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A revista Billarda, nace co áni mo de constituír un espazo de comunicación en lingua galega; pretendemos que provoque a necesidade de escribir
e utilizar a nosa lingua, que os participantes valoren o seu uso e que se decaten que é i mportante utilizala, que non desapareza; pois non só é unha lingua,
senón un modo de expresarse e de vivir.
Ofrece a alumnado, profesorado e comuni dade educativa a oportunidade de publicar traballos, noticias, creacións de seu; expresar opinión ou
dicir algo que se considera importante comunicar.
É unha oportuni dade única de abrir os corazóns, de dar saída a
dragóns de xeo, tartarugas que voan ou ár bores que falan e nos din o marabillosos que son, sen esquecer a realidade de cada día, a rutina das clases, as
excursións, as celebracións ou o crecemento persoal relacionado cunha aprendizaxe significativa que nos prepara para a vida.
Felicitamos desde estas liñas ao noso alumnado, que fai posible a
edición dun novo número da revista, pois grazas ao seu esforzo e constancia
conseguimos material para elaborala, como non ao profesorado que anima ao
alumnado, corrixe…; aporta ideas e traballos para completar as edicións. E a
toda a comunidade educativa que colabora de bo grado para facer posi ble esta
actividade.
A Billarda naceu
Cando este cole se creou
E, dende entón, ata agora
Connosco se quedou.
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ANPA A LAGOA
APÚNTATE Á ANPA
Que é a ANPA?:
A ANPA é unha Asociación de pais, nais ou titores, cuxo obxectivo é, de xeito conxunto e organizado, promover actividades, que favorezan o desenvolvemento dos nosos fillos e fillas.
Por que debo apuntarme?:
Se che preocupa a educación dos teus fillos, debes pensar que esta depende en
gran parte, do bo funcionamento do Colexio e sobre todo, do interese da Administración á hora de dotar aos colexios do profesorado e os medios necesarios. É doado
chegar á conclusión de que á hora de reclamar posibles deficiencias (sempre as hai e
haberaas), individualmente vannos facer pouco caso, pero se somos todos os pais/
nais unidos, teremos moitas máis posibilidades. Pois ben, para iso fai falta organizarse
e para iso está a ANPA.
A educación dos nosos fillos/fillas non consiste só en adquirir coñecemento, tamén forma parte dela a convivencia, o xogo, o ocio responsable, etc. A ANPA encárgase de organizar excursións, festas, actividades deportivas, etc. que fan que o colexio sexa un sitio para aprender pero tamén para divertirse, para facer amigos e, en definitiva un colexio atractivo para os fillos/fillas.
Ás veces pensamos que pagar uns euros á ANPA non é rendible, porque o que
se recibe é moi pouco. É totalmente falso, todo o que se ingresa, basicamente cotas e
subvencións, gastase en actividades para os nosos fillos/fillas, en consecuencia a rendibilidade está asegurada.
Ás veces pensamos que funciona mal, pode ser certo, pero non é menos certo
que, funciona dependendo do interese que os pais/nais teñamos en que funcione ben.
Hai que ter en conta que na Directiva da ANPA pode estar calquera pai ou nai, e se un
cre que o pode facer mellor, debe presentarse. As Directivas cambian continuamente
e a que había onte, hoxe ou mañá non estará, así que a idea de que funcionan mal
non debe ser fixa senón que hai que revisala continuamente. E en calquera caso, aínda que funcione mal, sempre é mellor iso que, que non funcione, é dicir que non exista.
Por estas e moitas máis razóns, apúntate á ANPA e sobre
todo participa.
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VALENTÍN PAZ ANDRADE
Valentín Paz Andrade naceu o 23 de abril de
1898 en Lérez (Pontevedra) e morreu en Vigo o 19
de maio de 1987.
Está enterrado no seu Lérez natal. Escolarizouse en Pontevedra e posteriormente estudou a carreira de Dereito en Santiago. Nos seus tempos de estudante inicia a súa aproximación ao galeguismo, polo
feito que supuxo a creación das Irmandades da Fala.Un movemento nacionalista que rapidamente se
estendeu por toda Galicia). As Irmandades da Fala
creáronse para a defensa, dignificación e cultivo do
idioma galego.
Aínda moi novo, Paz Andrade, evidencia un especial talento periodístico. Colabora en diferentes revistas como Grial, Outeiro ou O Ensino. Nos seus artigos aborda temas de lingua e literatura, dedicándolle unha especial atención á figura de Castelao,ao
que coñece nesa época.
Foi mobilizado polo Desastre de Annual ( nome co que é coñecida a derrota sufrida en xullo de 1921 polas tropas españolas na localidade de Annual preto de Melilla) e
enviado a África.
A partir de 1921 exerce de avogado en Vigo. Entre 1922 e 1926 dirixe nesta cidade o xornal Galicia, unha alternativa
liberal e democrática na que tamén participaba Castelao, quen aportaba os seus debuxos
e as súas caricaturas. En 1924 pasa dous
meses na cadea de Vigo, por dous artigos
que publicara. En 1957 volve outro mes á cadea. O xornal Galicia, co que xurdiu a gran
escola de caricaturistas galegos, foi pechado
pola ditadura de Primo de Rivera.
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Milita no Partido Galeguista, na formación do cal participa.
En Pobra de Trives, coñece a Pilar, coa que casa en 1939. Anos
máis tarde regresa a Vigo.
En 1940 nace o seu fillo Alfonso. Mantén contactos cos republicanos e despois da morte de Castelao en 1950 relaciónase
cos emigrantes e exiliados galegos en Arxentina . En 1977, despois da morte do Ditador, participa nas primeiras eleccións democráticas, e foi elixido senador por Pontevedra dentro das listas da
Candidatura Democrática Galega. É membro da Real Academia
Galega desde 1964.
Valentín Paz Andrade, xa desde moi cedo, demostrou unha viva preocupación
polos temas pesqueiros e pola máis
xeral problemática socioeconómica
de Galicia. Impulsor de Pescanova,
empresa da que foi vicepresidente, e
técnico da FAO ( Organización para
a Alimentación e a Agricultura). Foi o
primeiro especialista español proposto por esta organización das Nacións
Unidas para misións internacionais
en Hispanoamérica. Tamén, dentro
deste eido, dirixiu a revista de economía e tecnoloxía Industrias pesqueras e é o autor do primeiro tratado
sobre Principios de economía pesquera, editado pola FAO. Destaca tamén a súa faceta de conferenciante e participante en numerosos congresos internacionais da ONU
sobre agricultura e alimentación.
Poeta da Xeración de 1925, iníciase na literatura en 1921 coa publicación da novela “Soldado da morte”. En 1955 aborda o eido da poesía con “Pranto matricial”, no
que evoca a morte de Castelao. Continuará esa liña en “Sementeira do vento” (1968),
libro no que canta á paisaxe, ás xentes, ao exilio e aos poetas galegos. “Cen chaves
de sombra” (1979) e “Cartafol” de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo (1986) son as
dúas últimas obras poéticas.

