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A Santa Compaña no noso concellon 

MAPA REALIZADO POR TODO O CENTRO 

 

Este é un código QR. 
Permítenos achegar moita máis infor-

mación. 
Para lelo, descarga no teu  teléfono mó-
bil, un lector de código QR (aplicación 

gratuita). 
Neste revista, como xa pasou en cursos 

anteriores, aparecen varios QR.  
Aquí queda o código QR  

da web do CEIP de Figueiroa 



         “A XEITO DE SAÚDO” 
 

Hoxe tés diante dos teus ollos un novo exemplar de “CANDEAS”, a revista escolar do Ceip. de Fi-

gueiroa correspondente ao curso escolar 2015-16, esperando que gocedes léndoa coma nós o fixemos 

facéndoa. 

 

Esta revista ten como obxectivo crear un foro de expresión no que os nosos alumnos e alumnas 

poidan dar a coñecer, ao resto da comunidade educativa, unha escolma do traballo realizado ao longo do 

curso. Ademais convértese nunha canle de comunicación,  de expresión creativa e de inclusión a todas as 

voces. É, tamén,  unha ferramenta que podemos aproveitar como docentes para desenvolver competencias 

e habilidades nos alumnos e alumnas: redacción e ortografía, deseño,  investigación, análise ou síntese, 

resolución de problemas, traballo en equipo… 

 

Neste puñado de follas latexa un curso escolar intenso, único e irrepetible, como todos os cursos 

escolares, cheos de vivencias, de novidades, de alegrías e de penas como é a vida mesma, porque a escola 

é a vida... e educa para a vida.  

 

Numerosos proxectos foron postos en marcha ou se lles deu continuidade: Plambe (Biblioteca), 

Abalar, E-Dixgal (libro dixital), Seccións Bilingües, Voz Natura, Programación nas escolas (fóra do horario 

lectivo), Escarnabots (robot nas escolas), Proxecto de Formación en Centro (profesorado); así como múlti-

ples actividades: Educación Vial (DXT), competicións deportivas (Cros, Bádminton, Fútbol, Fútbol Sala…), 

Festivais (Nadal, Entroido, Fin de curso), Charlas, Contacontos…, pero sobre todo o proxecto estrela 

“Estrada de estradas” que nos permitiu coñecer a historia, as tradicións, a cultura e cada un dos fermosos 

recunchos que podemos atopar no noso Concello.  

 

Todo esto, e máis, foi posible grazas ao compromiso de cada un dos actores que conforman a 

comunidade educativa do centro (mestres, alumnos e pais). Mención especial para a ANPA “Picariños”, pola 

súa colaboración e bo facer, e para o Concello da Estrada (pintado do centro e compromiso de reforma dos 

baños, así como a creación dunha aula específica de inglés para o vindeiro curso). 

 

Como cada ano, CANDEAS, en nome de toda a comunidade escolar, quere recoñecer a aquelas 

persoas que ao longo de toda unha vida se dedicaron a transmitir non só coñecementos, senón tamén valo-

res. Dicirvos, ÁNGELES E MARILUZ, diante desta nova etapa que se abre para vós, que fóstedes para todos 

nós, non só unhas compañeiras, senón unhas amigas que deixástedes a vosa pegada silenciosa na historia 

do centro e nas nosas vidas.  

 

Mesmo recoñecemento queremos compartir coa profesora  Mª LUISA que ao longo de moitos anos 

desenvolveu o seu labor ao fronte da aula de Audición e Linguaxe, así como, entre outras moitas tarefas, 

participou na elaboración e montaxe desta revista.  Desexámosche sorte no teu novo destino. 

 

Ide satisfeitas e felices co traballo realizado e coa idea clara que os agora aquí presentes desexá-

mosvos o mellor. 

 

BOAS VACACIÓNS E UNHA APERTA PARA TODOS E TODAS!!!!!! 

Claustro de profesores 



 

 

  CONTOS QUE NOS GUSTARON 

3 ANOS A 

CHOCOLATA 

LUA 

CROCODILO E OURIZO 



 

 

COMO NOS VEMOS 



 

 

RECÉN CHEGADOS 



 

 

OS  PRIMEIROS DEBUXOS DE 3 ANOS B 



 

 

OS PEQUES de 3 anos B 



 

 

Xa se debuxan 



 

 

 

4 AN0S A 

Dentro do proxecto do traballo 

integrado, traballamos os castros, e 

aprendemos moitas cousas. 



