Podes



O RAPOSO

O CAN

O HIPOPÓTAMO

RELAXÁMONOS
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Este curso, o CPI do Feal participa no Programa

do CFR Ferrol, Erasmus +, que consiste na mo-

bilidade de persoal con fines docentes e de for-

mación. Existen varias modalidades relacionadas

coas linguas. Na semana do 5 ao 9 de marzo tivo

lugar, na cidade de Burdeos, o curso denominado

Teach Culture and Arts in French, no que partici-

paron dezanove profesores/as da comarca de Fe-

rrol. Entre eles, Montse Lorenzo e Mar González,

docentes do CPI do Feal.

O obxectivo deste curso era mellorar a compe-

tencia comunicativa en lingua francesa e obser-

var e coñecer como se traballa en Francia o

currículo cultural que inclúe as artes visuais, cor-

porais e musicais.

Polas mañás o profesorado asistiu a clase de lin-

gua francesa na Allliance Française e, polas tar-

Durante a visita ao Gran Teatro de Burdeos.

des, participou como observador en diversos

obradoiros educativos dirixidos a alumnos do

Lycée (correspondente ao nivel de ESO-BAC). 

O tema xeral das primeiras xornadas era O Ba-

rroco.

No primeiro día, as clases recibidas foron as de

arte e canto. A primeira celebrouse no museo da

cidade: como introdución fíxose unha presenta-

ción dos trazos da pintura do século XVII, e utili-

zouse un lenzo do pintor francés Van Loo,

exposto no museo, como exemplo práctico para a

análise. Despois, o alumnado, debía caracteri-

zarse como as personaxes do cadro e facer unha

reprodución “vivinte” do mesmo. Usaron teas e

complementos para lograr maior acercamento.

O segundo obradoiro, de música barroca, tivo

lugar nun salón do Hotel de Ville (concello), onde

unha clase teórico-práctica ilustraba como é a lí-

rica composta nesa época: no marco das expli-

cacións sobre o contexto e as pezas máis

representativas, intercalábase a interpretación de

varias arias.

No segundo día, o profesorado supervisou unha

clase de danza barroca: dous bailaríns, acompa-

ñados por dous músicos (viola e frauta traveseira)

explicaban como era o baile de salón na época

do Barroco e o alumnado tivo a oportunidade de

aprender os pasos básicos e practicar cos artis-

tas.

No segundo obradoiro, ao tempo que se realizaba

unha explicación sobre as artes dunha mesa se-

ñorial barroca (decoración, ingredientes utiliza-

dos, receitas, protocolo, curiosidades), alumnos

e profesores puideron degustar un menú da

época, elaborado por alumnos da Escola de Hos-

talería. 

Par t i c i pa c i ó n  n o  Programa Erasmus  + K1
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No obradoiro de canto barroco.

No museo: representación dun “tableau vivant”.

No terceiro día, asistimos a unha  clase de Danza,

optativa de tres horas semanais para alumnos de

BAC. Primeiro tiveron unha preparación física de

mans dun recoñecido coreógrafo francés; despois

realizaron varios exercicios de improvisación mar-

cados pola súa profesora de danza  e, por último,

de xeito individual, amosaron o traballo realizado

como tarefa da semana: representación por medio

do corpo e o movemento dun texto escrito (verso,

instrución, frase, etc). 

O cuarto día, a clase tivo lugar no Gran Teatro de

Burdeos. Tras ver un documental sobre as etapas

da ópera e os elementos que se precisan, os alum-

nos puideron escoitar a diferentes profesionais que

traballan na Ópera Nacional de Burdeos (rexedor,

persoal de recursos humanos, administrativo, de-

buxante,  técnico de iluminación, etc) e manter con

eles un coloquio.

Todas as actividades resultaron moi interesantes e

consideramos que sería positivo que tamén aquí se

impulsasen as artes escénicas e musicais. O Pro-

xecto pretende que acheguemos aos nosos alum-

nos e compañeiros algunhas das prácticas vistas e

así facer énfase na internacionalización do noso

centro educativo e a necesidade de difundir a di-

mensión europea.