BILLARDA

LETRAS GALEGAS

Ademais das múltiples contribucións a libros e publicacións periódicas, é autor tamén dos ensaios “Galicia como tarea” (1959), “La anunciación de Valle-Inclán” (1976), “La marginación de Galicia” (1970), “A galeguidade na obra de Guimarães Rosa” (1978) e “Castelao na luz e na sombra” (1982), unha das máis
completas biografías do autor de Rianxo.
Como promotor que é dos estudos económicos en
Galicia, publicou numerosas obras sobre o mundo da pesca e a
actividade económica en Galicia.
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- Non dou caído ao mar!
Respondeulle tristemente

Había unha pinga que
non daba caído ao mar e
as demais burlábanse
dela sen parar

Un día o sol viu a pinga
chorando e preguntoulle:
- Que che pasa?

Pero alí, tamén se sentía
soa e quería volver ao
ceo

Pero a pinga movíase e
movíase para caer ao
mar.

O sol volveuna coller e
levouna ata unha maceta,Onde se atopou contenta porque xa non estaba
soa.
O tempo pasaba, pasaba e
a planta medrou tanto que
houbo que cambiala de
maceta.

Intentábao, intentábao
pero non había maneira,
e as demais seguían a
se burlar.
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Entón, o sol levantouna
e levouna ata o mar.
A pinga empezou chamar as
amigas das nubes para
axudar á Árbore porque
senón secaría.

A pinga volveu estar
triste, soa e melancólica. Sen embar go,un
día deuse conta, que
na mesma maceta
nacera unha nova
ramiña

Comezaron a vivir
xuntas.
Unha mañá baixaron
pasear ao xar dín e
encontráronse cun
esquío.

A planta creceu e converteuse nunha fermosa Ár bor e.
Onde viviu o esquío.

Finalmente for maron
un río e as árbores ,
as plantas e os
animais puxéronse
contentos xa que
rematara a seca.

Pero a pinga decatouse
de que a ár bore estaba
triste e choraba.
-Que che pasa? Preguntoulle a pinga.
- O sol queima moito, vai
moita calor e estou secando.
Respondeu a árbor e.

