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Feira de Proxectos 2017,
enmarcada dentro de Piteas, Programa de formación e mentoring para o
desenvolvemento do talento, organizada pola Fundación Barrié, a Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela.
O obxectivo desta feira e dar visibilidade aos traballos realizados e dar ao
alumnado a oportunidade de converterse non só no protagonista, senón tamén
no auténtico experto, expoñendo el mesmo os produtos dos seus proxectos.
Desta maneira, ao levar fóra das aulas o traballado, culmina o modelo SEM na
súa fase III. Créase así unha rede de colaboración entre centros que permite
estender entre o profesorado galego unha dinámica de cooperación ao compartir novas metodoloxías e experiencias levadas a cabo nas aulas grazas a Piteas.
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Nicole Waicunas,
SEM, visita o noso colexio
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experta en metodoloxía

Semana
Cultural
2017
en imaxes
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módulo de enriquecemento: TEATRO

Obra de
Alfredo Mantovani
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ESPECIAL

Este ano os membros do Módulo de Teatro representamos ADOLESCENTES, una obra
de Alfredo Mantovani Giribaldi e Rosa Inés Morales Bautista. Ademais foi un luxo poder
contar co apoio e os consellos do autor durante a Mostra de Teatro.
Grazas por todo a Alfredo Mantovani e tamén a Ángel Currás por dirixir a un grupo tan numeroso con tanto éxito!
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Tempo de entrevistas...

Identificada Elba,
a pastora ‘galega’
de hai 9.300 anos
O Instituto Parga Pondal reconstrúe o aspecto e a vida desta muller
do Mesolítico que morreu cando viaxaba co seu rabaño de uros.
A raíz desta noticia que coñecemos hai unhas semanas, as nosas
reporteiras da Liña do Tempo quixeron facer unha entrevista á nosa devanceira máis antiga.
REVOLTAINA. Hoxe, temos o grandísimo honor de entrevistar a Elba,
a pastora galega. Como sabedes é
a primeira muller do Mesolítico en
ser estudada xeneticamente na península Ibérica. Comecemos ! Boas
tardes, Elba!
ELBA: Boas tardes, e grazas por
convidarme a facer esta entrevista.
REVOLTAINA: Pode soar algo
brusco, pero teño curiosidade, por
qué se chama Elba?
ELBA: Porque significa “a que vén
do monte”, e como eu vivía no bosque, tiña sentido.
REVOLTAINA: Contáronme que
pertences ao subhaplotipo U5b1,
pode explicarnos en que consiste?
ELBA: Significa que son unha cazadora recolectora europea. Alimentábame fundamentalmente de
vexetais.
REVOLTAINA: Ben, Elba, segundo
teño entendido, vostede faleceu
bastante nova( á curta idade de entre 20 e 40 anos) namentres camiñaba por unha senda no monte co
teu rabaño de uros. É iso certo?

Elba, a pastora galega de hai 9.300 anos que
morreu no Cebreiro.
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ELBA: Por desgraza si. Falecín ao caer por un burato, aínda que é certo que a caída non
me matou, a situación de quedar atrapada co meu rabaño, rematoume.
REVOLTAINA: Imos deixar de lado o tema da súa morte para pasar ás súas interesantes
patoloxías, non si?
ELBA: En efecto, as miñas patoloxías eran algo peculiares para tratarse dunha muller do
Mesolítico xa que era intolerante á lactosa, sufría artrose, padecín de dor de moas e de pequena sufrín un traumatismo cranial.
REVOLTAINA: Como descubriu que era intolerante á lactosa?
ELBA: O leite dos uros non me sentaba moi ben, pero non pensei que fose nada importante.
En realidade todo isto foi descuberto polos meus “pais” do século XXI.
REVOLTAINA: Vaia! Que interesante! E dígame o que todos os nosos lectores e sobre todo
eu queremos saber. Como se sente ao ser a primeira muller do Mesolítico, atopada e estudada na Península Ibérica?
ELBA: Obviamente orgullosa, aínda que me dá algo de medo que me fagan todas esas probas… pero se son polo ben da humanidade, unha non se pode negar.
REVOLTAINA: E con respecto á senda pola que camiñaba, sabía que era parte do Camiño
de Santiago?
ELBA: Daquela, sen Google Maps e sen O Códice Calixtino, unha non tiña nin idea de por
onde viaxaba, pero é certo que nesa época non existía a peregrinación a Santiago e polo
tanto tampouco o Camiño.
REVOLTAINA: Polo seu aspecto físico hai persoas que aseguran que se parece á mesma
Rosalía de Castro.
ELBA: Gústame moito esa comparación, busqueina na Wikipedia e é bastante guapa, debe
parecerse moito a min. Somos irmás xemelgas perdidas no tempo. Ademais as dúas somos
galegas.
REVOLTAINA: Xa non nos queda máis tempo, moitas grazas Elba.