A finais deste curso outras tres profesoras do Feal

participarán noutro dos programas propostos, Tea-

cher Development Course in English, que terá lugar

no País de Gales.

Cremos que sempre resulta enriquecedor coñecer

como se traballa noutros países e confiamos en

que estas experiencias repercutan positivamente

nas nosas clases.

MAR GONZÁLEZ E MONTSE LORENZO
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Adeus negra sombra que nunca me asombres,
Adeus vagabundo que morre de dor
e só o escoita o sapo que canta cro-cro.
Adeus aldeas baleiras, cidades ateigadas de contaminación.
Adeus ciclo-xénese explosiva, quecemento global.
Adeus planeta que morre pola man do home. 
Adeus traballo sen soldo, avós criadeiros, 
sexo submiso, home agresor,
incultura, ignorancia e mala educación. 
Adeus corruptos, psicópatas, brutos.
Adeus contrabando por xente violenta.
Adeus “todo vale” nesta sociedade.
Adeus sanidades coas salas de espera cheas
de moreas de xente enferma,
médicos cardíacos e persoal laboral de aquí para alá, 
todos sen acougo, sen folgos, tratando aos doentes, 
mirando o reloxo, pois non hai tempo para o repouso. 
Adeus mans sanguentas, mentes criminais;
adeus escenas cruentas que logo as leis mal feitas 
impugnan de forma desigual e noxenta.
Adeus féridos e duros, imbéciles e escuros.
Adeus boneco-boneca que xa vas arder.

A libre palabra, o libre pensamento, a libre expresión, 
o libre sentimento, a libre inclinación, a libre elección. 
Que viva a liberdade e morra toda maldade,
todo sometemento, toda tristura, discriminación, 
corrupción e soidade nesta diversa sociedade!
Lévaos contigo Meca Manola,
que fuxan de inmediato desta escola!

E a Meca arde, vaise sumindo pouquiño a pouco 
polo camiño da cremación, cun bafo de fumes varios 
dando lugar ao remate final desta canción.

Raquel Paz Rodríguez

Aí ven a Meca Mecamequiña,
paso a paso, camiña e camiña.
Aí ven a Meca, Mecamecanto,
máis que unha boneca é un quebranto.

Cambiamos vestiduras, mudamos roles, 
rachamos feituras de plástico e papel.
E ardeu Troia aquí no Feal,
xa celebramos o Carnaval!
Cadaquén buscou un disfrace,
e ataviouse dende os pés ata a face.
Hoxe todo vale: á muller vella, que está por casar,
chamámola doncela e pedímoslle a man.
Os pobres cidadáns de a pé son ricos
que nunca perden o seu sorriso,
e os traballadores, grandes preguiceiros;
velaí os lacazáns, agora os mellores obreiros.
A xente de igrexa xa non reza e vaise de festa,
e os ateos en Deus cren e van á misa
con gravata e ben alisada a camisa.
Neniñas pequenas, vólvense maiores,
e os homes velliños, galáns moceadores.
Os alumnos examinan hoxe aos profesores, 
suspenden todos, aínda que logo aproben.

Nesta festa todo é posible:
Os ditadores van á escola
e fan un curso de meditación e ioga.
O machismo xa é feminismo
e as desgrazas vanse soas da casa,
lévaas a Meca todas consigo,
con ela queimamos estas tristuras
sen racharnos as vestiduras.
Esta Meca esperpéntica, fociñona e mal falada
é unha boneca que deseguida vai ser queimada,
deixando unha morea de vagalumes, lucecús, meigos
e vermes canteiros que din adeus, aburiño, deica
logo, que che vaia ben no camiño,
ata sempre a todos e todas, xente.
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Obradoiros
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Sentía algo moi estraño. Algo entre nervios, emoción e medo, porque a miña vida ía cambiar

para sempre. Eu aínda seguía traballando, pero xa levaba unha tempada pensando como sería

esta nova etapa. Despois dunha vida traballando, ía comezar a estudar o bacharelato. Levaba

nesta pequena oficina dunha empresa da miña cidade desde os sesenta e dous anos se mal non

lembro. Comezara ao rematar a miña xubilación. Ai, a xubilación…! Como gocei aqueles

tempos mozos acompañada de toda a xente do meu redor que tanto quería. Porque outra cousa

non, pero sempre me caractericei por ter un grande número de amigos e xente apoiándome

preto de min. Pero ben, supoño que nada é para sempre, porque a miña sorte ía cambiar axiña…

O último día de traballo foi duro. Non podía parar de imaxinar como serían as cousas no

instituto, e aínda tiña todo un verán por diante para gozar. Tamén  tiña que despedirme dos

meus dezanove anos, xa que o próximo mes cumpriría os ansiados dezaoito.