As nubes chocaron e
alí a un pouco comezaron caer unha, dúas, tres ……………. pingas.
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A ESCOLA
A miña escola é tan fermosa,
pois téñolle un grande amor.
Ela é marabillosa,a ela veño aaprender,
pois é como unha rosa co agrado de entender.
As súas salas son fermosas,
pois a elas vou con gozo,
pois o saber é precioso.
Ela é meu corazón,
é como unha estrela,
é a miña gran paixón.
Sara (5ºA)
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É a parte que mellor se conserva do Castelo de Monforte de Lemos, nela atópase un museo en excelentes condicións que alberga no seu interior pódense ver mobles
de época doados polo Dr. Juan López Suárez entre os
que destacan baúis, armarios, mesas e cadeiras con blasóns fidalgos das vellas familias de Lemos.
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Letras Galegas: Programación da Delegación de Cultura do
Concello de Monforte de Lemos
A Delegación de Cultura Normalización do Concello de Monforte de Lemos organiza unha serie
de actividades co gallo das Letras
Galegas 2012 que se sinalan a continuación:
Exposición “Pequena Ollada
ás Letras de Lemos”na Sala de Exposicións da Casa da Cultura do 8 ao
23 de maio.
Rutas:
-Rutas histórico -literarias por Monforte para alumnado de Educación Secundaria dos centros de ensino da cidade nos meses de abril e maio.
-Ruta Coñece Monforte para alumnado de Educación Primaria dos centros de
ensino de Monforte nos meses de abril e maio.
Certame de Narración Infantil Letras Galegas 2012:
Tema: a superstición. Biblioteca Municipal de Monforte de Lemos.
Certame de Debuxo Infantil Letras Galegas 2012:
Tema: a superstición. Biblioteca Municipal de Monforte de Lemos.
Espectáculo Teatral:
Talía Teatro con Pelos na lingua,mércores 9 de maio ás 20:15 h no Edificio
Multiusos.
Correlingua 2012- Ribeira Sacra
Carreira non competitiva de alumnos de centros de ensino dende San Vicente
ata a praza da Compañía. Logo haberá diferentes actividades relacionadas coa lingua. Martes, 15 de maio ás 11:00 h.
Lectura do manifesto “Vitaminas para o galego”
Mércores, 16 de maio: ás 12:00. Na Casa da Cultura para Centros de Ensino e
ás 17:00 h na Casa do Concello.
Conferencia
“A historia da lingua desde os comezos da democracia” impartida por Carlos
Outeiro, Vicepresidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Venres, 18 de maio ás 20:15 h na Casa da Cultura.
Festival das Letras Galegas: Grupo de Percusión da Banda de Gaitas, Banda de Gaitas do Concello de Monforte de Lemos, Grupo de Cantareiras e Pandeireteiras do Concello de Monforte, Grupo de Baile tradicional do Concello de Monforte,
Amigos da Pandeireta. Xoves, 17 de maio no Edificio Multiusos ás 17:00 h.
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Erase unha vez un home chamado Xaquín.Gústalle moito viaxar por todo o
mundo,e probar a comida típica de cada cidade ou pobo que vai.Onte foi a Galicia
(Monforte de Lemos).El foi tan so polo boísimo polbo que fan os galegos.
Foi à feira nas aforas de Monforte. Comprou
uns boísimos viños galegos de Amandi,uns tarros
artesanais para a cociña e, por suposto, probou o
magnífico polbo cocido, humm¡¡ que voo está, vale
moito a pena pagalo.
Ao día seguinte foi a o castelo para ver como
era e poder subir na torre.Tamén foi polo pobo
adiante a visitar as Clarisas, a ponte vella e o parque dos Condes.O que mais lle gustou ver foi as
Clarisas e o castelo. FIN
Alejandro García Rodríguez 5ºA