Por Ana Piñeiro e Carmen Solla

Reconstrucción parcial de Elba partindo dos restos atopados
na chamada Cova do Uro.
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LITO PORTELA
Obradoiro sobre o Cubismo
O coñecido pintor e escultor nado en Coiro, Lito Portela, impartiu un
obradoiro de arte cubista adaptado para alumnos de 1º e 2º de Educación Primaria na biblioteca do noso centro.
Tras unha brillante presentación, o autor da Caracola de Donón explicoulles de forma sinxela e moi práctica en que consistía esta expresión artística.
Os nenos disfrutaron moito creando o seu propio traballo
“picassiano”.
Grazas Lito Portela!!!
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BIOLOXÍA 4º ESO

PROXECTO ECOSISTEMA
ACUÁTICO ARTIFICIAL
Nestas imaxes vemos como os nenos e nenas de Educación
Primaria aprenden moitas cousas sobre o acuario que puxeron en marcha os maiores do cole.
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MOUGÁS 2017

Aínda que as previsións meteorolóxicas non eran moi esperanzadoras, podedes ver nestas imaxes que os alumnos e
alumnas de 3º e 4º de Educación Primaria puideron desfrutar dunha climatoloxía estupenda na súa excursión a Mougás. Pasárono en grande e fixeron de todo!
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Navegando ata Ons
Grazas á ANPA do colexio por organizar esta viaxe!
Os rapaces e rapazas disfrutaron moitísimo, e os non tan rapaces, tamén...
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ALVARELLA
2017
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Na excursión de 5º e 6º de Educación
Primaria non paramos de facer cousas
divertidísimas como roteiros polas Fragas do Eume, Kayak, deseño de camisetas, xogos de orientación e tiro con
arco. Unha experiencia única!!!
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Pondaleiros
Viaxeiros

En tren
de Vigo
a Pontevedra
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O alumnado de 1º e 2º de
Primaria tivemos unha
metade de curso chea de
visitas: a granxa, Vigo,
Pontevedra e Santiago foron os nosos destinos porque, tamén se aprende
fóra da aula.

Educación Infantil

FervenzAventura
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O recuncho do maxín
Os textos que reproducimos a continuación nacen dunha proposta de creación
poética proposta en 4º da ESO na materia de Lingua e Literatura Galega.
Partindo do poema SOS de Manuel Antonio (representante das vangardas galegas), os alumnso e alumnas tiñan que compoñer un poema de contido libre coa
forma do texto vangardista dese autor.
PO

SON

Fomos converténdonos en po,
os recordos, as xentes e a dor.

Fomos esquecendo o son
o pranto, os gritos e a voz.

Ensináronnos a destrución,
desapareceron os sorrisos,
esnaquizouse a esperanza,
nun mundo cheo de pesadelos.

Arrincáronnos os soños,
ardeu a liberdade,
bombardearon a patria
pola ignorancia dos poderosos.

Ensináronnos a odiar,
esquecemos a expectativa da igualdade
polo desexo dunha vida solitaria.

Arrincáronnos a esperanza
cos corpos inertes
dos nenos afogados.

A ledicia disipouse entre tanta hipocrisía,
esfumouse a verdade enterrada dos inocentes,
desvanecéronse os anhelos dunha sociedade fraternal.

O mar foi testemuña da masacre,
a terra enterrou corpos sen espírito,
o vento achegou os alaridos inocentes.

Roubáronnos a liberdade,
retiveron a nosa ilusión
e ficamos na máis absoluta soidade,
na que os paxaros non cantan,
na que as ondas do mar non roxen,
na que o silencio é o piar máis importante.

As nosas bágoas
aférranse á perda
dunha vida de sorrisos,
dun futuro de ilusións,
dunha cidade convertida en cinzas,
dunha distopía cargada de escuridade.

