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Hai xa once cursos que levamos compartindo con vós as nosas inquedanzas, afeccións e
traballos. A nosa revista AAbbrriinnddoo ppaassoo chega ao número 11. Este número debería ter saído da
imprenta a finais de maio ou principios de xuño do 2020, pero a pandemia alterou tamén este
plan. Case todos os artigos foron escritos durante o curso pasado e os autores son alumnado e
profesorado dese curso, polo que non todos seguen a día de hoxe matriculados ou traballando
no centro.

Coma en edicións anteriores, queremos que esta revista sirva de homenaxe ó autor
elixido pola RAG para protagonizar o Día das Letras Galegas que, neste ano 2020 se lle dedica a
Ricardo Carvalho Calero. Os actos oficiais daRAG previstos para o propio día 17 de maio foron
adiados ata o 31 domes de outubro.

Tamén nós tivemos que cancelar algunhas das nosas actividades debido ás
circunstancias que imposibilitaban a súa realización e, de feito, como xa indicamos, tivemos que
adiar a publicación desta revista, mais aínda que un pouco máis tarde, non quixemos deixar de
estar con todos vós.

Neste número 11 podedes comprobar as actividades realizadas neste curso. Dende o
EDLG propuxemos distintas actividades que tiveron diferente participación mais
presentámosvos un resumo fotográfico. Temos traballos e dámosvos a coñecer as composicións
creadas tanto poéticas coma artísticas. A temática é moi variada. Atoparemos dende artigos de
opinión ata composicións artísticas, pasando por crónicas e sección de pasatempos.

Finalmente, despois de visualizar o noso traballo, podedes botarlle unha ollada ó
apartado de “pasatempos” inventado tamén por nós para que vos distraiades e, ó mesmo tempo,
traballedes nanosa lingua.

Agradecemos a colaboración de todos e todas as participantes neste número 11 de
AAbbrriinnddoo ppaassoo.
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RICARDOCARVALHOCALERO
(1910–1990)
DÍADASLETRASGALEGAS2020
Neste ano 2020 a RAG elixiu como persoeiro das letras galegas o ferrolán Ricardo Carvalho Calero
(1910–1990). Coma en edicións anteriores, queremos que esta revista sirva de homenaxe ó autor,
historiador e profesor. Moitos foron os anos que se solicitou este nomeamento e merecido
recoñecemento para este persoeiro defensor da nosa lingua, mais ese día non chegou ata este ano 2020,
en que o seu nome e figura ocupan o lugar que corresponde na listaxe dos nomeados para este día pola
Real Academia Galega da que formou parte en vida. Defensor incansábel do reintegracionismo,
Ricardo Carvalho Calero, chegou a cambiar o seu apelido escribíndoo con grafía “v” e o “lh” en
Carvalho, facendo uso dese galego reintegracionista que consideraba se debía implantar segundo a
historia galego-portuguesa danosa lingua.
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QUEÉUNVIRUS?
Apalabra vviirruuss ten como significado vveelleennoo. Antiguamente era empregada para designar a todo aquilo
que producía enfermidade.
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OCORONAVIRUS: SARS-COV-2
O primeiramente chamado 2019-nCoV, finalmente chamado SARS-CoV-2, é un novo tipo de virus
de ARN pertencente á familia dos coronavirus, que afecta ós humanos e se transmite de persoa a
persoa. Aínda hai moitas cuestións que se descoñecen acerca do virus e da enfermidade que produce:
COVID-19. Son chamados coronavirus pola apariencia característica das glicoproteínas da súa cuberta
que asemellan as espigas dunha coroa.

Cal é a súa estrutura?

Como apareceu o SARS-CoV-2?

Como se transmite este virus?
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Como podemos diagnosticalo?

Asegúrate de saber cales son os síntomas!

Como afecta o virus ás células infectadas?

Xa existe a algunha vacina contra o virus? Que
medidas de precaución debemos tomar?
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PRIMEIRORAMADÁN
CONFINADOS
O Ramadán é un mes sagrado no que todos os musulmáns do mundo se deben abster de comer,
beber e ter relacións sexuais durante o día. Ademais pídeselles que se comporten correctamente dende o
punto de vistamoral, polo que non deben falar doutros ás súas costas nin dicir palabras malsoantes.
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Nunca tal se viu!!
Esta é unha das expresións máis escoitada nestes días pola nosa cidadanía. "Nunca tal se viu. En toda a
miña vida nunca tal vin".