BILLARDA

ACONTECEU

BILLARDA

ACONTECEU

BILLARDA

SILENCIO
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NON PEGAR

ADRIAN GARCÍA (PICTOGRAMAS
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O MELLOR DO FUTBOL
A liga está perdida polo Barça,e está gañada polo Madrid.
Ao Madrid entregáronlle a
copa da liga o 3-05-2012 na
praza de Cibeles da Capital.
O Levante fixo un traballo espléndido na liga.
O Atlétic club de Bilbao está na final da UEFA LIGE,contra o
Atlético de Madrid, e na final da copa do Rei contra o Barça.
O Madrid perdeu na champions contra o F.C.Bayer de Munich ,o Barça
tamen perdeu en champions contra o Chelsea Football club.
Autores: Marc Álvarez, Daniel Arias, Diego Casar (5ºA)
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UN PASEO POLO MONFORTE MEDIEVAL
Saímos do colexio cara a rúa Doutor Casares (que foi médico, farmacéutico e
químico). Nesta rúa atopamos unha capela que se chamaba A Capela de San Pedro .Subimos pola costa da Pena, pasamos diante do bosque de Xoán de Forcados
cara á igrexa da Regua.
A continuación pasamos pola porta da Alcazaba, no chan atopamos unha chapa que representaba a España, e que tiña unha inscrición en hebreo .
Recorrimos as rúas Falagueira(así chamada por ser unha das máis animadas
da época), das Zapaterías, da Cruz, etc e as diversas portas que quedan da antiga
muralla de Monforte (pobo con muralla) .
A continuación subimos ata San Vicente: alí paramos,para escoitar a lenda de
Inés de Castro.
Seguidamente , xa de volta, baixamos ata a Praza de España, onde fixemos
un pequeno descanso, e polo paseo do Malecón volvemos ao colexio.
Foi un paseo moi agradable e instrutivo.
Alba Cao e Lara González (5ºA)
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O futuro do en sino público depende de to dos. Profesores/as , alumnos/as e país/nais estaremos unidos de novo para que "A Educación Pública de calidade de tod@s e para tod@s" sexa
unha realidade.

http://plataformagalegadefensaensinopublico.blogspot.com.es/
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Oa nenos e nenas de catro anos adaptaron un conto da ratiña presumida e
fórono contando polas clases. Saíulles moi ben! Felicitacións!
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Un castro é un tipo de poboado
fortificado que se espallou principalmente por Europa entre a Idade do
Bronce e a do Ferro, que subsistiu
ata a Idade Media. Concretamente
na Península Ibérica destaca este
tipo de asentamento no noroeste, onde pola súa concentración é un elemento definitorio da cultura prerromana coñecéndose co nome de Cultura castrexa, aínda
que os castros seguiron a ser habitados ata ben entrada a Idade Media.
A ampla zona da cultura castrexa esténdese por Portugal, Galicia, Asturias,
Cantabria e Castela e León.

O CASTRO DE BAROÑA (Porto do Son - A Coruña)
CASTRO DOS PRADOS (Ortigueira(Ortigueira-A Coruña)
CASTRO DE NEIXÓN (Arousa)
CASTRO DE TROÑA (Ponteareas - Pontevedra)
CERDEIRA Xunqueira de Ambía(Ourense)
CASTRO ELVIÑA (A Coruña)
SAN CIBRÁN DE LÁS (San AmaroAmaro-Punxín, Ourense)
CASTRO DE VILADONGA (Castro de ReiRei- Lugo)
DOS CASTROS EN AVIÓN (Ourense)
CASTRO DE FAZOURO (Foz)
SANTA TEGRA (A Guarda - Pontevedra)
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Se lle dices a alguén que se extinguen as vacas, o máis seguro é que a
súa resposta sexa:"Ti non sabes o que
dis"; pero o certo, e que cando falamos
de animais en perigo de extinción, non só
nos referimos ao lince ou ao oso pardo,
por poñer un exemplo. Non fai falla que
vaiamos moi lonxe para ver animais en
perigo, pois aquí, en Galicia, temos 13
razas autóctonas que se están a extinguir:a cachena, a vianesa, a caldelá, a
frieiresa, a limiá, a caldelá, o cabalo de
pura raza galega, a ovella galega, o porco celta, a galiña de mós, o can de palleiro, o guicho, o perdigueiro e o podengo.
http://
faunaviva3.blogspot.com.es/2009/05/
animais-de-galicia-en-perigo-de_05.html

David Quintero 4ºB
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Hoxe en día hai demasiados animais en perigo de extinción, e a velocidade á que se extinguen vai aumentando cada vez mais.

Considérase en perigo de extinción
a unha especie animal, cando a súa
existencia atópase comprometida a nivel
mundial. Isto é debido xeralmente á fulminación dun recurso do cal dependen
todas e cada unha das especies, xa sexa por parte da acción do home, como a
caza ilegal ou a talla indiscriminada de
árbores, ou simplemente a cambios no
ecosistema da especie produto de feitos
fortuítos, como o son o cambio climático.
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Como está ocorrendo neste preciso momento e por desgraza estes animais en perigo
de extinción non están habituados a tales condicións climáticas e ás veces élles imposible
adaptarse a devanditos cambios. Nos últimos tempos, o home, converteuse nunha enorme
ameaza para os animais, debido a que moitos dos animais en perigo desapareceron porque
destruímos o seu hábitat natural de vida e ata ata os matamos