O verán fíxose eterno e non foi prato de bo gusto. Distanciárame con moita xente do meu

entorno, andaba algo despistada e cada vez pensaba máis no novo curso.

Despois de tanto agardar, por fin chegou o momento de comezar as clases. Cheguei ao instituto

cun cuarto de hora de antelación e moi emocinada. Un anaquiño máis tarde empezou a

chegar todo o mundo. Tocou a sirena e entramos nas aulas. Os demais alumnos non deixaban

de conversar entre eles. Eu mantívenme expectante soa nunha esquina. Foi entón, nese

momento, no que comecei a sentir algo raro. Xa non era a mesma de sempre e non me

relacionaba tan facilmente. Parecía coma se os meus novos compañeiros levasen toda a súa

vida estudando, coma se isto fose algo moi normal para eles. Comentaban cousas como que por

fin chegara o último ano. O último ano de que? Nese momento non comprendía nada. Entón

achegáronse varias rapazas:

- Ti debes de ser a nova -, díxome unha delas.

- Si. Chámome Marta -, respondín eu algo nerviosa.

- En que centro estabas antes? -, preguntoume.

Non sabía que responder. Aquela pregunta non tiña ningún sentido para min. Entón díxenlle:

- Ben… en realidade este é o meu primeiro ano de estudos.

Todas as rapazas quedaran moi sorprendidas, comezaran a mirarse entre elas e a rir e burlarse

de min. Logo marcharon. Pouco despois apareceu o profesor de Economía e comezou a explicar a

materia. Ese foi o peor momento. A medida que a clase avanzaba, eu agobiábame cada vez

máis. Por que sentía como se xa soubese todo? Parecía como que aquel non era o meu lugar. O

meu mundo ía ao revés có do resto da xente, e non había ningunha explicación…

Sentíame moi incomprendida. Pero nese intre escoitei coma un ruído molesto na miña cabeza.

Parecía coma un espertador, e un pouco máis tarde, unha voz:

Pero queres erguerte dunha vez? Has de quedar pegada ás sabas e vas chegar tarde á escola!

- Veña, arriba…-, berroume miña nai.

Toda esa historia sen sentido, resultou ser un soño.

LARA BECEIRO DÍAZ, 4º ESO B

Traballos feitos na clase de Lingua galega e Literatura de Mª Luisa Bel
R i n c ó n  d e  l e c t u ra
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O MUNDO AO REVÉS

Eu desgraciadamente nacín cun síndrome moi pouco común. Era tan estraño que ninguén o coñecía, nin tan sequera
os meus pais, ata o momento do parto. Nacín con enrrugas na cara e coas extremidades moi delgadas e pequenas,
non era unha nena común.
Comecei a crecer ata ser da altura dunha señora de oitenta anos, porque todo o mundo quedábase mirándome de
maneira estraña e incómoda.
Ao longo do tempo, cada vez facíase máis complexo acostumarme a isto.
Menos mal que os meus familiares axudábanme en todo o que podía tanto física como psicoloxicamente. Saín
adiante.
O malo da vida que me tocou era que despois de lograr acostumarme, tiven a mala sorte de que comecei a minguar
inexplicablemente. Cada vez parecíame máis a unha nena de realmente oito anos. Tivéronme que coidar unhas
persoas ás que eu non coñecía porque os meus pais morreran de vellos e os demais familiares xa tiñan o seu ámbito
familiar propio e non tiñan tempo para min.
Tardei en facer cousas da miña idade porque a miña mente estaba máis avanzada, pero, pouco a pouco conseguino e,
finalmente, cando xa tiña dous anos, un día, de súpeto, xa non puiden moverme porque estaba demasiado enferma. E
pasado ese tempo, chegou o meu día...

