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A Revista Escolar “A Billarda” nace co galo de difundir
inquedanzas e vivenzas, reflexadas nos traballos de cada día.
Todo elo grazas ao esforzo e colaboración da comunidade educativa.
Un ano máis continúa a súa andaina en papel e formato
dixital. Toca facer balance: analizar, valorar e …deixar na Billarda, algunha das nosas pegadas.
Estamos seguros/as de que o próximo curso, ano de inquedanzas pola entrada en vigor da LOMCE, a nosa revista
continuará o seu percorrido camiñando da man dos novos tempos.
Grazas a todos/as e:
¡FELICES VACACIÓNS!

A Billarda naceu
Cando este cole se creou
E, dende entón, ata agora
Connosco se quedou.

É labor de todos e todas
O sabela conservar
Para que o vindeiro curso
Connosco volva estar.
Equipo de
Normalización

Edita: CEIP de Monforte (Colexio Novo)
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LETRAS GALEGAS

poeta estivo no Seminario de Mondoñedo, ata
o seu único libro publicado: Nimbos (1961)
Foron varios os chanzos superados
dende aquela poesía confesional, devocional
ás veces, dos primeiros versos ata o cumio da
súa produción poética que é Nimbos. O sentido
de soidade que vive o poeta é o berce que vai
enxergando a súa poesía, sen abandonar
nunca a súa autenticidade.

Xosé María Díaz Castro
O Homenaxeado do Día das Letras Galegas 2014.
Poeta orixinario de Os Vilares de Parga, Guitiriz
(Lugo).
Aos 17 anos ingresou no Seminario de
Mondoñedo e cando saíu en 1936, exerceu de
profesor de Ensinanza Media en Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra).
En 1948, tras licenciarse en Filosofía e Letras,
trasladouse a Madrid.
Xosé María e Teresita casaron o 10 de agosto de
1954.
Retornou a Galicia en 1982, vivindo en Guitiriz
Finou en Lugo o 6 de outubro de 1990 e foi soterrado
en Guitiriz.

En Nimbos, vida e obra do poeta son
unha mesma cousa, de aí a autenticidade e
sinceridade da súa lírica. Un dos logros máis
importantes deste libro é acadar dun xeito case
perfecto unha unidade total na súa obra, froito
da unidade da súa vida. Por iso queremos
remarcar a coherencia da súa traxectoria:
"Estes non son poemas,
nin cimentos de poemas siquera.
Son fragmentos
de min mesmo perdidos"…
Unha fe viva alumeou sempre o seu
camiñar, cando andou entre nós. Mesmo
vendo rematados os seus días, con toda a luz
nos seus ollos, sobre todo nos do corazón e do
espírito, aprovisionouse das mellores palabras
para traspasar o umbral da vida, nada de
improvisacións de derradeira hora.
O poeta vivíu e morreu ferido por ese "
mar de lus", que era para el o mesmo Deus.
Vivía a súa relación co Outro, coa
trascendencia, desde a febleza humana:

"Hai homes cheos de sombra,
Xosé María Díaz Castro é o poeta con máis
homes a contraluz
calado relixioso e ata místico da poesía galega
que che fan ver a Deus
publicada nesta segunda metade do século.
coma unha mar de lus" (p.35).
Non imos entrar aquí na evolución sufrida na
obra deste poeta das Terras de Parga (Os
(p. 9. Neste traballo citámos os poemas de
Vilares 1914-1990), desde os seus primeiros
Nimbos seguindo a última edición publicada por Galaxia,
Vigo 1989).
libros: "Follas Verdes" (1934) e "Follas ó
Aire" (1935), que na súa maior parte acadaron a
forma e o fondo definitivos nos anos en que o

5

BILLARDA

Para Díaz Castro a vida é un drama, e
Deus un horizonte liberador como unha
"aurora" ou "mediodía" que ilumina
radicalmente o seu camiño. O home é o ser
máis insatisfeito e mesmo sedento ata que
atopa ao Deus que calma a súa sede de luz.
O poeta proponse coa súa creación ir
desvelándonos un mundo cheo de luz. E todo
iso co afán de colaborar co Creador nunha recreación permanente das cousas: "das cousas
que xa foron e se foron / pro siguen sendo e
non se van máis" (p.11).
Nos seus poemas, aos que chama
"Nimbos", o vate de Parga volatiza todo o dengue de alienación, apostando pola capacidade
transformadora da realidade pola palabra. Un
"nimbo" é coma esa coroa chea de luz que levan os santos, porque –resposta o poeta a un
xornalista- "responde ao meu concepto do que
debe ser un poema: "un nimbo de luz" que envolva as cousas nun resplandor poético pra facelas brillar na escuridade, saca-las do anonimato e niste senso, a poesía consistiría en
enxergar a realidade despida, e arrodeala
dunha aureola pra erguela a unha categoría
máis outra, ou sexa, que a poesía vén a ser
unha promoción poética da realidade".

LETRAS GALEGAS

Esta sensibilidade relixiosa irriga toda a
estructura poética de Nimbos sen trastocar
endexamais a unidade entre a palabra e o
pensamento. Por exemplo, os seus versos
deitan a miúdo elementos fundamentais do
Evanxeo de San Xoán: "Eche ben certo: se o
gran de trigo cae na terra pero non morre,
quedará el só; pero se morre, dará froito
abondoso" (12,24):
"Ferve o grau, pulo enterrado
da esperanza, nena dormida.
¡Terra do ceo arrincada!
Chora a terra desterrada,
terra arada, nai perdida". (p. 39)
Esta poesía non é só metafísica a pesar
das súas fortes raíces filosóficas, é sobre todo
o reflexo dun humanismo que lle impide ser
alleo a nada do que é humano.

