XOGOS OLíMPICOS

PROXECTO INTERDISCIPLINAR DO CEIP DE PAZOS DE REIS
A RIO

Durante este curso escolar 2015/2016 no CEIP DE PAZOS DE REIS desenvolvemos un Proxecto interdisciplinar
titulado “DO CEIP DE PAZOS DE REIS A RÍO 2016”. Temporalizado dende xaneiro ata xuño de 2016, rematando coa
clausura dos xogos o día 21 de xuño. Os obxectivos que nos marcamos foron por exemplo:
Favorecer as relacións entre as familias e a escola.
Mellorar a integración social.
Previr conflitos detectando emocións, sentimentos, necesidades, … individuais e colectivas.
Fomentar a adquisición de valores democráticos.
Coñecer o movemento olímpico e os seus contidos.
Transferir os valores do deporte á vida cotiá.
Reforzar o traballo global e interdisciplinar.
Elaboración de materiais por parte do profesorado e alumnado.

A metodoloxía empregada foi participativa, activa e individualizada, facendo da motivación o vehículo de transmisión de
contidos e valores.
Os recursos educativos por áreas foron moi variados. Cada mestre introduciu libremente o tema na área ou unidade didáctica
onde considerou máis conveniente. Partindo moitas veces das inquietudes ou intereses do alumnado. Como por exemplo no:
: Resultando gañadores POLÍMPICO feita por Celia Rodríguez e Lois Estevez de 6º curso para os
Xogos Paralímpicos e CROQUI feita por Noemí Barciela de 2º curso de Ed. Primaria para os Xogos Olímpicos.

O PRENDIDO DO PEBETEIRO CO FACHO OLÍMPICO, facendo previamente unha carreira de relevos co facho
(replica dun orixinal dos XX.OO de Barcelona 1992).

AS VISITAS OLÍMPICAS E PARALÍMPICAS
Tivemos a gran sorte de coñecer a varios deportistas de alto nivel na nosa escola, que nos contaron

Por outra parte dedicamos xornadas especiais como por exemplo:
: co traballo dos valores olímpicos, canción e himno e exposición da tregua olímpica
e murais feitos nas clases.
O ENTROIDO: co baile e coreografía representando as cores dos 5 aneis olímpicos, co desfile de comparsas e
disfraces de deportistas, carreira de relevos co facho olímpico, prendido do pebeteiro, actuación do equipo de natación
sincronizada e merenda xunto as familias para rematar a festa nunha xornada de convivencia.
DÍA DO LIBRO: coas lecturas de libros deportivos comprados pola biblioteca.
DÍA MUNDIAL DA SAÚDE: traballouse nas clases a importancia de ter hábitos saudables facendo ficampé na
actividade física e alimentación correctas.

O
APADRIÑAMENTO
LECTOR

Ao inicio deste curso escolar 15-16 demos comezo no centro un proxecto de apadriñamento
lector no que participan todos os alumnos dende infantil ata 1º da ESO.Esta actividade está
pensada para o fomento da lectura e favorecer a convivencia entre alumnos do centro mellorando
a relación colexial entre os alumnos.
Os mestres puxeron todo en marcha para que no primeiro encontro, o día das presentacións, os
afillados/as coñeceran aos seus padriños ou madriñas cos que compartirán momentos de lectura,
historias e aventuras durante todo o curso escolar.

¨
Ceip Plurilingue de Guillarei

R

´

Ola compañeiros e compañeiras, un ano máis imos celebrar o Día da Paz, que se conmemora o trinta
de xaneiro.
Neste curso estamos a facer un proxecto no colexio chamado Os xogos olímpicos e parolímpicos, e
dende a radio, para colaborar nesa actividade decidimos facer un programa titulado: os valores tamén
están en xogo.
Deste xeito contribuiremos a expandir a idea de que nos xogos non todo é competitvidade, senón
que tamén hai que ter en conta unha serie de valores dos que debemos dar exemplo; e disto imos falar
hoxe no colexio de Guillarei.
Antes de nada un pouco de historia para situarnos.