LAURA CORRAL RODRÍGUEZ , 4º ESO B

L a u r a  C o r r a l  
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Declaracións de amor

M I  V I D A  E S  E L L A

No mes de febreiro, con motivo da Candeloria e San Valentín, os
alumnos de 1º ESO realizaron variados textos de temática amorosa.
Tedes aquí unha pequena mostra.
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TRABALLIÑOS DAS NENAS ENENOS DE 4º DE PRIMARIA

Cada trimestre un
libro: "No corazón do
bosque".
"No corazón do bos-
que" é un libro que
ten como escenario
As Fragas do Eume.
Vóuvolo resumir e
comentar.
Era unha vez unha nena chamada Raquel. Un día foi
de excursión as Fragas do Eume, e mentres recollía
castañas, algo se coou na súa mochila.
Ao chegar á súa casa, fíxase en que a súa mochila
se move, e de repente sae un trasno dela. Raquel

faille moitas preguntas porque estaba con-
fundidísima. 
Co tempo, o trasno (que resulta que se cha-
maba Derdrín) e Raquel fixéronse amigos.
Pero por desgraza, algún día Derdrín tería
que volver ás fragas, o seu hábitat natural. 
Cando chegou ese día, Raquel convenceu aos
seus pais para que fosen todos ás Fragas do
Eume. Definitivamente, iso foi unha despe-
dida e o final do libro.

O libro é moi interesante e, aparte de ilustra-
cións bastante boas, ten un pouco de come-
dia, misterio... É un dos mellores libros que
lin na miña vida. 

Texto: Simón Graña Taracido    
Ilustración: Iván López  
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O móbil: Un medio de incomunicación
O teléfono móbil é un aparato moi útil para a Humanidade.
Podemos contactar con xente que está lonxe e xogar a través das súas
pantallas iluminadas.
Pero os móbiles teñen tamén moitos inconvenientes.
1. Vin unha reportaxe na televisión (coa que estou totalmente de acordo): a
maior parte da xente con móbil, nas comidas familiares ou con amigos, non podía
estar máis de vinte minutos sen mirar a pantalla.
2. Agora as persoas perden de falar entre elas, pois pasan todos os días gua-
sapeando e falando nas redes sociais coas persoas ás que poderían estar coñe-
cendo en persoa.
3. Isto paréceme indignante! As nenas e nenos da miña idade, ou sexa, de 10
anos, xa teñen móbil. Eses da mazá de seiscentos euros.
Xa me diredes para que necesita a rapazada un móbil, se non lles fai falta guasa-
pear, porque se ven todos os días no parque ou no colexio.
O máis incrible é que os pais e as nais lle permitan aos rapaces e rapazas ter
móbil e llelo merquen.
En resumo:
Non queremos o móbil para nada!
Espero que con esta mensaxe consiga concienciar á xente, e que desconectemos
un pouco, porque se non adeus á comunicación definida en bicos, abrazos e sorri-
sos de verdade e non virtuais.

Ariadna Martínez Pérez.
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S CHOIV     S NO C      LEND     RIO
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COMEZAMOS EN PRIMARIA

ESTE CURSO ESTIVO CHEO DE 
CAMBIOS…
FIXEMOS TRES NOVOS GRUPOS
E TRABALLAMOS MOITO. O PRI-
MEIRO FOI COÑECERNOS.

CELEBRAMOS DÍAS ESPE-
CIAIS PARA NÓS E NELES
APRENDEMOS A CONVIVIR E A
COMPARTIR EXPERIENCIAS.

TAMÉN COÑECIAMOS A NOSA CONTORNA, AS
SÚAS CELEBRACIÓNS…
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GALERÍA DE IMAXES
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Este curso, os nenos e nenas de quinto e sexto de primaria participamos nas primeiras Olimpíadas Escolares pola Seguridade
Vial en Narón. Na nosa clase fixemos esta maqueta para mellorar a seguridade dos peóns cando cruzan a calzada ou cando
van pola beirarrúa. Se che interesa, segue a ler!