Quere encher de luz Galicia, xa que a súa
poesía é un compromiso co seu país: o labrego
da súa infancia,-"leite e centeo"-( p.13), e o da
emigración que el compartiu, case sempre fóra
da terra: "longa rúa da mar", xa que o mar é
ese lugar de saída de tantos emigrantes, pero
sempre como fondo está a terra, o fogar de
todos.Aposta pola febleza e humildade que o
poeta aprende a cotío da natureza, un dos
rostros máis acolledores de Deus para Díaz
As palabras, que son como fachas, son
transmisoras e soportes de beleza, de luz, por Castro que, ó xeito de Francisco de Asís,
iso, somete decote a súa poética a un forte pu- amaba as cousas máis pequenas e sinxelas, e
en cada herba descubría unha bágoa de Deus"
lo perfeccionista. E o mesmo que o autor do
Xénesis nos describe dun xeito fermoso como
"Herba pequerrechiña
o Creador vai dando nome a tódas as criaturas
que con medo sorrís
na compaña dos primeiros humanos, o noso
ó sol que vai nacendo
poeta vai liberando as cousas máis pequenas
e morrendo sen ti,
da escuridade, da nada, ó mesmo tempo que
¿Por qué de ser pequena
as agasalla cun mundo cheo de relacións e de
te me avergonzas ti?
vida.
¡O Universo sería
máis pequeño sen ti!" (p.29)
Díaz Castro tiña unha forte preparación
bíblica e teolóxica, non só polos estudos
Como Xesús de Nazaret amaba dun xeito
realizados, tamén pola súa afinidade con todo
especial aos nenos e gustaba de achegarse a
o universo relixioso. No seu libro Nimbos hai
eles, e así o gran buscador de luz que foi
moitas pegadas que apuntan nesta liña, case
sempre o poeta, despídese da vida así:
nunca citas literarias, máis ben referencias
inseridas totalmente na construción poética
"os camiños que andiven e as árbores con niños,
para que non se convertan en atrancos
os ollos, inda cheos da lus de Deus, dos nenos,
demasiado librescos, como adoitaba nos
as voces escondidas que terman deste mundo,
primeiros poemarios.
as bágoas puras que non ve ninguén". (p. 69).
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PEQUENOS ESCRITORES

UN CONTO DE CANS —— POR UXÍA CASTRO DE 5º A
Érase unha vez dous nenos moi amigos. Unha nena chamada Vanesa, que era loira e simpática, e un neno chamado Miguel, moreno e serio, acompañado por Rex, o seu can.
Unha tarde decatáronse de que a casa nova que estaban construíndo, xa case estaba terminada. Miguel, indo
cara o colexio viuna, era preciosa.
De pronto, unha voz dicíalle polas costas:
V-Miguel, Miguel!, non te vaias, espérame!
M-Ah, ola Vanesa!
V-(cansa), Uf!, ola Miguel.
M-Viches a casa nova, Vane?
V-Si, é preciosa.
M-Vane, vamos chegar tarde, corre!
Ao día seguinte Miguel, volveu ver a casa nova, pero alguén xa se adiantou; era Vane pero parecía asustada.
M-Ola, Vane! Eh, Vane... Vane!
Algo pasaba. Vane non contestaba.
M-(sacudíndoa); Vane, reacciona!
V-Para, Miguel, para!
Miguel parou de sacudila.
V-Uou, que mareo.
M-Síntoo,
Entón Vanesa reaccionou berrando como tola.
V-Miguel! A casa nova, non o vas crer!
M- Vanesa, xa o vin.
V-Miguel, teño que saber que causa estes estragos.
M-Non, Vane, non te arrisques, non corras perigos!
V-Pois, se non ves comigo, irei soa.
M-Vale, irei! Pero, prométeme que non farás parvadas.
Os dous amigos entraron á casa. En canto entraron oíron uns ruídos estraños.
V-Miguel, non oes uns ladridos?
M-Pois agora que o dis, si que os oio.
Entón Vanesa viu unha cadeliña colgando dunha viga e... Saíu correndo.
M-Vanesa, onde vas? Estás tola ou que?
V-Miguel, non penso deixar que esa cadeliña se caia.
M-Vane, contarei ata 10, e logo irei por ti. 1,2,3, … Vale, non vai volver.
Vanesa lanzouse a coller a cadela e … conseguiuno. Por pouco.
V-Xa estás a salvo, pequena.
SABE-Guau!
Vanesa quedouse con ela e púxolle por nome LILI.
V-Es preciosa, quedareime contigo.
Os catro felices: Miguel, Vanesa, Rex e Lili foron cara a casa. Todo ía ben, pero Vane estaba pensando o da casa.
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V-Que puido esnaquizala así?
Ao día seguinte xa non había escola, era sábado, é Miguel xa tiña planes. Por suposto, eran ir a investigar con
Vane.
M-Ola, Vane.
V-Ola. Preparado para investigar?
M-Si, por onde empezamos?
V-Creo que deberíamos ir a investigar á casa.
Pasados uns minutos. Miguel dixo:
M-Vane, ven!, Aquí hai pisadas de can.
V-Non sexas bobo Miguel, serán de Lili ou de Rex.
M-Imposible, son moi grandes para ser de Lili e moi pequenas para ser de Rex.
Despois de buscar durante un bo rato... … …
V-Xa estou cansa..., Miguel onde estas?
Miguel estaba no piso de arriba e non oía a Vane, estaba investigando se había máis pisadas.
Vanesa buscaba A Miguel berrando sen para, ata que Miguel dixo:
M-Vane, ven, corre, encontrei algo!
Vanesa subiu as escaleiras ata chegar a unha pequena habitación onde se atopaba Miguel.
M-Vane, mira!, aquí hai herba pegada a pelo de can.
Nese momento, Lili púxose a cheirar como se buscase algo, e parecía que lle soaba moito.
M-Que pasa Lili?
V-Que pasa bonita?
Entón Lili oíu algo e saíu correndo cara fóra ladrando sen parar.
V-Lili, ven, ven aquí!
Lili saíu fora e detrás todos os demais. E cando saíron Lili seguía buscando ata que Vane colleu e dixo:
V-Xa está ben, vémonos a casa.
M-Si, creo que xa é hora de cear.
Os dous nenos foron a casa. Cada vez estaba máis cerca da solución do misterio.
Era o último día que tiñan para resolver o misterio xa que era domingo e ao día seguinte había escola.
Miguel e Vanesa dirixíronse á casa dispostos a cerrar este misterio. Pasaron o día buscando, pero nada, e
decidiron acampar alí.
V-Miguel, vixía por ese lado e eu fareino por este.
M-De acordo.
Estiveron mirando ata que quedaron durmidos, entón oíronse ruídos coma de ladridos.
CANS-GUAU! GUAU! GUAU!
CANS-GUAU! GUAU! GUAU!
Os dous espertaron e … ! Son cadelos! Os nenos viron un montón de cans e a Lili.
V-Miguel, xa está, todo encaixa: son cans!
M-Si, pero onde vivirán?
Ao día seguinte un home viu a casa e quixo comprala, arranxala e quedarse cos cans.
Entón todos viviron felices e comeron perdices.
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Pobre Martiño 6ºB
O meu paxaro
chámase Martiño,
ten tres anos
e é moi pequeniño.
O meu paxariño
nun día de Nadal
desapareceu na néboa
onde andará?