Que estamos facendo? Por que non nos movemos para evitalo? Cada vez que morre o último animal dunha especie estase a extinguir e este fenómeno é irreversible. Como a biodiversidade siga desaparecendo, nós non tardaremos moito en
facelo.
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Ata 25 especies animais atópanse na actualidade en perigo de extinción en
Galicia. As malas prácticas en materia de medioambiente, a contaminación, a deterioración dos hábitats, os efectos do lume nos bosques da comunidade e outras
cuestións, como a caza, son as principais ameazas. Na supervivencia de determinados animais inflúe tamén a introdución de especies foráneas, a intensificación
agrícola, ou o uso de pesticidas.
As aves son as máis ameazadas, por causas diferentes.
O aguia real (Aquila chrysaetos), que unicamente se atopa nas serras surorientais
galegas, fundamentalmente en Ourense, aínda que apenas son 10 as parellas reprodutoras, está nesta situación. A súa mortalidade débese, segundo un informe da
Consellería de Medio Ambiente, ás liñas eléctricas e parques eólicos, así como á
persecución directa que sofren, con cebos envelenados, disparos ou a través do
espolio dos seus niños.
As tres especies máis ameazadas son, con todo, píta do monte, o arao e o mazarico real. Cada unha destas especies non suma cinco parellas reprodutoras. De feito,
pítaa do monte (atópase só nos Ancares) dáse por practicamente extinguida, por
mor da competencia con outras especies e as molestias humanas nas áreas de reprodución.
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15 consellos para conseguir o éxito nos teus estudos.
Necesitas cinco minutos cada día para planificarte. Canto máis alterado esteas, máis
necesitas organizarte. Non te deixes atropelar pola improvisación de facer o máis inmediato.
• Non empeces nunca polo fácil. Empeza sempr e polo máis difícil senón pertur barache á ansiedade de saber que tes pendente aquela tarefa e farache aumentar a
sensación de impotencia.
• Leva sempre unha axenda na que poi das anotar unha idea que sexa i mportante antes de que se che esquezan os datos.
• Conserva poucos papeis. Tira todos os que xa usaras e non che sirvan.
• Busca sitios adecuados onde poder estudar e que non se oia moito ruído. Se é necesario vai: a biblioteca pública, etc. A concentración é impr escindi ble .
• Co estómago cheo non se consigue a concentración.
• Procura traballar nunha mesa que so teñas as cousas necesarias para estudar.
• Empeza estudar cunha ollada xeral dos temas.
• Evita a sensación de estar pendente de terminar algo que quedou a medias.
• Cando o necesites, descansa, reláxate, ou escoita música.
• Ponte cómoda para estudar, postura relaxada, roupa frouxa e cómoda, boa luz.
• Remite as túas dúbidas ao profesor. Pide axuda cando o necesites.

Ségueos e conseguirás o éxito nos teus estudos!
Nicole(5ºA)

Leis para organizar o teu tempo de estudo
1.-Autonomía.... Debes facer os deberes ti so/soa.
2.-Regularidade.....dedica de 1 a 3 horas diarias aos teus
estudios.
3.-Dosificación....-por cada hora de estudo fai descanso de
dez minutos.
4.-Exclusividade ....durante o tempo de traballo evita o que te poida distraer.
5.-Propiedade....asigna a cada materia o tempo de forma proporcional.
6.-Ordenación... empeza traballar polo que vexas que tes dificultade media.
7.-Axenda... faite cunha axenda que te acompañe a todas partes; escribe nela todas as tarefas do colexio para que non se che esquezan as cousas.
Saray (5ºA)
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Técnicas para un estudo eficiente
1.- O subliñado.

3.- Os esquemas e os cuadros sinópticos

2.- Tomar apuntes.

4.- O resumen
Saray (5ºA)

Consellos para mellorar o medio ambiente

Enerxía
-Hai que substituír as lámpadas comúns polas lámpadas compactas fluorescentes, estas usan
un 60%menos de enerxía:
Este simple cambio pode evitar emanar arredor de 300 libras de dióxido de carbono
ao ano.
-Limpar ou substituír os filtros dos calefactores e dos equipos de aire acondicionado:
Este cambio pode evitar arredor de 350 libras de dióxido de carbono ao ano.
-Usar menos auga quente.
Gasta moita enerxía ao quentar a auga.
-Desenchufar os artefactos que non están en uso.
Se desenchufamos estes artefactos como TV,vídeo, D VD, equipos de música, etc.
Evitamos emanar á atmosfera18 millóns de toneladas de dióxido de carbono ao ano.
-Tender a roupa ao sol en vez de usar secadora.
Podemos evitar 700 libras de dióxido de carbono en so 6 meses.