Os Xogos Olímpicos, son eventos deportivos nos que participaban atletas de diversas partes do
mundo, na antigua Grecia eran adicados aos deuses Zeus e Afrodita.
Os antigos Xogos Olímpicos (chamados así por celebrarse na cidade de Olimpa) foron festas
relixiosas, culturais e deportivas celebradas na antigua Grecia en honor aos deuses olímpicos.
Neles participaban os atletas, que debían ser cidadáns e homes, e que se entrenaban durante anos nos
ximnasios.
Datan dende o ano 776 A.C.- 392 D.C.
Existen dous tipos: os Xogos Olímpicos de Verán e os Xogos Olímpicos de Inverno, que se realizan
con un intervalo, entre eles, de catro anos. A organización encargada da realización dos mesmos é o
Comité Olímpico Internacional.

1.Lava ben as froitas e logo pélaas.
2.Parte o plátano pola metade para formar o tronco
da palmeira.
3.Agora, colle os kiwis e córtaos en talladas para
formar as ramas da palmeira.
4.Finalmente, desgrana a mandarina e pona ao ras do
talo para simular o chan onde está plantada a
palmeira. ¡Listo!

1.Facer un debuxo nas follas de papel
2.Dobrar as folla de papel ao longo
3.Cortar as follas de papel polo dobre marcado
4.Pegar os anacos de follas con celo formando unha tira longa
5.Plegar a tira de papel en múltiples pregos.
6.Pegar con cinta adhesiva uno dos extremos para pechar o abanico
7.Pegar con pegamento dous paus ao abanico de papel

www.cuidadoinfantil.net

1- Un _______corre máis rápido que un home.
2- Os ________ dormen cun ollo aberto.
3- É físicamente imposible para _______ mirar ao ceo.
4- É posible facer que unha ________ suba escaleiras pero non que as baixe.
5-As ________ non dormen.
6- Un ________ non pode sacar a lingua.
7- Os _________ son os únicos mamíferos que non poden saltar.
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QUE LER NO VERAN
Título:Artur e Clementina
Idioma: Galego.
Editorial: Kalandraka
Colección:Tras os montes
Autora: Adela Turin
Ilustrador: Nella Bosnia
Idade recomendada: a partir de 5 anos
40 pax
Un bonito día de primavera, Artur e Clementina duas fermosas tortugas
rosadas,coñecéronse ao bordo dun lago.
E decidiron casarse aquela mesma tarde....
O afecto e a ilusión que caracterizan o inicio da relación entre Arturo e
Clementina, acaban converténdose en monotonía e prisión. Clementina non se
sente realizada, libre e felíz; a súa parella subestima as súas calidades e
ridiculiza as súas aspiracións.

Feliz Feroz. O lobiño riquiño
Editorial xerais
El Hematocrítico (Autor/a)
Alberto Vázquez (Ilustrador/a)
Anaír Rodríguez Rodríguez (Tradutor/a)
INFANTIL E XUVENIL>De 6 anos en diante
Páxinas: 72
A irmá de Lobo Feroz está moi preocupada porque o seu fillo non é feroz:
é boísimo. Feroz dille que o mande uns días para a súa casa, que xa se
encarga el de convertelo nun lobo de verdade. Lobiño visita o seu tío e
tenta facer o que lle pide: cazar coellos, asustar a Carapuchiña, comer os
tres porquiños… Pero nunca o fai ben: comparte unha ensalada cos coellos,
faise amigo de Carapuchiña e ponse a xogar cos tres porquiños. Este
lobiño é un desastre.