 

 

Partacipamos tamén cos nosos 

traballos sobre Rosalía, debuxando un 

pequeNo poemiña 



 

 

 
UNHA VIAXE POLO PAIS DOS XEOS 

DISFRAZADOS DE ESQUIMÓS PESCANDO 

NO  XEO. UNHA PEQUENA MOSTRA. 



 

 

 

 4 ANOS 

B 

 

Viaxe ao país dos xeos 

Este  ano traballamos no último trimes-

tre  este fantástico proxecto e mirade 

que guapos  estaban de esquimós ou inuits 

como tamén se lles chama. 



 

 

OS DRUIDAS 

Dentro do Proxecto Documental Integrado “ Estrada de Estradas” a nosa aula tocoulle 

investigar sobre os druidas . Estas foron algunhas das cousas que descubrimos 



 

 

Día das letra galegas. Manuel María 

Traballamos un poemiña de Manuel María e 
ilustrámolo 

GUIADA DA MAN DUN SOÑO 

A PRIMAVERA CHEGOU 

E TODAS AS ANDORIÑAS 

NO CEO AZUL CONVOCOU! 



 

 

PSICOMOTRICIDADE 

Cando imos ao salón... 

O SALÓN ÁS VECES,  

ÉNCHESE DE MATEMÁTICAS 

De repente, atopamos círculos e 

picas. Só temos que unilos... 
E mirar o noso traballo 

con outros ollos!!! 

Ou debuxamos círculos e liñas…,  

COS NOSOS MANDILÓNS!!! 

FACEMOS 

CADRADOS... 

...DENTRO 

DE 

CADRADOS. 



 

 

SÓ PODEMOS XOGAR COS XOGUETES QUE ENTREN NO CADRADO 

OU ENRIBA DUNHA LIÑA. O MELLOR AO FINAL, CANDO PODEMOS DESTRUIR… E XOGAR 

TAMÉN PODE SER UN  

CIRCUITO DE TRÁFICO... 

VIAXAR ATA PREHISTORIA 

VIAXAR EN PARACAÍDAS 

PERO SEMPRE, É UN SALÓN PARA XOGAAAAAAAAR!!! 
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5 ANOS 

6º INFANTIL 



 

 



 

 



 

 

OS CARBALLOS 
PETROGLIFO CAMPOLAMEIRO 
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OS NOSOS PETROGLIFOS 



 

 

OS NOSOS PETROGLIFOS 



 

 

PEGADAS dun curso... 

1ºA 

A primeira actividade foi o festival de Nadal, que nos 

gustou moito porque nos vestimos de damas e cabalei-

ros medievais e aprendemos unha danza antiga coa 

profe Rebeca. 

As nenas e nenos de 1ºA aprendemos moitas cousas novas du-

rante este curso e traballamos moito. Participamos en moitas 

actividades e tamén en concursos alleos ao colexio, aínda que 

desta vez non tivemos moita sorte. 

Despois conmemoramos o Día da Paz e non Violencia 

e fixemos moitas pombas de cores e tamén brancas.  E 

disfrutamos moito co Antroido porque nos disfraza-

mos como máis nos gustou. 

Para celebrar o Día 

do Libro lemos du-

rante varios días 

unha versión de Don 

Quijote que se titula 

“Érase una vez Don 

Quijote” que nos fixo 

rir moito porque sem-

pre lle pasaban cou-

sas moi raras. Tamén 

recortamos un moni-

creque de Don Quijo-

te para armar. 



 

 

Logo lemos algún poema de Manuel María e 

tamén pintamos e recortamos algunha carica-

tura súa. 

Celebramos a “Festa do salmón” coloreando e recortando debuxos de salmón para 

adornar a porta da clase e parece que están nadando polo Ulla, case a piques de ser 

pescados por algún pescador. 

 Tamén fixemos pan! 



 

 

O mellor de todo foi a excur-

sión a Marcelle para ver ani-

mais doutros países e continen-

tes. Algúns eran chulísimos e os 

máis simpáticos foron os Suri-

catas porque parecían que es-

taban espiando para cotillear.  

Os monos estaban despiollán-

dose uns aos outros, estaban 

moi quietos e turnábanse. 

Outra cousa que nos gustou moito foi ver o paso do tempo, desde os homes primitivos 

ata a actualidade e aprendemos que sabían facer lume e inventaron a roda e a agricul-

tura. Ao principio vivían en covas e deixaron moitas pinturas nas que explicaban como 

vivían e cazaban animais e tamén recolectaban mel. 