O Pucheiro da PAZ
6º
Con gozo e tranquilidade
Aliñamos os ingredientes
Para o pucheiro da paz,

Estiven preocupada
ata o Nadal
veu Papá Noel
que me traerá?

pois precisa o seu tempo

Tanto non me importaba
porque non estaba o meu Martiño
Onde estará? Volvera o meu paxaro?
Chegará para o novo ano?

que darás con entusiasmo

Eu desanimada
fun abrir os agasallos
unha caixa aburatada
Que podería ser aquela caixa cadrada?
Eu rompín a chorare
cando me enterei
de que era Martiño
e asombrada me quedei

e moita amabilidade:
Remolla os ingredientes
cun baño de amizade
e moita xenerosidade.
Troca carne por sorrisos
e garabanzos por bondade,
engade moita ledicia
e un abrazo fraternal
e que ferva na candea
con graza e sensibilidade.
Non descoides o teu guiso
pon toda a túa humanidade
e que sexa neste mundo

Grazas a Papa Noel
pola súa xenerosidade
quedou satisfeita
a miña necesidade
Carla López López

A PAZ A NOSA PRIORIDADE.
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LARA LÓPEZ VÁZQUEZ 2º B
NOA MARTÍNEZ IGLESIAS 2º B
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Monforte de Lemos é unha cidade e municipio de España situado ao sur da provincia
de Lugo, na Comunidade Autónoma de Galicia.
Encóntrase situada nun val, entre os ríos Miño eSil, sendo o río Cabe, afluente do Sil, o que
pasa pola cidade. É o núcleo da bisbarra coñecida como Terra de Lemos, e capital da zona coñecida como Ribeira Sacra ou Terras de Lemos.

•

Censo: 19.638 hab. (2010)

•

Densidade: 98,44 hab/km²

•

Parroquias: 27

Parroquias
Parroquias urbanas:

•

Santa María de A Régoa.

•

San Vicente do Pino.

•

San Antonio de Padua.

•

Sagrado Corazón. (Popularmente, da Estación).

Parroquias rurais, Enumeración de capitais e nome da parroquia entre parénteses, e os núcleos de poboación que comprende cada parroquia:

•

Baamorto (Santa María): Casares, Cinsa, Devesas, Pallares, Pol, Reboredo.

•

Bascós (San Martiño): Campo, Carranchousa, Carretera, Outarelo, Rectoral, Regueiro, A Vila.

•

Caneda (Santa Eulalia): Bao, Campelo, Eirexe, Fontes, Outeiro, Pousa, A Fonte, Sobrado.

•

Chao do Fabeiro (San Ramón): Fabeiro, Hermida, Mato, Porto de Lobos, San Martiño, Cuatro Caminos.

•

Chavaga (San Xoán): Barxa, Cotelo Alto, Outeiro, Pacios, Río, Monticelo.

•

Distriz (Santo André): Babela-núcleo y Distriz

•

Fiolleda (San Cosme): Figueira, Fiolleda, Marexe, Pando, San Mamede,Vilamaior,
Xunqueira.

•

Gullade (San Acisclo): Carretera, Cima de Vila, Eirexe, Gullade, Lagar, Lende, As Pereiras, Río, Val de Ourense, As Chas.

•

Guntín (Santa Lucía): Filgueiras, Guntín, Lama, Santa Lucía, Souto

•

Marcelle (San Miguel): Agrelos , Asenxos, Colado, Costa, Estrada, As Farrapas, Freixo, Meda, Minas de
Freixo, Pacios, Palleiros, Pendella, Pereiras, Portela, Reguenga, Riocobo, Rozas, San Fiz, San Pedro de
Baños, Seixo, Matelas.

•

Moreda (San Salvador): Ameido, Bacelares, Broza, Cabanas, Campos, Castro, Ciudad, Cova, Encrucillada, Fonteca, Lagoa, Lama de Franco, Lama de Outeiro, Lende, Novelle, Outeiro, Pacios, Peroxa, Regueiro, Torre, Ventresca
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As Nocedas (Santo Estebo): Bacorelle, Barreiro, Campo, Cereixás, Fonte, As Pedras, Sobrado, Val,
Vila, Mato.

•

A Parte (Santa María): Camporrio, A Parte, Probeiros, Remuín.

•

A Penela (Santa María): Cabana, Fontela, Morade Pequeño, Pacios, A Penela, As Pereiras, O Rosal,
Rubina, A Veiga.

•

Piñeira (San Martiño): Barxela, Bodegas, Bosque, Campo, Carballo, Casas de Baixo, Pereira, Piñeira
(Polígono Industrial), Regueira, Iglesia, Lagoa, Lamas.

•

Reigada (San Salvador): Campo, Dalama, Fontes, Reigada, Río, Rosela.