ESCARLATINA, A COCIÑEIRA DEFUNTA
LEDICIA COSTAS , XERAIS, 2015
Nº de páginas: 176 págs.
Editorial: XERAIS
Lingua: GALEGO
De 9 a 12 años

Como Román Casas quería ser un auténtico chef, pediulle aos seus pais un
curso de cociña para o seu décimo aniversario, que coincide co Día de
Defuntos, a festa dos mortos. E nese día tan especial recibiu un
megasusto, un agasallo moi singular, un cadaleito acompañado dun sobre
negro onde viñan as instrucións para activar a Escarlatina, unha cociñeira
falecida no século XIX que nunca se separa de Lady Horreur, un
arrepiante arañón con acento francés. A bordo do mortobús, os tres novos
amigos e mais o gato Dodoto viaxarán ao Inframundo, onde os defuntos
viven baixo as ordes de Amanito, o tirano que goberna no Alén coa axuda
dos funguiños: os seus terroríficos esbirros.Unha ducia de moi gorentosas
e larpeiras receitas, as máis sabedeiras do mundo dos vivos e dos mortos,
dan paso a cada un dos bocados desta historia de humor macabro que
estimula o apetito do lector e a curiosidade polo mundo da cociña.

O CINE NA S AULA S
Durante este curso escolar o alumnado de 2 º de
ESO dos IES Indalecio Perez Tizón, IES San Paio
e Seminario Menor San Paio, poideron traballar
este ano sobre duas películas “Quiero ser como
Beckham” e “La guerra de los Botones”.
asistiron un total de 208 alumnos/as e
profesores/as.
Por outra banda o alumnado de 5º e 6º de primaria dos CEIPS de Randufei, Nº1, Nº2 ,
CEP de Caldelas e Colexio Marista Santa María , tiveron a oportunidade de
visionar na sala teatro da Area Panorámica a
película “La isla de Nim” un total de 255 alumnos/as
e 12 profesores, asistiron a proxección e
posterior traballo que se realizou nas aulas coa
axuda para os centros que o solicitaron da Técnica
de Prevención de Drogodependencias do Concello.
. Este programa englóbase dentro do contexto da
educación para a saúde e pretende ser un
instrumento complementario nesta área e dentro do actual sistema educativo.
A ferramenta pedagóxica coa que se traballa é o cinema, mediante a proxección
dunha película se irá afondando e traballando en diferentes temas de interese
relacionados coa educación para a saúde, pois o cine nos divirte pero tamén nos
axuda a pensar e aprender.
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Servizo de Prevención de Drogodependencias

EXCMO.

organizan:

CRA Mestra Clara Torres

. O Concello De Tui E O Colexio Rural Agrupado Mestra Clara Torres, Coa Colaboración Da
Consellería De Sanidade, Organizou As Xornadas “E ducar Para Protexer” Que Se
Celebraron os Últimos Xoves Dos Meses De Febreiro, Marzo, Abril E Maio.
O Obxectivo Desta Actividade Foi Ofrecer Aos Pais E Nais, Pero Tamén A Educadores E A
Todas Aquelas Persoas Que Se Sintan Implicadas, As Ferramentas Necesarias Para Evitar
Condutas Que Inflúen Negativamente Na Educación De Menores E Adolescentes.
Ao Longo De Catro Xornadas Abordaronse Catro Temas Fundamentais Que Hoxe En Día
Están A Carrexar Diferentes Problemáticas Condutuais, E Que Axudaron A resolver Certas
Dúbidas Sobre Como Actuar Ou Educar Aos Nosos Menores No Uso San De Internet, A
Educación Sexual,AAutonomía E Os Hábitos De Estudo, E As Normas E Límites.