Primeiro chegamos entre todos á conclusión de que necesitamos mellorar os pasos de peóns e propuxemos algunhas ideas.
Pouco a pouco elaboramos a maqueta, todos estabamos moi emocionados. 

Comezamos o traballo dividindo a clase en grupos. Cada grupo encargouse dun tipo de medida para mellorar a seguridade dos
peóns. Fixémolo todo coas nosas mans, custou moito, pero o esforzo e o tempo sempre dan o seu froito! Utilizamos moitos ma-
teriais: cartón pluma, foam, pintura, cartolinas...

A maqueta é unha rotonda con moitas rúas para poñer exemplos de como mellorar os pasos de peóns. Colocamos casas e in-
cluso unha praia con cabaliños e estrelas de mar. Unha das medidas que se nos ocorreu foi a de poñer unhas barreiras que se
elevan cando un coche salta un semáforo preto dun paso de peóns. Tamén puxemos material que reflicte a luz para que sexan
visibles. Tamén iluminación nas estradas ou beirarrúas, pero non é o mesmo que o material que reflicte, que facilita a visión dos
pasos de peóns. A iluminación consiste en iluminar ben todas as beirarrúas e camiños. 

Colocamos tamén pinchos en miniatura, para que se algún coche
salta un semáforo preto dun paso de peóns, non atropelen a ninguén.
Por último, puxemos moitos edificios ao lado dun paso de peóns, para
propoñer que estes pasos non se sitúen preto de curvas e máis se
hai edificios que non permiten ver ben. 

Todos pintamos e colaboramos, e a nosa profe tamén axudou. As
ideas foron de todos e de todas, algunhas eran boas e outras non
tanto, pero a intención contaba. Todos traballamos unidos e iso é o im-
portante, aínda que levou moito tempo!

Xa estamos pensando nas ideas para o vindeiro curso!

5ºC

A_TRIBO_15_Maquetación 2  09/06/2018  22:59  Página 20



Ismael Ríos Domínguez: Primeiro premio de
1º e 2 de ESO en Poesía

BERRANDO EN SILENCIO

Todo comeza cunha discusión:
ela cala,
el grita

e pide perdón.

Logo un bofetón:
ela rómpese,
el altérase,

e outra vez perdón.

A terceira vez,é máis forte:
co rostro tapado
segue adiante.

Unha vez tras outra 
a historia repítese
a muller calada

sufrindo no escondite.

Ela érguese
unha mañá fría

enfrontándose ao medo
corre a comisaría.

Que nos sirva de lección
a todas as mulleres:
nós valemos tanto
coma os homes.

Claudia Fernández Martínez: Primeiro
premio de 3º e 4º de ESO en Poesía

ABURRIMENTO

O aburrimento
recorre o meu corpo,

pechando os meus ollos,
calando o meu lamento.

Incrible o pasar do tempo:
ás veces rápido, as véces lento.

E se o que me aburre é a vida,
dime ti, que farías?

Non sei se rir ou chorar.
O aburrimento faime pensar.

O aburrimento irase co tempo
E como din: o tempo lévao o vento.

Carmela Varela Carballeira: Accésit de 3º e 4º
de ESO en Poesía

Traballos de escrita gañadores no XXIX Certame
Intercentros doConcello de Narón
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Estefanía Silva Beceiro: Primeiro premio de
3º e 4º de ESO en Narrativa
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O alumnado de 5º de primaria propón unha
variedade de artigos, talleres, pasatempos.. cos que
agardan que desfrutedes lendo e creando.

Día internacional do AUTISMO

Luns, 2 de abril. Día Mundial da Concienciación sobre o Autismo 2018
Que é o autismo?

O autismo é un trastorno neurolóxico complexo que xeralmente dura toda a vida. É parte dun grupo
de trastornos coñecidos como trastornos do espectro autista (ASD, polas súas siglas en inglés). Ac-
tualmente diagnostícase con autismo a 1 de cada 68 individuos e a 1 de cada 42 nenos homes, facén-
doo máis común que os casos de cancro, diabetes e SIDA pediátricos combinados.