As profes fixeron fotos para ter de recordo e nós coloreamos debuxos dalgúns deles. 



 

 

 

1º B 

 

A miña mascota 



 

 

 - - - - - - - - estrada de estradas - - - - - - - - - 

somos medievais na torre de guimarei 



 

 



 

 

 

2ºA 

manualidades 

Manualidades, feitas polos nenos/as 

e pais /nais, da mochila viaxeira pro-

postas nun dos libros. 

PAULA MARÍA 

SAMUEL 

NURIA CRISTÓBAL 

PAULO 
ALBA 

IZIAR 

BRAIS 



 

 

manualidades 

ARON 
EMMA 

LUCIA 

PABLO 

ADRIÁN 

MATIAS 

AINOA 

XENXO 

DIEGO 

ANTIA 

JOEL 

LEA 



 

 

 

 

O semáforo 

É un couso 

Medio garda, 

Medio guía, 

Medio monstro, me-

dio espía. 

 

 

O semáforo 

É un ollo 

Matemático, 

Inflexibel, 

Inhumano, 

Case terribel. 

 

 

Manuel María 

O libro dos cen   

poemas 

 

O semáforo 

É unha flor 

Ateigada  

De ledicia, 

Traspasada 

De color. 

 

 

O semáforo 

É unha luz,, 

unha acesa 

Claridade 

Que ilumina  

Docemente 

A tristura  

Da cidade. 

 

Homenaxe dos alumn@s de 2º a a Manuel maría 

como poeta homenaxeado o día das letras gale-

gas 2016 



 

 

SEGUNDO o que contamos, todo estivo Ben 

Os alumnos e alumnas de 2º B participamos nun 
montón de actividades! Comezamos a nosa andaina 
representativa polo Samaín, continuamos no Nadal, 
no Día da Paz, no Día do Libro e nas Letras Galegas.  
Gustounos moito vivir a experiencia de ter públicos 
diversos que desfrutaron e aplaudiron as nosas actua-
cións. 

Aprendemos moito  
e en tódolos sitios 
nos recibiron  con  
aprezo e afecto. O 
noso agradece-
mento para todos 
eles. 
Outras veces, en 
vez de actuar fixe-
mos visitas cultu-
rais, coma por 
exemplo, ao  Museo 
de Historia Natural 
e a Marcelle. 

A Mochila Viaxeira 
e a Galimochila 
tamén ameniza-
ron as horas de le-
cer na nosa casa. 
No seu interior 
había propostas pa-
ra facer manuali-
dades. Ollade al-
gunhas delas: 

A que somos uns artistas? 



 

 

Dentro do Proxecto Documental Integrado ESTRADA DE ESTRADAS, traballa-
mos as redes sociais na época dos nosos avós. Descubrimos cousas tan incri-
bles como que non había lavadora e tiñan que ir lavar a roupa ao río ou, 
posteriormente, aos lavadoiros! 
No entroido disfrazámonos de xente desa época e … incluso botamos un 
baile! 

Como xa sabedes, este ano o Día das Letras Galegas adicóuselle  Manuel 
María. En Os Soños na Gaiola descubrimos a un escritor cheo de amor 
pola natureza e a contorna na que se criou.  
 
Dende ese marabilloso libro, convídamosvos a que leades un dos seus 
poemas: O CUCO. 
 
Con el finalizamos as andanzas deste curso,. Fixemos moitas máis   
cousas ca estas, e aínda que aquí non hai sitio para describilas todas, 
sempre atoparemos un lugar para lembralas no noso corazón. 
 

 
Felices vacacións e ata que a Estrada da Vida nos volte a unir! 



 

 



 

 

3ºa 

OS DINOSAURIOS 



 

 



 

 



 

 

 

Correlingua... na estrada 

O 31 de maio fomos ao Correlingua. O día amenceu solea-

do e prometía unha mañá chea de entusiasmo e satisfac-

ción por defender a nosa lingua. Baixo o lema “O galego 

corre polas estradas  da Estrada” o alumnado do noso 

colexio comezou a carreira a prol do galego a que acoden 

tódolos centros da zona. 

Chegamos á praza da feira  e de alí a un pouco iniciamos o percorrido polas rúas da 

Estrada, en primeiro lugar partíu Educación Infantil e a continuación, Primaria, por-

tando a pancarta do Correlingua . 