A

primeira xornada foi “Como fomentar hábitos de
autonomía dos nosos fillos. Normas e Límites”. Este
tema foi abordado por María Ferreiro Candia,
psicóloga, psicopedagoga e directora do Instituto de
Tratamento da Conduta de Vigo, que abordou os
“Trastornos de conduta en nenos e adolescentes: pautas,
normas e límites para axudar a controlalos”. Explicounos,
que os trastornos de conduta son un patrón de conducta,
persistente, repetitiva e inadecuada que se caracteriza
sobre todo polo imcumplimento de normas na casa,
sociais e básicas de
convivencia, e que teñen unha duración, como mínimo
de mais de 6 meses.
Ta m é n f a l ou d o s e s t i lo s e d u c at i vo s e q u e
ca rac ter í st ica s e c onse cue ncia s t eñe n
no
comportamento dos nenos.
Vimos as pautas básicas de educación que nos serven
para correxir a tempo comportamentos que poidan
acabar derivando nun trastorno de conduta.

“PAUTAS PARA PAIS NAIS E EDUCADORES SOBRE O
USO SEGURO DE INTERNET E MÓBILES”
Os consellos de "pensar, antes de colgar fotos ou
textos en Internet" e "que os pais e nais
acompañen aos seus fillos no novo mundo
tecnolóxico", son os principais que recomenda
Manuel Martínez, especialista e membro do
Servizo Fiscal e de Fronteiras da Garda Civil, que
ofreceu onte a charla "Pautas para pais, nais e
educadores sobre ou uso seguro de Internet e
móbiles", dentro das xornadas "Educar para protexer", organizadas polo Concello
de Tui, o CRA "Mestra Clara Torres", en colaboración coa Consellería de Sanidade.
Na zona sur de Pontevedra hai numerosas denuncias por extorsións a menores que
optan por compartir vídeos con xente que non coñecen, a través de Skype, co que
deixan de ser anónimos.
Individuos, desde calquer lugar do
mundo, son capaces de convencer
aos mozos para facelo. "Incidimos
moito en que mozos e mozas non
compartan vídeos en chats. O que
se colga en Internet non
desaparece nunca", afirma o
especialista asegurando que "a
maioría de pais non sabe a onde
acceden os seus fillos". Un
exemplo co que non hai que
contactar é o dun internauta de
orixe español, moi coñecido por un sector da mocidade, que ten millóns de
entradas de menores.
A charla se estructurou en tres partes. Na primeira explicou a situación actual de
acceso a Internet. Na zona sur de Pontevedra, un de cada tres pícaros de 10 anos
ten móbil con acceso á rede. Comezan a usalo entre os 10 e 11 anos de idade. "En
España hai 25 millóns de usuarios de whasap".
En segundo lugar, Manuel Martínez citou as ameazas máis frecuentes que reciben:
sexting, acoso escolar e o tema de inxurias, insultos e calumnias, ademais de
pornografía infantil e estafas.
A maioría de denuncias son por estafa, fraude, pornografía infantil, inxurias e
insultos. Dentro dos colexios, é o acoso a través da rede.
Finalmente expuxo consellos técnicos, como a instalación de control parental,
antivirus, non colgar datos bancarios ou contrasinais en redes wi-fi non seguras,
ademais de principios de sentido común, como "non dar datos persoais a todo o
mundo”.

“COMO DESENVOLVER A AUTONOMÍA E OS
HÁBITOS DE ESTUDO”

N

esta xornada tratouse o tema
“Como desenvolver a autonomía
e os hábitos de estudo”. Este
tema foi abordado por María Pilar
Blázquez Balles teros, Terapeuta
Ocupacional e fundadora do Centro de
Terapia Ocupacional , os Banbans.

Explicou e insistiu sobre como podemos axudar aos nosos fillos/as a que sexan
autónomos, a que non dependan tanto de nós e como axudarlles a evitar esa
dependencia do adulto. Como estamos limitandolles a autonomía na toma de
decisións.
Insisitiu tamén na madurez intelectual que temos que adquirir aos 6- 7 anos.
“Pódese axudar, pero non substituír, hai que atopar o punto intermedio”.