Que é TEA?
É un Trastorno do Espectro do Autismo

Que é ASPANAES ?
É unha Entidade de Acción Social,
sen ánimo de lucro. Traballamos
para apoiar ás persoas con autismo
e ás súas familias, creando oportu-
nidades para mellorar a súa cali-
dade de vida. Contamos cunha
traxectoria de tres décadas de acti-
vidade especializada na provincia
da Coruña. Máis de 1.800 persoas
conforman a nosa base social. Ofre-
cémoslles Programas e Servizos a cada etapa vital da persoa con autismo, e en colaboración coas fa-
milias, impulsamos unha rede de apoio. Estamos comprometidos coa mellora continua da nosa
actividade, sensibilizamos e mobilizamos á Sociedade para achegar a pluraridade e construír CIDADA-
NÍA MAIS SOCIAL.

Como se formou ASPANAES?
Aspanaes (Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro Autista da provincia da Coruña)
créase a finais do ano 1979 na provincia da Coruña e xorde ante a necesidade dun grupo de familias
de dar aos seus fillos unha atención educativa especializada, que non recibían en centros
educativos regulares. Actualmente a nosa base social ascende a máis de 1.800 persoas.
Ofrecemos servizos especializados baixo o modelo de calidade de vida a 386 persoas con
autismo.

Nós, os de 5º, participamos na conmemoración do Día Internacional do Autismo, facendo unha xun-
tanza no pavillón da Malata Ferrol, onde limos unha barreira que queriamos romper polo autismo.  

Ainhoa Castro Carballeira  5º A
Iria Cao Casdelo 5º A.
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Deixamos dúas  manualidades moi sinxelas de facer:
- Boliña antiestrés
- Coellos de lá Coellos de lá

MATERIAIS
-Lá (branca ou gris cla-
riña)
-Fío branco
-Cartón reciclado
-Cola
-Feltro (rosa, marrón ou
negro)
-Botón ou perla negra
-Perla rosa

Boliña antiestrés
MATERIAIS
-Waterparels (orbez)
-Recipiente
- Auga
-Globo, goma moi resis-
tente ou grosa (mellor
transparente) Opcional:
-Botella reciclado

1º- Debemos poñer os
Waterparels (orbez) no
recipiente con auga,
durante 6 horas.

2º- Tras 6 horas os
Waterparels (orbez)
convertéronse en
grandes.

3º- A través da bote-
lla, pasamos os
Waterparels
(orbez) ao globo.

4º- Atamos ben o
globo e asegurá-
monos de que
estea ben atado.

5º- Temos o noso
orbest globe, ou
bola antiestrés, re-
matada.

BOLIÑA A
NTIESTRÉ

S

COELLIÑO DE LÁ

Andrea Dopico  
Ainhoa Campos  
5ºA

O NOSO COLE O CPI DO FEAL

NO CPI O FEAL ESTUDAS SEN MÁIS
OS PROFES MANDAN E OS NENOS FAN
ESTUDA QUE ESTUDA QUE CANSO ESTOU
ESTUDA QUE ESTUDA QUE ESTRÉS POR FAVOR
OS PROFES SON BOS AÍNDA QUE MANDEN
ELES O QUE QUEREN E QUE APRENDAMOS MELLOR
XA NIN FALAR DOS EXAMES QUE POÑEN
DOS NOVOS TEMAS E MOITAS LECCIÓNS
AGORA VOUVOS CONTAR ALGO MELLOR
APARTE DOS PROFES E DO BOS QUE SON
TEMOS BOCATAS DE CHOURIZO E XAMÓN,
E SE TES FAME NON TES MÁIS QUE MERCALO
ESCOLLES AO TEU GUSTO PARA SABOREALO
FALANDO DOS BOCATAS IMOS AO RECREO
CON DÚAS PISTAS E MOITA HERBA QUE NOS RODEA
BRINCAMOS, XOGAMOS E FALAMOS
EN GRUPO GOZAMOS.      