Auga
-M ellor ducha que baño.
-M anter a ducha aberta so o tempo indispensable.
-Non deixar a billa aberta mentres te lavas os dentes ou te afeitas.
-Non arroxar ningún tipo de lixo ao mar, río, lago ou lagoa.
-Non baleirar a cisterna sen necesidade.
-Non arroxar ao inodoro bastonciños, papeis ou cabichas

Yago ,Claudia(5ºA)
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QUE ENTENDEMOS POR
PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO OU
PROBLEMAS DE
CONDUCTA?
As caracterí sti cas fundamentai s dos problemas de
conduta son:
♦ Son mani fes taci ón de condutas que, pola súa i ntensi dade, frecuenci a e duraci ón deteri oran o
proceso de desenv olvemento persoal e soci al.

BOS CONSELLOS

en acti vi dades depor ti vas, coñecer e faci li tar
as relaci óns cos seus i guai s, comparti r o tempo
de lecer e di versi ón, dei xarnos axudar por
eles...
NORMAS DE CONVIVENCIA FAMILIAR:
Poñer normas e lí mi tes é o pri mei ro paso par
des envolver unha di sci pli na posi ti va. Podemos
uti li zar o segui nte proceso:
• Establecer regras e lí mi tes claros e aterse a

eles.
• Previ r os problemas antes de que s e produ-

zan.

♦ O comportamento é avali ado como alterado en
referenci a a unha norma de i dade evoluti va (o
que xoga un papel adaptati vo nunha i dade pode
resultar alterado noutra).

• Ser modelo de conduta r eflexi va.
• Evi tar a confrontaci ón sobre as regras.
• Apli car os casti gos reflexi vamente.

♦ A conduta probl emáti ca é altam ente i nfluenci able
polo contorno, por i so deben terse en conta as
caracterí sti cas do medi o educati vo, soci al e cultural.

• Valorar o esfor zo.
• Ensi nar a enfrontarse ao fracaso.
• Dedi car un tempo a falar cos fi llos/ as dos

♦ O comportamento al terado per dura no tempo,
non é un suceso puntual.
♦ A conduta al terada afecta si gni fi cati vamente a
relaci ón do suxei to co m edi o soci al.
♦

QUE PODEMOS FACER AS FAMILIAS?
Cando os pai s e nai s nos s enti mos des bor dados e
per di dos di ante dos problemas de conduta, debemos
recuperar a esperanza nos fi llos e fi llas e a confi anza nas es tratexi as que enum eraremos a conti nuaci ón.
ESTILO EDUCATIVO CREATIVO : Establecer
unhas normas claras e unhas consecuenci as, ser coher ente co que se di , apli cando as consecuenci as con
tranqui li dade, seguri dade e constanci a. É moi i mportante non ceder á mani pulaci ón dos fi llos/ as, uni fi cando o esti lo educati vo entre a parella e os demai s
adul tos que convi ven na casa.
AMOR INCONDICIONAL: Ademai s de es tablecer
normas, é moi i mportante feli ci tar e premi ar as condutas posi ti vas, destacar as cali dades que ten o neno/ a, favorecer a par ti ci paci ón

• Refor zar os compor tamentos posi ti vos con

eloxi os e afecto.

valores, normas e expectati vas.
• Evi tar as comparaci óns entre i rmáns para

non favorecer os celos.
• Crear unhas ruti nas e hábi tos di ari os.
ACEPTACIÓN: Mentres non aceptemos que
temos un problema non estar emos en condi ci óns de poñernos a soluci onalo.
APLICAR AS CONSECUENCIAS (PREMIOS
E CAST IGOS): Debemos expli carlle aos fi llos/
as porque poñemos uns lí mi tes. Os casti gos son
un si nal para chamar a atenci ón de que s e excedeu o lí mi te.
DIÁLOGO FAMILIAR: A comuni caci ón cos
fi llos é i mpresci ndi ble para crear un cli ma saudable e aprender xuntos a soluci onar confli tos.
BUSCAR APOIO : Moi tas veces, tanto os pai s
como os i rmáns preci samos reci bir tamén axuda
profesi onal, para superar o desgaste psi colóxi co e fí si co que lle provoca o confli to di ari o.
UNIFICACIÓN DE CRITERIOS: É moi importante que os adultos que convi vi mos cos rapaces teñamos o mesmo cri teri o á hora de educar
aos fi llos/ as.
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PREMIOS E CASTIGOS
Á hora de es tablecer as consecuenci as das
condutas, temos que ter en conta as segui ntes
ori entaci óns:
⇒ Para que sexan efectivos, os reforzos
negativos ou castigos teñen que cumprir
certas condicións:
∗ Poñelos o mái s próxi mo posi ble á mala conduta e antes de que estamos enfadados,
para que non sexan desproporci onados.
∗ Deben ter relaci ón coa i nfracci ón.
∗ Combi nalos con premi os.
∗ Apli calos con tranqui li dade e coherenci a.
∗ Non se deben modi fi car ou levantar s en
moti vo unha vez anunci ados.
∗ Un casti go desmesurado produce odi o cara
ao que o apli ca.
∗ Abusar dos casti gos fai que per da efi caci a.
⇒ Para que sexan efectivos, os premios
deben ter as seguintes características:
∗ Ser desexados.
∗ Deben apli carse de i nmedi ato á conduta,
sobre todo canto mái s pequeno sex a o fi llo/ a.