Nas historias de antano xace
a inspiración esquecida pola sociedade,
a harmonía dunha poboación irmá,
a confianza erradicada nos pensamentos das xentes.

Nas ondas residen os corpos,
o sangue adorna os camiños
e a costa das Illas da Morte,
acolle cadavres sen vida.

Futuro incerto
Devastación
Soidade
Frustración
Medo

Falta de refuxio
Mágoa
Desesperación Anhelos Valentía

E fomos converténdonos en po,
sen os recordos, sen as xentes,
sen a dor.

E esquecemos o son,
sen o pranto, sen os gritos,
sen a voz.

Creación colectiva:
Aldara, Alba e Ainhoa

Autoría colectiva: Alba, Aldara,
Ainhoa, Lara e Laura.
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O recuncho do maxín
SÓS
Estamos quedando sós
o can o gato e mais nós
Perdemos a vida
perdemos a roupa
e mais toda a comida.
Auga quédanos pouca!
Roubáronnos as mochilas
marchouse o autobús
e a lanterna non ten pilas.
O camiño está escuro
e o vento arrecia
atopámonos nun apuro.
O noso plan de viaxe
a este mundo afastado
desata o noso instinto salvaxe.
Chamamos a nosa familia
avisamos os amigos
alertamos a policía.
Decidimos seguir adiante
mais non sen dubidalo
uns cremos que si, outros que non,
gañou o noso espírito de camiñantes
Viaxe do carallo
Vacacións
Fame
Medo
Escuridade
Aquí estamos nós
sen cartos e sen excursión
nós.
Por Juan Piñeiro Piñeiro
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Conquistando Ourense
Os alumnos e alumnas de 3º e 4º de
Primaria e 1º da ESO realizaron unha
visita polo casco histórico, as burgas
e a catedral de Ourense.

“Tres cousas hai en Ourense
que non as hai en España, O Santo
Cristo, a Ponte Romana e as Burgas fervendo auga”
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XINCANA
PROXECTOS
Letras Galegas
2017

Grupos formados por alumnos de 1º de Educación Primaria ata 4º da ESO participan neste emocionante concurso de preguntas contrarreloxo sobre os proxectos
do curso e sobre as Letras Galegas.
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PLANETARIO
Alumnos de 1º
e 2º de Primaria e 1º da ESO
difrutaron dunha sesión estelar da man de
David Ballesteros do Programa Piteas.
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A TVG
no COLE

O programa da televisión de Galicia “A Revista” conectou en directo co colexio
para saber máis sobre o programa de formación e mentoring PITEAS para o
desenvolvemento do talento que se está a levar a cabo en 1º de Educación Primaria e en 1º de ESO como pioneiros este ano xunto a outros sete colexios
galegos.
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REGUEIFAS
Aquí tedes dous exemplos das regueifas creadas durante o taller impartido
en 2º da ESO.

Onte á noite
fun de festa

VIOLÍN
Non toco a pandeireta
nin frauta nin frautín,
o meu estilo é a corda
toco moito o violín.

Onte á noite fun de festa,
toda a panda pola rúa,
despois dun par de “Bifrutas”
xa chegáramos á lúa.

Cuns puntiños e plicas
coñecidos como notas,
atoparás unha branca
outra negra e redondas.

Fóronse as vacacións
fóronse as noites no bar,
voltaremos ao colexio
fartos xa de traballar.

Con arco ou con pizzicato
tocarás as melodías,
un artiluxio difícil
polas súas cordas finas.

Para que abrir máis libros
xa está ben de estudar,
en barcos eu naveguei
son una muller de mar.

É instrumento moi doce,
o máis bonito do mundo,
gústame moito tocalo,
co seu cantar tan profundo.