“EDUCACIÓN SEXUAL E A EDUCACIÓN EN
IGUALDADE”

N

esta última xornada tratouse o tema
da
“Educación sexual e a educación en igualdade”,
a profesional que o levou a cabo foi Encarnación
Sueiro Domínguez, Doutora en Psicoloxía e Licenciada
en Pedagoxía, exerce desde 1984 como Psicóloga
Clínica no Centro de Orientación Familiar “Novoa
Santos” do Sergas, en Ourense.
O tema da educación sexual abarca moitos ámbitos , a
arte, o vocabulario que utilizamos, as noticias da prensa,
a distribución no patio do colexio,as amizades.. habería
que preguntarse que non é educación sexual?.
Falamos de mitos: o mito do amor romántico , para toda a
vida, os celos que xustifican "si non se cela non me quere", o mito da media laranxa...
Hoxe en día sabemos moito mais que antes, pero non actuamos, e este é o gran
problema.
Tal e como ensinamos aos nosos fillos a conducir, a nadar, a comer, a andar en bicicleta,
hai que ensinarlles a educación sexual, para minimizar os riscos cos que se van a
atopar.

CURSO PARA DEIXAR DE FUMAR

Durante o mes de xaneiro levouse a cabo un curso de
deshabituación tabáquica. Éste é un
programa de axuda específica e
personalizada para facer fronte ao
complexo proceso de abandono do tabaco.
A Asociación Contra o Cancro fixo un balance
moi positivo do curso, xa que dez das doce
persoas participantes nesta actividade
deixaron de fumar o que demostra a grande efectividade das
sesións terapéuticas nas que se brindou apoio técnico,
consellos e compañía aos participantes.

Por sexto ano consecutivo o Departamento de Prevención de
Drogodependencias do Concello de Tui en colaboración coa
Asociación Española contra o Cancro, organizará para o mes de
xaneiro un novo curso.Todos aqueles interesados en anotarse
poderán facelo achegándose as dependencias de Servicios Socias, a
través do e-mail paula.ssociais.concellotui.org ou no teléfono 986603625.
Poderán asistir todas as persoas maiores de 18 anos que quieran
abandoar o hábito de fumar.
Este é un programa de axuda específica e personalizada para facer
fronte ao complexo proceso de abandono.
O curso consta de 7 sesións cunha duración de hora e media cada
unha, será en horario de tarde.
Necesitase un número mínimo de 12 persoas para poder levalo a cabo.
Animamos a toda aquela xente que quere deixar de fumar e non o
consegue, se anime a anotarse a este tipo de terapias que brindan apoio
técnico, consellos, compañía e recompensas.

QUE É O S.A.M.M.M?
O Servicio de Apoio Municipal a
Menores e Mulleres é un servicio
gratuíto que pretende dar resposta
ás
necesidades concretas
das
mulleres e dos menores residentes
no concello de Tui.
CANDO SOLICITAR AXUDA NO
S.A.M.M.M?
ANTE CASOS DE:
- Violencia de xénero.
-Violencia no fogar.
-Inadaptación dos menores fronte a
casos de separación.

AREAS DE TRABALLO
MULLER
-Acompañamento nos casos de
violencia de xénero.
-Resolución de conflictos cos fillos/as
menores.
-Asesoramento e derivación das
problemáticas diversas.
MENORES
-Resolución de conflictos entre
menores e familia.
-Orientación na toma de decisións.
-Alternativas para minimizar os riscos.
-Información de recursos existentes e
derivacións nos casos necesarios.
QUEN ME VAI ATENDER?

-Fracaso escolar a causa de conflictos
na familia.

- Psicóloga Social
- Educadora Familiar

QUE ME OFRECE ?

ONDE ESTÁN AS OFICINAS DO
S.A.M.M.M?

UNHA ATENCIÓN:
- Inmediata.
-Confidencial.
-Anónima.
-Gratuíta.
-Personalizada.

-Nas oficinas dos Servizos Sociais do
Concello de Tui.
ENDEREZO
Praza do Concello, nº1
CP 36700 Tui
Teléfono:986603625
Fax: 986602355