BOS CONSELLOS

ESTRATEXIAS DE EXTINCIÓN DOS
COMPORTAMENTOS PROBLEMÁTICOS
Para favor ecer que as condutas problemáti cas sexan subs ti tuí das por outra mái s axustadas podemos uti li zar progresi vamente as segui ntes estratexi as:
⇒ Retirar a atención: Ignorar as condutas i nadecuadas favorecerá a súa desapari ci ón.
⇒ Saír da situación: A si mple presenza dos pai s
moi tas veces serve para refor zar a conduta
probl ema e non é sufi ci ente o reti ro da atenci ón. Nestes casos, os pai s podemos optar por
saí r da si tuaci ón, expli cándolle porque o dei xamos só e di cí ndolle que cando estea tranqui lo
nos bus que para falar.
⇒ Castigos: Facer segui r a unha conduta probl ema algo desagradable ou eli mi nar algo agradable.
⇒ Tempo fóra: Cando se produza unha si tuaci ón
di fí cil de controlar, hai que r eti ralo da si tuaci ón onde es tá, mandándoo só para un si ti o
neutro onde non teña nada co que se di straer.
A duraci ón do i llamento debe ser brev e, pero
sufi ci ente para que se calme.
⇒ Reforzar as condutas positivas.
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AS CAPACIDADES FÍSICAS
A RESISTENCIA
Ao t er minar estarás canso pero non esgotado.
A resistencia física é unha das catro
capacidades
básicas,
particularmente,
aquela que nos per mite levar a cabo un traballo ou esforzo durante o maior tempo posible.
Hai varios tipos de resistencia:
XERAL: desenvólvese cando se move todo o corpo en actividades como correr ou
nadar.
MUSCULAR: desenvólvela cando realizas movementos so cunha parte do corpo; brazos, per nas,…

DEBES TER EN CONTA QUE…
Esta capacidade física axuda a desenvolver o corazón e os pulmóns.
As actividades han de durar bastante tempo.
A mellor forma de desenvolver a resistencia é correr a modiño durante largo
tempo.
Debes traballar a un ritmo que poi das manter moito tempo.
É moi importante desenvolver esta capaci dade física para favorecer o crecemento.

A FLEXIBILIDADE
É unha capaci dade que per mite realizar movementos amplos grazas á elasticidade dos músculos e á motilidade das articulacións.

DEBES TER EN CONTA QUE:
Cando se nace é un moi flexible, pero ao medrar vaise per dendo esa flexi bilidade. Por iso é moi importante traballala ao longo de toda a vida.
En xeral, as rapazas son máis flexibles que os rapaces.
É conveniente realizar exercicios de alongamento sempre despois dunha actividade física forte. Así os músculos recuperan a súa lonxitude e relaxan.
Se nos mantemos flexibles renderemos máis e evitaremos moitas lesións.

DESENVOLVE A TÚA FLEXIBILIDADE.
A mellor forma é realizando exercicios de alongamento.
Debes colocarte nunha postura axeitada.
Avanza lentament e ate sentir tensión no músculo, nunca dor.
Mantén a postura durante un tempo.
Reláxate volvendo á posición inicial pouco a pouco.
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A VELOCIDADE
É a capacidade que per mite realizar unha
serie de movementos no menos tempo posible.

TIPOS DE VELOCIDADE:
De desprazamento. Percorrer unha distancia no menos tempo posible.
De reacción. Cando ante un estímulo se é
capaz de dar unha r esposta rápi da. Por
exemplo, levantarse cando te chama un compañeiro.
De movemento. Trátase de r ealizar un xesto ou movemento o máis rápido posible. Por exemplo, lanzar un balón coa man.

DESENVOLVE A TÚA VELOCIDADE.
Practicando en circuítos de obstáculos.
Facendo carreiras de relevos cos compañeiros.
Xogando a xogos de persecución.
Deben durar pouco tempo, porque son moi esgotadores.

A FORZA
É a capacidade que per mite desprazar ou
mover grandes pesos.

