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Como  todos  os  anos,  o  día  30  de 
Xaneiro,  imos  celebrar  o  Día  Escolar 
Mundial pola Paz.
Este  ano  acordamos  realizar  uns 
mándalas,  que  son  uns  debuxos  de 
circos  concéntricos  que  proceden  da 
cultura hindú, e que se empregan para 
relaxarse, entre outros moitos usos.
En cada mándala, que faremos con sal 
de  cores  entre  todos  os  alumnos  da 
clase, agocharemos cada un de nós un 
papeliño  no  que  teremos  escritas  as 
nosas  intencións  de  cara  a  crear  un 
mundo mellor.

E  tras  facer  un  canto  común 
recolleremos  do  mándala  un  deses 
papeliños  nos  que  atoparemos  unha 
intención de Paz doutro compañeiro. 
A  idea  é  que fagamos realidade ese 
proxecto  de  comportamento  pacífico 
que casualmente chegou deica nós.
Bonita actividade, e moito máis se nos 
achegamos á biblioteca e lemos algún 
destes títulos que vos suxerimos e que 
moito  teñen  que  ver  coa  Paz,  a 
Solidariedade e a Fraternidade.
Fagamos a  PAZ posible  eliminando a 
incultura.



  

Volve a Olimpíada do Saber
Dentro de nada comezará o Entroido (temos o xoves de comadres o día 31 de 
xaneiro, xusto despois do día da Paz) e á volta destas festas comezaremos co 
noso concurso de pistas por equipos.
Este  ano  imos  centrar  a  competición  n@s  científic@s  que,  na  súa  época  e 
disciplina, deron un pulo ao coñecemento humano.
Pero  para  iso,  antes  de  nos  poñer  a  bata  branca  de  científicos,  teremos  que 
facernos  un  equipo  para  participar  na  olimpíada,  e  achegarnos  á  biblioteca  a 
recoller o boletín de participación.

Como lembraredes doutros anos a competición consiste en descubrir co menor 
número de pistas posibles, a resposta a un enigma que se prantexa cada semana.
As pistas se colocan no taboleiro da biblioteca de luns a xoves, e o venres se 
coloca a resposta correcta. Canto antes contestemos máis puntos imos levar, pero 
sen contestar ao tolo.  porque se non atinamos coa resposta teremos que nos 
conformar cun cero pataqueiro.
Serán sete semanas de dura competición nas que poderemos participar nos dous 
niveis que poñeremos en marcha, nivel inicial para 1 , 2  e 3  na urna amarela, eº º º  
nivel avanzado para 4 , 5  e 6  na urna vermella.º º º
Así que animádevos, que o importante é participar!!



Proxecto da Paisaxe

 Aínda  non  está  rematado,  pero 
case si,   o proxecto da Paisaxe, 
no  que  cada  clase  anda 
investigando os distintos aspectos 
da  nosa  contorna:  a  flora  e  a 
fauna, os deportes, a poboación, 
os recursos minerais, os cultivos, a 
paisaxe urbana...
Queremos con todo este material 
que xa se está recollendo elaborar 

unha guía turística da nosa comarca, onde se poida ver a nosa riqueza ecolóxica, 
os puntos de interese etnográfico, económico, histórico, paisaxístico...
Así que, investigadores, canto antes rematemos, moito mellor!!

Roberto Vidal Bolaño
Este ano as letras galegas escríbense con T maiúsculo, de TEATRO, porque están 
adicadas  a  un  personaxe 
ao  que  lle  debemos  o 
actual  teatro  galego: 
Roberto Vidal Bolaño.
Pouco a  pouco,  según se 
vaian achegando  as datas 
das Letras Galegas, iremos 
coñecendo  cousas  deste 
autor:  as  súas  obras  de 
teatro infantil, a súa biografía, o seu pensamento sobre o teatro e o noso país... Así 
que non deixedes de virdes pola Biblioteca para aprender sobre este espléndido 
autor e actor galego.



A raiña Xoana a tola
 O noso benquerido secretario segue 

nas  súas,  e  acaba  de  publicar  na 
editorial  Finis  Terrae  o  seu  novo 
libro,  desta  volta  escrito  en 
castelán,  sobre  a  tráxica  vida  da 
filla de Isabel de Castela e Fernando 
de  Aragón,  viúva  de  Felipe  o 
Fermoso  e  nai  de  Carlos  o 
Imperante  (como  gustaba 
Cunqueiro de o chamar).

“Cartas  desde prisión”,  editado en 
formato impreso e dixital, segue as 
peripecias  vitais  da  raíña  tola  ao 
través  da  narración  de  Xacobe, 

galego  nas  repoboacións  das  terras  arrebatadas  á 
poboación musulmana.

David,  que  combina  dende  hai 
anos o seu traballo como mestre 
e  escritor  adica  este  libro  a 
todos  os  seus  alumnos  e 
alumnas  do  Ceip  Condesa  de 
Fenosa e a tod@s @s que, sen 
necesidade de sérmolo, valoran 
a xustiza e a igualdade.

Unha  visión  inédita  da  historia 
deste  país,  que  ben  puido  ser 
outra, quen sabe se mellor... e, 
ante todo, unha historia fermosa 
da que xa podemos disfrutar.

Máis información e a posibilidade de ler parte da obra online en:
http://www.finisterraediciones.com/cartas-desde-prision.html

http://www.finisterraediciones.com/cartas-desde-prision.html