•

Ribasaltas (San Pedro): Barrio, Barxa, Bergazos, Carretera, Eirexe, Espido, Freixo, Mato, Outeiriño,
Outeiro, Pacios, Ponte, Porto, Veiga.

•

Rozabales (Santa María): Cacabelos, Fonte, Infesta, Penedo, Rozabales, Rubín, Salgueiros, Salvadur, Costaneiro.

•

San Xoán de Tor (San Xoán): Corrouba, Tor, Campo, Frieira.

•

San Xulián de Tor (San Xulián): Barredas, Eibedo, Eirexe, Miogo, Outeiro, Paredes.

•

Santa Mariña do Monte (Santa Mariña): Calvos, Eiras, Hortos, Lamela, Mato, Solveira, A Torre, Barrio Novo, Mazairo, Reboredo.

•

Seoane (San Salvador): Almacén, Cima de Vila, Campolongo, Cavada, Eirexe, Gueto, Mato, Nogueira, Pacios, Pena, Trincheira, Valado, Gándara.

•

Sindrán (San Pedro): Barredas, Campo, Campo de Abaixo, Campo de Riba, Coto, Chao, Eirexe, Lamarredonda, Lamela, Moredo, Ribela, Senra, Susao, Val, Vilela.

•

Valverde (San Pedro): Aguela, Cedrón, Escouredo, A Pena, Valverde, Ramos.

•

A Vide (San Cibrao): Corga, Chao, Folgueira, Outeiro, A Pena, Quintairo, Teboredo, Veiga, Gándara.

•

Vilamarín (San Félix): Candeda, Cima de Vila, Gándaras, Morade, Pacios, Peciña, As Pedras, Pena,
Val de Bolo, Veliña, Villamarín.

•

Altitude: 298 metros.

•

Latitude: 42º 31' N

•

Lonxitude: 007º 30' O

•

Superficie: 201,6 km².

Norte: Bóveda e Saviñao

Comarca: Terra de Lemos
Partido Xudicial: Monforte de Lemos
•

LÍMITES

Sur: Sober e Castro Caldelas
Este: Puebla de Brollón e Ribas de Sil
Oeste: Pantón e Sober

Distancia á capital provincial: 62 km.

http://es.wikipedia.org/wiki/Monforte_de_lemos
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Hoxe ,día 13-5-2014 os nenos de 4º. Fixemos unha visita ao concello. Alí “Don Severino “ agardaba por nós no Salón de Plenos.
Algúns nenos fixéronlle preguntas, por exemplo: A densidade de poboación de Monforte, os Km², o orzamento anual etc.
Ao camiño de volta pasámolo moi ben ,íamos cantando cancións , e algún nenos tiraban pedras ao río. Paseino tan ben que encantaríame volver a vivir esta experiencia.

Eu aprendín que o noso concello ten un 60% de poboación anciá, que ten 195,52 km
cadrados, 11 millóns de euros de orzamento anual, a densidade de poboación de 100 persoas por km cadrado, que en Monforte a economía vai ao revés das cidades industriais, xa que
non ten industria e sostense de pensións e funcionarios.
O que máis me
gustou da visita foi a
amabilidade do alcalde, e
que dixese que o que
máis lle gustaba do seu
traballo era facer felices
aos demais, deunos algunha outra resposta un
pouquiño complicada,
non entendín moi ben o
seu significado, supoño
que xa a entenderei máis
adiante.
O salón de plenos
tróuxome recordos de
cando estaba en preescolar e para rematar, grazas
a todos por este pobo que
temos.

Alicia Martínez Lauda. 4º B
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ENQUISA AO ALCALDE DE MONFORTE
Os nenos de 4º do CEIP de Monforte no mes de maio aproveitando que estabamos traballando a poboación e tamén que neste
mes son as eleccións ao Parlamento Europeo, para saber máis
deste tema, fixemos unha visita ao concello de Monforte onde nos
recibiron con moito cariño, no Salón de Plenos, Don Severino Rodríguez, alcalde de Monforte, e tamén a concelleira de cultura, Dona Pilar López.
Entre todos, fixémoslle ao alcalde moitas preguntas ,coma se
foramos reporteiros profesionais.
Como pensaches en ser alcalde?
Sempre me gustou facer cousas polos demais e deime conta
que unha das mellores maneiras era sendo o alcalde de Monforte.
Canto tempo levas como alcalde?
Pois levo dende o 14 de xuño do 2003
Gústache o teu traballo?
Si
Que carreira estudaches?
Estudei Graduado Social, unha carreira de tres anos.
Cantos habitantes ten Monforte?
Pois ten arredor de 19.500 habitantes.
Destes habitantes cantos son inmigrantes?
Pois arredor duns 1000.
Cantos km2 ten Monforte?
Ten uns 200 km2. Así soubemos que a densidade de poboación da cidade de Monforte é de
100 habitantes por km2aproximadamente.
Canto diñeiro gasta cada mes o concello?
Case un millón de euros.
De canto diñeiro dispón o concello no seu orzamento?
Dispón duns once millóns de euros.
En Monforte de Lemos hai máis traballo ou paro?
Afortunadamente hai máis traballo.

21

BILLARDA

MONFORTE

Hai moitos roubos?
Non, non hai moitos; aínda que coa crise aumentaron un pouco
A economía no noso concello é boa, mala ou regular?
Aquí a economía é bastante estable porque hai moitos xubilados e tamén funcionarios e
aféctalles menos a crise. E industria hai pouca que é onde máis se nota.
Que diferenza hai entre censo e padrón?
O padrón de habitantes é o conxunto de todas as persoas que están rexistradas ( empadroadas) en Monforte.
O censo só os habitantes que teñen dereito ao voto.
Poderían facer un carril bici?
Non. Sería moi custoso e o Concello non podería asumir ese gasto.
Cres que o pobo de Monforte está interesado nos actos culturais que organiza o
Concello .
Depende dos gustos e non sempre acertamos. Pero isto non significa que o pobo non estea
interesado.
A gala do deporte anima aos nenos/as a facer deporte?
Si; cada vez máis nenos fan deporte.
E aquí remata a nosa entrevista porque tivemos que voltar ao cole para continuar as clases,
pero o traballo de reporteiros gustounos moito.
Alumnos de 4º
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DESPEDIDA
Púxenme moi contenta e un pouco triste cando a miña profe Antonieta pediume
que escribira