DEBES TER EN CONTA QUE:
En xeral, os rapaces son máis fortes que
as rapazas.
Os exercicios deben durar pouco tempo
por que esgotan.
Canto máis groso é o músculo máis forza é
capaz de desenvolver.
Pódense utilizar balóns medicinais ou bancos para que o exercicio sexa máis
intenso.
Para non danar a musculatura debemos adaptar os exercicios as capacidades
de cada quen.
Non se deben realizar moitos exercicios de forza mentres os osos estean
medrando.

DESENVOLVE A TÚA FORZA:
Existen varios exercicios para desenvolver a forza: de loita, abdominais, flexións de brazos, lanzamentos, trepar, arrastrar...
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Adiviñas
-Que é verde por dentro e por fora?

.

É a LIMA

-E amarelo por dentro e dourado por fóra?.
.

É o PLÁTANO

-Que fan 4 negros nun coche vermello?.
Un KIT KAT.

-Que froita non dixeren os xabarís?.
É a FRESA.

-Que teñen en común un mosquito e un camelo?.Pois
que o camelo ten xibas e o mosquito se te pica xoróbaste.
Autor :Anxo(5ºA

CHISTES
Dille Jack S parrou á panadeira:
-Dásme fariña?
-Para qué a queres Jack?
- Para pan, pan, para ,pan, pan para pan.
***********************************************************
Pai ,pai porque te chaman toro? Muuuuuuuuuuuuuuuuuurmuracións
fillo.
************************************************************

Estaban un xato e un galo facendo equilibrio sobre unha
barra. Cae o xato e di !!!MIAOGO,MIAOGO¡¡¡ E lle di o galo!!!KIKIRIKAGA,KIKIRIKAGA¡¡¡¡
***************************************************************
ENCONTRANS E DÚAS RATAS E LLE D I UNHA:
QUE ES TAS FACENDO???
NADA, ES PERAR UN RATO.

Mirian Arias (5A)
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CHISTES

Alejandro García Rodríguez 5ºA

COMO SE DI...
Cómo se di sogra en grego? :ESTORVAS
*********************************
Cómo se di en Africano: A miña avoa morreu por unha indixestión de
Gambas en mal estado?:GAMBA CHUNGA LLALLA TUMBA
**********************************
Cómo se di suor en africano? :TU TUFO ME TUNVA.
********************************************
Cómo se di diarrea en AFRICANO:
Abunda Lakaka
Portugués: Catarata du Traseiro
xaponés : Kagas awuas
******************************
Este é un inglés que se cae dun barco e comeza a berrar:
-Help, help!

E di o español:

-Non temos xel, temos champú.
******************************
OLA! Son primeiro virus galego.
Como os galegos non temos experiencia en programación,
este virus traballa baseado nun sistema de HONOR.
Por favor: borre todos os arquivos do seu disco duro manualmente e envíe esta mensaxe a tódolos membros da súa lista de correos.
Grazas pola súa colaboración.
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Refrans populares:
• Polo San Martiño trompos ao camiño, polo San

Amaro trompos ao fallado.
• Xaneiro quente, trae o demo no ventre.
• Costureira sen dedal cose pouco e cose mal.
• Febreiro, xeada na leira e cachopo na lareira.
• Polo san Vicente, planta os nabos da semente.
• Gaivotas en terra, mariñeiros á merda.
• Comer e rañar, todo é empezar.
• Dúas fillas e unha nai, tres diaños para o pai.
• As sardiñas en Maio, pingan no borrallo e polo San

Xoan pingan no pan.
• Neve en Febreiro e un lobo no quinteiro.
• Por Santa Lucía mingua a noite e medra o día.
• Febreiro e as mulleres, no día teñen sete pareceres.
• A vaca que non come cando os bois, ou comeu antes ou come despois.
• Sogra e nora, e can e gato, non comen ben no mesmo prato.
• A quen Deus non lle da fillos, o demo lle da sobriños.

Ditos galegos:

Amiguiños si, pero a vaquiña polo que vale
¡ Outra vaca no millo !
Me xan por nos e hai que dicir que chove
A todo porco lle chega o seu San Martiño
Cando a esmola é moita ata o santo desconfía
O que se queima, ten o rabo de palla
É igual Xan que Pelicán
Vale máis un mal arranxo ca un bo preito
O que garda sempre ten
Non lle cabe un feixón no cu
Ceo empedrado, choiva de contado
Xente de Marín tropa do carallo
Canto máis te agachas, mais che dan polo cu
Xente nova e leña verde todo é fume
Quen polo seu gusto morre, ata a morte lle sabe
Que cada can lamba o seu
carallo !