Foi unha carreira tranquila, berrando con-

signas a favor da nosa lingua. Cada curso 

portaba unha cartolina cunha mensaxe rela-

tiva ao Proxecto Documental Integrado 

(PDI): “Non lastimes a túa lingua”, “Dalle 

luz verde ao galego”… 



 

 

Ao rematar voltamos ao punto de partida e alí 

houbo varias intervencións. A nosa canción “A 

Estrada mola” causou sensación e todos baila-

mos ao seu son, o son das letras que falan da 

nosa vila  

Cando todo rematou e despois de reci-

bir uns agasallos e soltar  globos ca 
mensaxe de cada centro, tocou recoller 

e marchar. 
Que ben o pasamos! Somos un gran co-

lexio que cando ideamos algo tamén  o 

facemos ao grande e hoxe foi un día es-

pecial no que xuntos conseguimos po-

ner na nosa fala a lingua  de todos. 

Tamén movemos o corpo co grupo musical 

“O pito de Pikaso”, que actuou no escenario 

e fixo as delicias de pequenos e maiores. 



 

 

S
a

b
u

c
e

d
o

: 
o

n
t

e
 e

 h
o

x
e

, 
s

e
m

p
r

e
 (

3
º

b
)
 



 

 

Love in A 

Estrada 

 

XXI   

century 

SAINT VALENTINE’S PHOTOCALL 

 

Students love students 

Teachers love teachers 

Students love teachers 

Teachers love students !!! 



 

 

Autumn 

winter 

Seasons step by step 

Spring 

summer 
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PASANDO O TEMPO POLA ESTRADA 



 

 
 

 

CLAUSTRO  

DE  

PROFESORES 

ÁNGELES 

Neste final de curso  dicimos  “ata sempre” a dúas compañeiras, que despois 

de trinta anos neste colexio,  inician unha nova etapa na súa vida na que lles 

desexamos moita felicidade.  

Dúas mestras, Mª Ángeles Goldar Rodríguez e Mª Luz Castro Bernárdez, xu-

bílanse. 

Xuntas chegaron ao noso colexio  e  as dúas desempeñaron distintas funcións 

dentro del. Foron mestras de Infantil  e nesa etapa traballaron innovando e cre-

ando recursos para converter as súas aulas nun lugar máxico,  no que até peri-

quitos domesticados, axudaban a aprender as letras. 

Co paso do tempo,  Mariluz converteuse en 

Orientadora e Ángeles pasou a Primaria.  

Máis tarde, ámbalas dúas ocuparon a xefatura de 

estudos, desempeñando un labor comprometido 

co centro. 



 

 

 

 

 

 

 

CLAUSTRO 

DE PROFESORES 

MARILUZ 

Deixaron a súa pegada en moitas xeracións de estradenses e, de se-

guro, que hai mil anécdotas e recordos fermosos dos que elas son 

protagonistas.  

 Viviron tempos nos que os medios cos que contaban  dependían 

unicamente do seu  enxeño e imaxinación; e tempos de adaptacións 

a  novas leis e ferramentas tecnolóxicas. Enfrontaron cada etapa 

con ilusión e ánimo.  

Por iso, a palabra de todos os compañeiros non pode ser outra que 

grazas. MOITAS GRAZAS por estar, por compartir, por ensinar a 

ver, por loitar e insistir, por acoller e sementar, por axudar.... 

   Grazas e ata sempre!!! 



 

 

 

 

4ºA 



 

 

 A figura de Pepa a Loba tivo grande 
atractivo para o escritor, o investigador 

e o poeta: 
 
 
 
  

“E dende alí ollaban as veredas e os 
camiños travesos coa carabina ó lombo, 
do paso dos civiles en axexo, os espias 
da Loba e de Xan Quinto, ladróns e  

cabaleiros” 



 

 

POUSADA  

 

DE  

 

PEPA 

 

A  

 

LOBA 

A  

 

CUADRILLA  

 

DE  

 

PEPA 

 

A  

 

LOBA 



 

 

LETRAS GALEGAS 2016:MANUEL MARÍA 

 

GALICIA 

Galicia docemente está 
ollando o mar: 
ten vales e montañas 
e terrras pra labrar! 
 
Ten portos, mariñeiros, 
ciudades e labregos, 
cargados de traballos, 
cargados de trafegos! 
 
Galicia é una nai 
velliña, soñadora: 
na voz da gaita rise. 
na voz da gaita chora! 
 
Galicia é o que vemos: 
a terra, o mar, o vento… 
Pro hai outra Galicia 
Que vai no sentimento! 
 
Galicia somos nós: 
a xente e máis a fala. 
Se buscas a Galicia 
en ti tes que atopala!  