esta despedida dos alumnos de sexto que, como xa sabedes todos, o

curso que ven ímonos ao instituto.
Ben, imos alá; algúns dos meus compañeiros e máis eu estamos no cole dende hai
nove anos, é dicir, dende primeiro de infantil...case toda a nosa vida!
A primeira vez que chegas ao cole impón moito, pero creo que é peor cando te
vas porque é como… En serio, xa está, xa se acabou?, É posible que despois de tanto
tempo pasara tan rápido? É un pouco triste pensar que xa ves sendo maior e vaste
do cole pero ao mesmo tempo estamos desexándoo.
Primaria, Qué significa primaria? É ese período que hai entre educación infantil
e secundaria, pero para nos é algo máis: as veces é complicada, outras fácil, algunha
vez aburrida e moitas veces moi divertida; pero de primaria, eu creo que nos levamos recordos que nunca esqueceremos. Sempre hai algunha bágoa, algún enfado, algún enfrontamento pero nos levamos moitas cousas xeniais: os mellores amigos e
amigas do mundo, algún noviete ou novieta, os coñecementos e unha boa educación,
pero sobre todo recordos, moi bos recordos.
Grazas compañeiros e compañeiras por estar xuntos e axudarnos mutuamente a
pesar das nosas diferenzas.
Grazas profesores e profesoras por aguantarnos tanto tempo e dedicar tantas
horas a nosa educación.
Grazas ao equipo de Orientación e ao profesorado de reforzo por axudarnos nos
nosos problemiñas.
Grazas ao persoal non docente: a Alejandro, o noso conserxe que todos coñecemos e que sempre está aí para axudarnos; ás cociñeiras que preparan esa comida tan
rica aínda que a todos nos custe un pouquiño comer a verdura; ás mamás do comedor
que nos queren moito, sérvennos a comida e aténdennos cada día cun enorme sorriso;
ás coidadoras que botan unha man aos compañeiros con dificultades; ás limpadoras
que fan que o cole sempre estea limpo; aos condutores e acompañantes do bus escolar, pola súa gran paciencia; e á ANPA que fai posible que teñamos tantas actividades.
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CARTA AO ALCALDE
Monforte de Lemos, 7 de Abril de 2014.
Estimado Sr. Severino:
Hai nenos que desexarían ir a clase en bici, coma
min.
Chámome Sofía Pavón Fdez. e son do Colexio Novo,
da clase de 4ºB.
A opinión que teño é que deberían poñer un carril bici
ó carón da circunvalación.
Tamén creo que estaría ben poñer por todo Monforte
estacións con bicis para alquilar e, se fose posible, con cascos.
Os motivos das miñas suxestións son:
Hai xente á que lle gusta montar en bici pero non se o
pode permitir.
Para algúns turistas sería outro medio para coñecer a
cidade.
É unha forma de diminuír o consumo de gasolina.
Outras boas ideas son:
Pintar os corredores dos colexios coma unha rúa para que
todo estivese máis organizado.
Poñer liñas continuas e descontinuas, rotondas
En vez de que as estradas sexan gris ou negras que sexan
douradas, e as rotondas amarelo flúor. Todo quedaría
máis chamativo.
Un estimado saúdo,
Sofía P.F.

Sr. alcalde.
Hola,chámome Alba, e son
alumna do Colexio Novo e vou na
clase de 4º B.
Gustaríame que vostede puxese
carrís bicis que percorreran todo
Monforte de Lemos e pasaran polo
meu colexio. Así todos os nenos
que quixeran poderían ir en bici ao
colexio, así os nenos fariamos exercicio e non habería tantos coches e
contaminaríase menos.
Un saúdo,
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En Infantil traballamos sobre o
importante que é non malgastar a
auga.
Nas aulas de 3 e 4 anos
recortamos e pegamos fotos para
formar

dúas

pingas

de

auga

xigantes.
Nas aulas de 5 anos traballamos
o

debuxo

e

a

escritura

cos

seguintes consellos:
- Aforra auga coa ducha.
- Pechemos a billa ao lavar os
dentes.
- Pecha ben a billa.
- Non deixes que o inodoro
perda.
-

Cando

poñas

a

lavadora,

énchea.
- Lavemos o coche cun balde.
- Aproveita a auga de lavar as
verduras para regar.
- Reguemos as plantas cun
balde.

Cada pinga importa!
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A PESCA
A tempada da pesca comezou o 16 de
marzo nos ríos galegos e alongarase até o 31
de xullo segundo informou a Xunta. A talla mínima das troitas é de 19 centímetros e a cota máxima é de 10 troitas por pescador e día.

Tamén, tivemos unha xornada dedicada
a elaboración de moscas e mosquitos coa intención de que todos coñezamos as técnicas
para facer as nosas propias artes de pesca, polo que é máis gratificante pescar facendo, incluso, as propias moscas con plumas.

En Monforte de Lemos, hai moita afecA ´´Sociedade Val de Lemos´´ tamén se
ción á pesca pois está preto de dous grandes
preocupa de facer varias xornadas con práctiríos, o Miño e o Sil, considerados idóneos para cas perante o curso ao mesmo tempo que imos
a práctica de todo tipo de pesca e deportes. O a pescar na charca das Lamas.
Cabe atravesa Monforte co cal hai moita tradiRoberto nos inculca a pesca sen morte
ción de pescadores.
porque o obxectivo é acadar que pensemos
Os ríos cada vez teñen menos peixes,
que, si se volven ao río, poderanse reproducir
troitas, sardas porque tamén ten moito que ver mellor e redundará en que haxa máis pesca.
a ecoloxía e coidado do home, pois cada vez é
habitual que haxa vertidos de todo tipo e lixo
nos meandros e nas beiras o que contribúe
moi perxudicialmente para toda clase de peixe.
A sociedade de caza e pesca ´´Val de Lemos´´
traballa na tarefa de afeccionar aos nenos co
obxectivo de achegar a eles a natureza. O vicepresidente da agrupación, Roberto Martínez,
Elisa Corujo e Xosé Antonio Fernández, non
escatiman en empregar gran parte do seu tempo en realizar actividades cos alumnos dos colexios, nos que entre eles, me encontro eu,
´´Jorge´´.