Carmen Solla

Ana Piñeiro Piñeiro
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A
nosa

horta
Trala sementeira vén a colleita
e no comedor puidemos catar
as nosas saborosas

eco-leitugas!
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UNESMUN
2017
No mes de Xaneiro a coordinadora estatal das escolas UNESCO comunicounos que o noso
centro fora seleccionado para representar a BOLIVIA no Modelo da ONU para estudantes
coñecido por UNESMUN.
O único curso da ESO que cumpría os requisitos para participar era 4º e ademais só podían
asistir 5 alumnos. Por sorteo os afortunados foron Brais, Aldara, Ainhoa, Juan e Alba.
Alba tivo como labor interpretar o rol de EMBAIXADORA, Aldara e Ainhoa foron delegadas no
órgano da ASEMBLEA XERAL, que nesta edición debateu o concepto de ESTADO ERRADO
cos delegados doutras 13 nacións.
Juan e Brais tiveron que defender as Minorías Étnicas no seu país no órgano do CONSELLO
DE SEGURIDADE con outras 12 delegacións.
Logo dunha madrugadora viaxe en avión desde Santiago foron recibidos polos organizadores
do evento na sala do pleno do Concello de Madrid.
Expresarse en terceira persoa, de vostede e defender os intereses doutras persoas foi un
exercicio edificante e enriquecedor, que os nosos alumnos fixeron con soltura e bo nivel.
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UNESMUN 2017
http://unesmun2017.weebly.com

Mediadores Escolares
Cun orgullo inmenso
presentamos a nosa nova xeración de Mediadores Escolares formados
grazas á rede de escolas UNESCO e a Vanesa como facilitadora.
GRAZAS!!!
Luisa Márquez!!!
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Meteopondal
GAÑADORES DA 2ª EDICIÓN DO CONCURSO FOTOGRÁFICO:

NUNCA CHOVEU QUE NON ESCAMPARA
1º premio:
ANTONIO SILVEIRA cun
fermoso solpor coas Cíes
de fondo.
2º premio:
JUDITH MISA cun sutil arco da vella.
3º premio:
LUCÍA PIÑEIRO cunha vista aérea chea de cumios
nevados.
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Deseña
unha xoia
para túa nai
O deseño de Aurora Cerviño, de 6º de Primaria, foi o gañador do certame deste
ano.
Noraboa!!!

Gabriel, gañador da tablet
A rifa da Viaxe de Fin de Curso gañadora correspondeulle a
Gabriel Acuña García de 1º ESO A.

Gabriel recibindo o agasallo de mans de Isa, a súa titora.
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Campionato
de Xadrez
Con cinco anos somos
uns verdadeiros expertos
neste xogo de estratexia.
Anímaste a botar unha
partidiña cun de nós?

Coñeces o nome destas figuras?
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A Dirección Xeral de Tráfico desprazou ao noso centro o seu parque móbil de educación
viaria para impartir clases prácticas de circulación aos nosos alumnos.
O programa práctico desenvólvese tralas clases teóricas que se impartiron o ano pasado.
Os dous policías encargados da formación observaron o comportamento dos menores como peóns e condutores de bicicletas. O que viron os axentes nesta primeira clase práctica
é que dominan o ensino teórico dos sinais e que saben que os ciclistas deben de respectar
ao peón. Neste sentido, creen que se debe incidir nunha maior prudencia do peón.
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PROGRAMA
RCP NA AULA
O noso alumnado da ESO participou no programa "RCP NA AULA", programa de ensino da
reanimación cardiopulmonar básica para estudantes de Secundaria.
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en colaboración coa Consellería de Sanidade, e a través de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 promove este programa.
O obxectivo do programa RCP na aula e o de
formar ao maior número de persoas posible en
reanimación cardiopulmonar básica (RCP-B), e
cuantificar o número de persoas formadas ata
agora.
RCP na aula é un sistema no que a Fundación
Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061
(FPUS-Galicia 061) forma como instrutores de
RCP-B aos Xefes de departamento de Educación Física dos centros, e estes aos alumnos. A
formación dos alumnos realízase durante as
clases ordinarias de Educación Física. A FPUS
-061 expide certificacións dos cursos a petición
de cada profesor.
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O Club de Remo Vila de Cangas organizou para 1º e 2º da
ISO e 4º, 5º e 6º de Primaria un
obradoiro teórico-práctico con 9
remoergómetros e unha competición por categorías de onde se
clasificaron unha serie de alumnos e alumnas, para participar
nun campionato cos demais colexios da comarca o sábado 27
de maio. Neste campionato os
nosos alumnos acadaron os seguintes resultados:
Julio García Rosales foi 2º na
categoría Infantil Masculina.
Sara Pastoriza Lemat foi 2ª na
na categoría Alevín Feminina.
María S Sanillo foi 1ª na categoría Benxamín Feminina.
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contrarreloxo

Visita do
Club de
Remo Vila
de Cangas
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Promoción 2017