CORENTENA
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IGE: INSTITUTOGALEGODE
ESTATÍSTICA
O Instituto Galego de Estatística é un organismo autónomo da Xunta de Galicia creado no ano 1988.
A súa misión é promover o desenvolvemento do sistema estatístico da Comunidade Autónoma,
prestando servizos de recompilación e documentación estatística dispoñible, desenvolvendo bases de
datos de interese público asegurando a súa difusión.

Traballan para aumentar a interacción cos usuarios facendo posible que se obteñan os datos de
forma sinxela mediante a xeración dinámica de páxinas web, intercambiando datos e resolvendo
interrogantes en liña.
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DEPARTAMENTODE
ORIENTACIÓN,
ENQUEPODEMOSAXUDAR?
Neste curso incorpórase ao centro o Departamento de Orientación co obxectivo fundamental de
contribuír á personalización da educación mediante un proceso sistemático e planificado de apoio,
axuda e asesoramento a toda a comunidade educativa.
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ACTIVIDADESNOCENTRO
O Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) programou numerosas actividades para este
curso 2019-20. Dende o comezo de curso foise traballando na dinamización da lingua tendo en conta
as datas conmemorativas polas que iamos pasando e os aspectos da nosa comunidade educativa que
compría dinamizar. Lembremos que no seo do noso alumnado contamos cunha enorme diversidade
cultural, lingüística e social.

Samaín
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Día Internacional contra a
Violencia de Xénero
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Concurso de postais navideñas 2019
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Tríptico de Nadal



21N
o
11 - DECEMBRO 2020

Recuncho da linguade signos española
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Dimo en galego
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Club de conversa e Club de lectura

Outras actividades

Cine: Pradolongo
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NAMALEZA
Relato galardoado co primeiro premio no concurso de relatos breves de terror relacionados co Samaín.
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BANDADESEÑADA:SAMAÍN
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ENCRUCILLADO– Sabemos algo de economía?

PASATEMPOS
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PALABRACLAVE:
Enfermidade epidémica que se estende amoitos países.



30 ABRINDO PASO

Adiviñas de animais

Atopa os 8 termos propostos:
LIN -CUBIL - IGREXA -REI - LAR -OLA -RIL - SOAR

Completa as palabras nas celas correspondentes segundo as
definicións:
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Sudoku

Localiza na sopa de
letras 14 palabras que
contén anube triangular:
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SOLUCIÓNSAOSPASATEMPOS

ENCRUCILLADO– Sabemos algo de economía?
HORIZONTAIS
2. Empresa - 4. ERTE - 6. Oferta - 7. Necesidade - 12. Monopolio

VERTICAIS
2. Mercado - 4. Pequena - 7. Demanda - 10. Perecedeiro - 12. Desemprego - 14. Oligopolio - 17.

Fixos

PALABRACLAVE: Pandemia
1. Poboación
2. Álxebra
3. Necesario
4. Desemprego
5. Ecoloxía
6. Mobilidade
7. Ilegalidade
8. Anaco

Sopa de letras

Latexo - Voda - Teito - Pedras - Galego - Xuntanza - Cónxuxe - Festas - Leituga - Raparigo - Cereixa -
Loita - Lingua -Margarida

Adiviñas de animais

A. Abellas - B. Cempés - C. Caracol - D. Morcego - E. Canguro - F. Pomba
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RREEDDAACCCCIIÓÓNN::
Equipo de Dinamización Lingüística, EPAPUAlbeiros de Lugo

CCOOOORRDDEENNAACCIIÓÓNNEEMMAAQQUUEETTAACCIIÓÓNN::
MªAuriaBóvedaMorandeira, Mª Luisa Ferreiro Galán e José A. Armesto

EPAPU Albeiros
Parque da Milagrosa s/n 27003 Lugo

www.epalugo.org 982 828 106

@EPAPU_Albeiros (Twitter) EPA Albeiros (Facebook)

PPoorrttaaddaa: Matilde Arrizado
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