A paciencia, a dedicación e a observación
fan ao bon pescador.

O cebo é o que
engana, non o
pescador nin a
cana.
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Os circuítos eléctricos
espertaron un interese
extraordinario.

Dende o Castelo de Monforte iluminado,
aeroportos, presas hidráulicas, portas de
garaxe automáticas en miniatura, barcos
que navegan...

Unha exposición asombrosa e moi instrutiva que
os alumnos de sexto
mostraron na biblioteca a
todos os alumnos do colexio.
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DÍA MUNDIAL DAS
ÁRBORES: 5ºB
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Carla, Iván, Andrea
Ilas Paula, Samanta.

Para celebrar os días mundiais da Árbore e da Auga os alumnos de 5ºB realizamos
tres murais sobre a Reserva da Biosfera Terra do Miño.
Ciclo das árbores
Sobre o esquema dunha árbore colocamos e definimos a seguinte terminoloxía:
Raíz, talo, tronco, póla, flor, froito, copa,
albura, durame, cortiza …
Raíz .- é un órgano das plantas, carente
de follas, que serve para fixar a planta ao
chan, de onde absorbe as materias nutritivas para o seu crecemento.
Talo.- é, entre as plantas con flores, o
eixo, xeralmente aéreo, que prolonga a raíz
e no que se penduran as xemas e as follas.
Ramifícase xeralmente en diversas pólas.
Tronco.- é o talo principal das árbores e
arbustos.
Póla.- gallo ou rama é a parte da árbore
na que medran as súas follas.
Flor.- é o órgano reprodutivo das plantas
chamadas anxiospermas
Froito.- é o ovario fecundado e maduro
que contén as sementes dunha planta con
flores.

Ruta do tesouro do Miño
Sobre o mapa da provincia de Lugo, sinalamos a ruta que percorren os protagonistas da
nosa historia. Saíran de Lugo para realizar a
súa propia excursión e chegan a Meira e alía o
Pedregal de Irimia, Guitiriz, Castro de Rei, Abadín e Meira.
Lidia, Eva, Andrea Pereira,
Leticia , Helena.

Seres Mitolóxicos.

Fixemos un inventario dos seres mitolóxicos
que aparecen na aventura, démoslle unha pequeCopa.- e densa e irregular por regra xe- na definición e intentamos debuxalos.
ral, fórmana as follas.
Olláparo.- ou Alláparo é un ser mitolóxico
Albura.- Parte nova dos aneis dun tron- galego. É unha especie de xigante antropófago
co.
que só ten un ollo no medio da fronte, brután e feDurame.- é a designación dada á parte
roz, moi salvaxe e voraz, gran comellón, que vive
do xilema da madeira que xa non participa
nas cavernas nos bosques e nos montes, sobre
activamente na condución de auga ou zume, todo nas montañas de Lugo e Ourense.
asumindo unha función esencialmente de
Ninfa.- é un ser mitolóxico membro dun
soporte mecánico da estrutura da planta.
grande grupo de espíritos femininos da natureza,
Cortiza.- É a capa exterior do tronco.
ás veces unidos a un lugar ou orografía particular.
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Orco.- é unha criatura fantástica moi freFusión.- é o cambio de estado de sólido a
cuente en relatos de fantasía épica. É unha raza líquido.
antropomorfa de costumes brutais creada pola
Solidificación.- é un estado da materia, coimaxinación .
as características de ter volume e forma definiXacio.- é un ser mitolóxico coa metade
dos .
inferior dun peixe e a metade superior humana,
Transpiración.-O vapor cando sae en forma
masculina ou, sobre todo, feminina. Encántalles
de pingas de auga.
a auga e habitan nas pozas dos ríos.
Condensación.-é o proceso físico que conLobishome.- é un home que se cre consiste no paso dunha substancia en forma gavertido en lobo e comportase como tal. Os lobissosa á forma líquida.
homes son os protagonistas de moitas lendas
Acuífero.- é unha capa subterránea, o sufipopulares galegas e de fóra. Tamén se denomicientemente porosa para conter auga e permena co termo culto licántropo.
able para permitir que a auga circule libremente.
Nico, Mateo, Alex, Hugo.

O Ciclo da Auga
Realizamos un mural para explicar o ciclo da
auga e definimos algún termos relacionados co
tema.
Hidrosfera.- é a capa do planeta Terra que
ten auga
Xeo.- é o nome dado a fase sólidas coñecida
da auga.
Neve.- é un fenómeno meteorolóxico consistente na precipitación de pequenos cristais de
xeo.
Vaporización.- é o cambio de estado de líquido a gasoso.