               

 ( Manuel María )  

  

4º A 

4º B 

Na Casa Museo de Manuel María 



 

 

                                                                                    

Poboación do concello e do 

cole 

POBOACIÓN DE INFANTIL E PRIMARIA NO Cole de Figueiroa (2015) 

 4ºB 

A ESTRADA—Evolución do número de habitantes 



 

 

NOMES PROPIOS DO NOSO COLE: 
 DO  A  AO  Z 

A:  Adelaida, Adriana, África, Ainara, Ainhara (2), Ainhoa(5), Ainoa(2), Alba(3), Alejandra,   

       Alexandra, Alma(2), Ana(3), Ángela, Antía(7), Ánxela; Arancha, Aroa(3),Aurora. 

       Abraham, Adán,Adrián(6), Aitor, Aleixo(2), Alejandro(5), Alex, Alexandre, Alfonso,  

       Álvaro (3), Andrés(3), Ángel(2), Antón(2), Anxo(3), Arón, Artur. 

B:  Brenda. 

         Borja, Brais(10), Breixo, Breogán. 

C:   Camila, Candela(2), Carla(8), Carme(2), Carolina, Catalina(2), Celia, Cintia, Claudia(3). 

        César(3), Christian, Cristian, Cristóbal.  

D:   Daisy, Daniela(2), Daniella, Diana, Dulce. 

        Damián, Daniel(6), Darío(2), David, Diego(2).                                     

E:   Elisabet, Emma, Enma, Eva(3),Evelling.                                                                                   

       Eloy, Emilio, Eric. 

f: Francisco.                                                                       

G:   Gabriel, Gael, Giovanni.                                                                           

H:   Hanna, Helena, 

          Hugo(13) 

I:    India, Inés(2), Ingrid, Irene, Iria(5), Iris, Isabel,Itziar, Iziar. 

       Iago(5),Ignacio, Iker(4), Isaac, Iván(8), Yago. 

J:   Jennifer, Jessica, Jimena, Julia. 

     Jacobo, Javier, Jesús, Jimmy,Joel, Jorge, José, Julián, Julio. 

K:  Karina, Kenia, Kenny. 

L:  Lara, Laura(5), Lea, Leire, Lía(4), Lidia(2), Lola, Lorena(2), Lúa, Lucía(5), Lydia. 

      Leo(2), Leonel, Lionel, Lois(3), Lucas. 



 

 

M: Manuela, Mara, María, Mariña, Marta(3), Meseret, Minia. 

       Manuel(9), Marco, Marcos(4), Mario, Mateo(4), Matías(2), Martín(6), Mauro(4). 

        Micael, Michael,Miguel, Moisés. 

N: Nagore, Naroa, Nayara, Nerea(6), Noa(12), Noelia(4), Nuria(5). 

        Nicolás(6), Noel(2). 

O: Olalla.                                    Óscar. 

P: Paula.                                    Pablo, Paulo, Pedro(3). 

R: Rebeca, Rita(2). 

        Rafa, Ramiro, Roberto(2), Rodrigo, Roi(3), Rubén(2), Rui. 

S: Samantha, Sandra(2),Sara(8), Saray, Sarela, Sheila(2), Silvia(2), Sonia(2). 

       Samuel(5), Sergio(3). 

T: Tania, Telma.                           Telmo, Tomás. 

U: Uxía.                                          Uxío. 

V: Valentina(3), Vanessa, Vega, Victoria, Vivian. 

        Vitor. 

X: Xiana, Xulia.                             

        Xabier(2), Xaquín, Xavier, Xenxo(2), Xián(6), Xoel. 

Y: Yanira. 

       Yago, Yeray, Yoel. 

Z: Zaira. 

 

                                        Só atopamos 18 nomes compostos.                                                                                        

 Ana Jimena, Carme Valentina, Carmen Meseret, Dulce Noelia, María Isabel, María Victoria,      

Vivian Valentina. 

David José, Francisco Iván, Francisco Manuel, Hugo Leonel, Hugo Manuel, Iago José, Iker Rami-

ro, Jesús Manuel, José Angel, José Miguel, Kenny Jimmy. 