Sara de Sousa Díaz, 5ºA
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PASATEMPOS

SOPA DE LETRAS
Busca: colexio, aprender, goma, mesa, alumno, lapis, Feal e profesor

G I O G O M E L T X I N M E
M O H V B T C O L E X I O U
F E M P O M E S I B E I O T
E G S A P R E N D E R F E A
A D L A H R N S P T F N U D
L C A L U M N O E L P R O F
N I P R O F E S O R F H I N
B U I T U I O Ñ H L M L M C
A S S Ñ        B       T E B R L Ñ C U V
D F G V B N M X Ñ T R S D F
G H O L Ñ B H L P Ñ M C A E
V H G C F E A B N M L Ñ O U

ADIVIÑANZAS

1. Aves que voan, truz que camiña, burro será quen non o adiviñe.

2. Somos doce irmáns e eu son o segundo en nacer pero son o máis pequeno. Como pode ser?

3. Leo pero non león, pardo pero non pardillo, quen non o adiviñe é un pouco pillo.

4. O pai de María ten catro fillos Lalo, Lala, Lali e…
SOLUCIÓNS: avestruz, febreiro, leopardo, María

Atopa a palabra oculta seguindo estas indicacións:

Zeltia Dopico García  e  Celtia Bedia Martínez
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VISITA AO COCELLO DE NARÓN

O martes 17 de abril (6º A), o venres 27 do mesmo mes (6º B), e o martes 8 de maio (6º C),
os alumnos/as de 6º de Educación Primaria foron de visita ao Concello de Narón. 
Estiveron no Arquivo Municipal, no Salón de Plenos e no departamento da Policía Municipal. A
alcaldesa, moi amable, contestou a todas as dúbidas dos nenos/as sobre o funcionamento
do  Concello.
Moitas grazas ao Concello de Narón pola súa colaboración no desenvolvemento da visita.

Ademais do anterior o alumnado de 6º ao mesmo que o resto de primaria,infantil e secun-
daria estivo traballando con robótica durante o curso.
O alumnado de 6º móstranos unha das actividades que realizaron.

A actividade baséase na lectura dun libro sobre os países da Unión Europea. O título do libro é
“SOPA DE EUROPA” de Rafael  Ordóñez.
Esta actividade realízase usando un panel (táboa de 6 x 10 celdas de 10 x 10 cm ).
Na metade esqueda do taboleiro  están escritos os nomes dos países da Unión Europea e na metade dereita
as capitais, con distinta letra. Cada celda é dunha cor.
No centro do panel hai catro cadrados ,de 10x10 cm,
de cor branca co nome da actividade “SOPA DE EU-
ROPA” e aí estará o robot en situación de repouso.
Cada neno/a tivo que decorar un cadrado. Nunha
cara escribiron o nome dun país da U.E. e pola outra
cara pegaron unha foto dun monumento ou estatua
moi coñecida dese país.
Métense nunha bolsa os cadradiños dos países e
cada alumno/a colle un. Deberá colocar  o KURIBOT
no  país que lle tocou e programar os movementos
que necesita facer ata chegar á capital correspon-
dente na mesma posición na que saiu da primeira
celda.

ROB
ÓTI

CA
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“CONCURSO  DE  RELATOS   CURTOS”
“Cóntanos o teu conto do Pobo Xitano”

Nora Luaces Mesías, alumna de 6ºB, escribiu e presentou un relato curto duns nenos  que se fixeron
moi amigos no seu colexio. Un dos protagonistas é un rapaz de etnia xitana.
O traballo titúlase “SEN DIFERENZAS”. Presentouno na  Biblioteca  Municipal de Narón o día 3 de

maio e gañou o TERCEIRO PREMIO.
PARABÉNS  NORA!!!

Tamén presentaron o seu conto compañeiros/as de Nora e pola súa participación concedéronlles un di-
ploma: Yeray González Rodríguez, Iara Leal Cendán, Xin Yue Liu e Candela López Pazos.

PARABÉNS PARA TODOS!!!

OLA 

PRIM
AVERA As nenas e nenos de Freixeiro fixemos

un taller de plastilina para darlle a
benvida a primavera.

Pasámolo xenial!
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6º A

Infantil

RRematan etapa
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6º B

6º C
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4ºESO A

4ºESO B
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Hugo Mato Moreno  1ºESO A
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