Precipitación.- é calquera forma de auga
que cae do ceo. Isto inclúe chuvia, neve, sarabia, néboa e orballo.
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BOS CONSELLOS do Departamento de Orientación

PAUTAS PARA MELLORAR A LINGUAXE
As posibilidades de comunicación e estimulación da fala desde a casa son innumerables. Polo que debemos de aproveitar estas situacións e
espazos cotiáns para favorecer a fala e expresión dos nosos/as fillos/as
do xeito máis lúdico posible.
ORIENTACIÓNS PARA A ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE NOS
NENOS/AS
Debes evitar darlle os alimentos triturados ou o biberón a partir dos
tres anos xa que non se fortalecen os órganos da boca para a fala: lingua,
dentes, padal, … É moi beneficioso que o neno mastigue os alimentos e aínda que nun principio lle
coste, as súas mandíbulas iranse fortalecendo e pouco a pouco seralle menos traballoso. Polo que
non se debe de substituír uns alimentos por outros para facilitar a mastigación!!(por exemplo: pan
de molde por pan de barra, carne de polo por carne de tenreira, laminas (ou trouzos) finas de xamón, queixo, froita, … en lugar de cachos ou pezas que teñan que morder, …)
Fálalle coa maior frecuencia posible.
Fálalle lento e de xeito claro.
Lembra que a televisión non pode substituír a estimulación que debes darlle ao teu fillo/a.
Non respondas por el, deixa que se exprese libremente.
Non fagas de “intérprete” do teu fillo/a ante terceiras persoas.
Ignora o que che quere dicir cando unicamente emprega xestos ou sinais.
Fálalle correctamente e non imites a súa maneira de falar (por moi graciosa que che pareza),
xa que estarás reforzando a expresión defectuosa.
Non te rías nunca dos erros fonolóxicos que cometa o teu fillo/a.
Non insistas en que repita para mellorar a pronunciación.
Debes de repetir as frases ou palabras todas as veces que o necesite e sempre dun xeito natural.
Describe ou conta o que fas e o que o teu fillo/a está a facer no momento no que ocorre.
Non o atosigues porque che pareza que vai lento, cada neno ten o seu ritmo de pronunciación.
Dálle tempo para que conteste as túas preguntas.
Emprega, sobre todo, a “corrección indirecta”: Se o teu fillo/a quere dicir algo e o fai incorrectamente debes de repetilo de xeito correcto: “Ah! O que me queres dicir é …”, “Queres os zapatos?
Pois toma, aquí tes os zapatos”, …
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Se repite algunhas sílabas ao comezar as palabras (que parece que non da continuado a
palabra), procura non prestar atención especial, nin facer comentarios, nin te mostres ansioso/
a e suprime incluso as axudas comprensivas de “fala máis lento”, “reláxate”, “tranquilízate”,
“respira”, “volve a empezar”, …
Intenta que o teu fillo/a respecte as quendas de intervención na comunicación.
Non te esquezas de adaptar a lonxitude dos teus enunciados á capacidade do teu fillo.
Cando o teu fillo inicie unha conversa intenta que se manteña o maior tempo posible.

Dálle confianza, que sinta que o que di é importante e que vai a ser escoitado.
Inclúe nos teus enunciados un maior número de peticións de información para estimular
a que o teu fillo/a fale.
Cando lle pidas cousas faino chamándolle aos obxectos polo seu nome, evitar usar termos como o de cousa, chisme,…

XOGAR
Os seguintes xogos poden axudar ao neno a desenvolver a súa linguaxe:
Palabras encadeadas. Por exemplo: amigo-goma-mago-gorila-lámina-nata-taza-zapato…
Dicir palabras que empezan por unha letra por exemplo "palabras que empecen por /k/.
Facer rimas
Xogo: "De Canarias veu un barco pirata... ".Trátase de recoñecer sons e de buscar palabras
que empecen igual. Podedes empezar o xogo dicindo: "De Canarias veu un barco pirata cargado de... " (por exemplo, de mariñeiros). Por quendas iremos dicindo palabras que empecen por
"ma".
Xogo do vexo-vexo
Cando saiades de excursión podedes aproveitar o momento para nomear os elementos do
ámbito. Por exemplo: Se ides ao Bioparc, nomear os animais que vedes, etc.....
Estes xogos son moi útiles para favorecer o desenvolvemento da conciencia fonolóxica.

O IMPORTANTE É QUE XOGUES E FALES CO TEU FILLO!!!
DISFRUTA DEL E CON ÉL
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XOGAR E VIVIR EN EQUIPO
Todo o mundo sabe que a selección española de fútbol gañou nos últimos anos o Campionato do Mundo e dúas veces a
Eurocopa de seleccións nacionais. Fixérono xogando ben, e
conseguindo a admiración de todos e todas.
Sendo isto importante, ademais conseguiron:
Transmitirnos o valioso de estar unidos.
Saber compartir.
Axudar e deixarse axudar.
Esforzarse xuntos.
É dicir, alcanzar o éxito xogando en equipo.
Cando COLABORAMOS e COOPERAMOS con outros para conseguir un obxectivo común aportamos os nosos coñecementos, as nosas habilidades, as nosas experiencias e
as poñemos ao servizo dun colectivo.
Pero tamén beneficiámonos delas porque aprendemos moitas cousas dos demais
que nos fan progresar e ser mellores. Ademais motívanos a esforzarnos e sorprendémonos facendo cousas que seriamos incapaces de facer por nós mesmos.
Trátase de chegar a facer realidade un “lema” moi famoso: << todos para un e un para
todos>> .
Non só nos deportes. Hai moitas oportunidades de facelo na nosa vida diaria
“xogando” en varios equipos: a nosa familia, os nosos amigos e amigas, o noso colexio,
a nosa cidade,… Por iso é importante a nosa ACTITUDE.
Nos equipos deportivos, un xogador ou xogadora pode limitarse a estar, quedarse
sentado no banquiño e mirar, ou ben, participar activamente, levantarse e xogar. O máis
divertido é xogar.
Trátase de facer o mesmo <<nos outros equipos>> aos que tamén pertencemos. Compartir a nosa vida con outros e colaborar con eles. Canto máis o fagamos máis daremos
e máis recibiremos, é dicir, a esencia de xogar en equipo: aportar e recibir.
Por exemplo, se somos xenerosos cun familiar, un compañeiro ou compañeira, un
amigo ou amiga e o tratamos con respecto, faranos mellores a nós e a el.
No caso da selección española de baloncesto, de balonmán, de waterpolo, etc, o que
quedou reflectido foi a unión do grupo por riba de todo; a boa relación entre todos os
seus compoñentes, a capacidade de adaptación nos momentos difíciles, o esforzo, a xenerosidade dentro e fóra do terreo de xogo,…
Michael Jordan foi un dos mellores xogadores do mundo do baloncesto, e un magnífico exemplo do que é xogar en equipo. O seu espírito quedou resumido neste comentario: “O talento individual pode gañar partidos, pero o xogo en equipo gaña campionatos”.
Departamento de Educación Física
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PASAPALABRA: 4º PRIMARIA
A – Persoa que viaxa ao espazo. ________________
B – Un determinado tipo de calzado.Xeralmente Lévano os vaqueiros . ____________________
C – É a lei máis importante de España.____________
D – Unidade de lonxitude 10 veces maior que o metro.___________
E – Animal mamífero de gran tamaño e co nariz moi
longo. _______________
F – Cuarta das sete notas musicais. ____________
G – Animal mamífero , doméstico, da familia dos felinos. ____________________
H – Sono as palabras que soan igual pero que se escriben diferente.______________
I – Casa fabricada con xeo onde viven os esquimós
_______
L – Cor que resulta de mesturar vermello e amarelo.
___________
M – Postre elaborado con froitas de diversos sabores.
______________________
N – Palabra que serve para nomear ás persoas, animais, cousas, sentimentos… ___________
Ñ – Mamífero rumiante do sur de África. ________
O – Facer o que unha persoa manda. ____________
P – Prenda de vestir que cobre cada unha das pernas
ata a cintura.________________
Q – Produto lácteo sólido. ________________
R – Parte inferior dunha planta que serve para fixala á
terra. ________________
S – Coñecer, ter noticia. _________________
T – Cortar dando certa forma a pedra, a madeira …
_______________
U – Facer de varias cousas unha. _______________
V – A femia adulta do boi ou do touro. ___________
X – Xogo de taboleiro en cadros brancos e negros.
Unha das súas pezas é o cabalo. ______________
Z – Golpear no chan cos zapatos. ___________

Sara, Brais, Irune, Anny e Elena

A - Fonte de enerxía que non é natural. __________
B – Nome dunhas cordilleiras que se atopan no sur da
península Ibérica. _________________________
C – Un conxunto de serras._______________________
D – Operación que consiste en saber cantas veces un
número está contido noutro. ___________________
E – Tipo de enerxía. _______________________
F – Conxunto de gases que desprende o lume ou a
combustión dunha materia.
_____________________
G – Animal doméstico que lle ten medo aos cans.
_______________
H – Medida de lonxitude equivalente a 100 m.
___________________
I – Dise dos triángulos que teñen dous lados iguais.
_______________
L - Quinto signo do zodíaco. _______________
M – Unidade principal das medidas de lonxitude.
_______________
N – Primeiro período da vida que abrangue dende
que se nace ata os doce ou catorce anos.
_________________________________
Ñ –Especie de avestruz de América do Sur. _______
O – Lugar fértil con auga e vexetación no medio do
deserto. ____________
P – Persoa que ama a súa patria. ____________
Q – Peixe carnívoro de gran tamaño. _____________
R – Óso do antebrazo. ________________________
S – Nome común dun determinado tipo de reptiles.
___________________
T – Mineral moi brando que se pode empregar na
hixiene persoal. ______
U – Conxunto de todo o que existe ; mundo.
_________________
V – Utensilio que serve para varrer. _____________
X – Mamífero ruminante co pescozo moi longo.
_____________________
Z - Calzado de coiro … que cobre o pé. __________

4º A
4ºA Colaboradores: Saúl, Rubén López, Denise, Rubén Mahamadou, Melissa, Laura, Gonzalo, Saúl, David, Nicole, Íker,Hugo, Izan, Jennifer e Madalina
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Marina Villar Rubines de 9 anos:
A- Na parte inferior.
B- Pasar un líquido da boca ó estómago.
C- Andar ou montar a cabalo.
D- Xogo ou exercicio físico.
E- De bo gusto.
F- Sorte favorable.
G- Casa de labranza ou explotación rural.
H- Cada unha das metades do planeta separadas polo Ecuador.
I- Réptil saurio de América tropical, cunha crista dentada polo
lombo.
J- Xénero musical nacido da unión da música dos negros norteamericanos coa cultura branca.
K- Loita xaponesa.
L- Gran extensión de auga doce que ocupa unha depresión de
terreo.
M- Tempo comprendido entre a saída de sol e o mediodía.
N- Ter necesidade de algo.
Ñ- Especie de avestruz americana.
O- Instrumento musical de vento con seis buratos e varias chaves.
P- Ave tropical que imita a voz humana.
Q- Produto lácteo elaborado con leite.
R- Botar auga ou un líquido a unha cousa.
S- Aparello electrónico con que se seca o pelo.
T- Relativo ao tacto.
U- Conxunto de todo o que existe.
V- Vaso sanguíneo que conduce o sangue dos capilares ao corazón.
W- Xogo de pelota entre dous equipos, que se practica na auga.
X- Persoa que ten mando ou autoridade sobre outras.
Z- Marisco bivalvo de menor tamaño cá vieira.
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Nesta imaxe hai varias faces e animais agochados
Cantos es capaz de atopar?
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Atopa as 7 diferenzas
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Solucións pasapalabra II
A - Artificial
B – Béticas
C – Cordilleira
D - División
E – Eléctrica
F – Fume
G - Gato
H – Hectómetro
I – Isósceles
L – Leo
M – Metro
N – Nenez
Ñ – Ñandú
O – Oasis
P – Patriota
Q – Quenlla
R – Radio
S – Serpe
T – Talco
U – Universo
V – Vasoira
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SOLUCIÓNS PASAPALABRA
A – Astronauta
B – Bota
C – Constitución
D – Decámetro
E – Elefante
F – Fa
G – Gato
H – Homófonas
I – Iglú
L – Laranxa
M – Macedonia
N – Nome
Ñ – Ñú
O – Obedecer
P – Pantalón
Q – Queixo
R – Raíz
S – Saber
T – Tallar
U – Unir
V – Vaca
X – Xadrez
Z - Zapatear
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