 

 

Andrea Magán falounos de drons e de premios 

CHARLA S 

GARDA CIVIL: Viiolencia de xénero GARDA CIVIL: Perigos na rede 

CROS EN LIÑARES FÚTBOL-SALA CROS DO MAGOSTO 

COMPETICIÓNS DEPORTIVAS, dentro e fóra do cole 

LECTURAS AO LONGO DO CURSO 

 

OS RAPACES 

CAPRICHOSOS 

 

 

OS DEBERES 

 

 

AS MASCOTAS 

 

A RELACIÓN 

ENTRE COMPAÑEIROS 

DEBATIMOS, ENTRE OUTROS, OS SEGUINTES TEMAS: 

CANTO CABE NUN (5º) CURSO... 

Os nenos e nenas de 5º A  e 5º B fixemos balance de todas as actividades que fixemos ao longo deste curso (ademáis 

das asignaturas) e foron moitísimas. 



 

 

- - - - - - - - - - - ESTRADA DE ESTRADAS - - - - - - - - - -  

INVESTIGACIÓN sobre o PAZO de  OCA 

 

VÍDEO CLIP 

 

 

“A ESTRADA MOLA” 

 

 

 

E molou moito esta actividade!!! 

ARREBOLA NO NADAL BARROCO no ENTROIDO 

MURAL das PARROQUIAS da Estrada 

“ESTRADIÑAS” 

CO IES ANTÓN LOSADA 

 

 

O clube de lectura “Os retelladores do 

galiñeiro” prepararon para nós moitas 

actividades sobre a vila da Estrada: despra-

zamentos, edificios, as persoas que dan 

nome ás rúas... 

PAZO DE OCA: charla con Ignacio, o xardineiro do Pazo; e VISITA ao pazo con dramatización incluída. 



 

 

Diferentes propostas do Sistema Solar POLIEDROS con palillos e plastilina 

MANUALIDADES 

POESÍA 

Poemario de ROSALÍA MORLÁN Investigación da vida e obra e Representación dun poema de ROSALÍA DE CASTRO 

AZUR & ASMAR 

CINE 

Cantamos PANXOLIÑAS 

NADAL 

Seguimos as ordes do XENERALIÑO 

ENTROIDO 

POSADO PARA O CORRELÍNGUA 



 

 

SAÍDA A MARCELLE 

En fin, un curso cheo de cousas que non nos interesan na mesma medida a todos, pero no que si estamos todos de 

acordó é que para o ano que ven queremos tamén un curso cheo de actividades. 

Para que logo digan os maiores que os rapaces non somos activos.  

Que pasedes un bo verán e ata o vindeiro curso! 

PD: Unha proposta feita por una nena é facer “Un día adicado ás mascotas” e cada un traer a súa. Que vos parece?. 

Menuda se montaría… 

ENSAIANDO PARA O BAILE DE FIN DE CURSO 

5º A e 5º B de primaria   -   CURSO 15/16 



 

 

 

EXCURSIÓN  

A MADRID 

6º CURSO 

 DE   

C.E.I.P. FIGUEROA 

LUNS 14 DE XUÑO 

 

 

A ESTRADA   

SALAMACA-MADRID 

 
SALAMANCA: 

 

Alberga a universidade, en 

activo máis antiga de Espa-

ña. 

En 1988 a cidade vella foi 

declarada Patrimonio da 

Humanidade pola ONU pa-

ra a educación e a cultura. 

Destacan as súas dúas cate-

drais, a nova e a vella. 

MARTES 15 DE XUÑO  

Situado no Paseo do Prado, o 

museo é un dos máis impor-

tantes do mundo. Podemos 

encontrar grandes obras de 

arte como as Meninas de 

Velázquez. 

Situado no Paseo de Recole-

tos nº41, o Museo de Cera 

contén figuras de cera, de 

personaxes: históricos, de-

portistas… 

http://www.bing.com/images/search?q=salamanca+mapa+espa%c3%b1a&view=detailv2&&id=22F8B077DDF8B77D2ECE1796F46C0E030B69BDB5&selectedIndex=7&ccid=mXo/QWxb&simid=607987655803668176&thid=OIP.M997a3f416c5bd465029acb70d94a16e2o0


 

 

MÉRCORES 16 DE XUÑO 
 

 

 

O Retiro é un parque de 118 

hectáreas e é un dos lugares 

máis significativos de Madrid. 

O zoo aquarium de Madrid é 

un zoolóxico que se atopa na 

Casa de Campo. 

 

XOVES 17 DE XUÑO 

O Parque de Atraccións de 

Madrid atopase na zona 

de Batán da Casa de Cam-

po. 

Ten atraccións como: 

Abismo: Montaña rusa 

aterradora na que se sube 

verticalmente. 49 m. 

Tifón: É unha especie de 

barco pirata xiratorio. 

VENRES 18 DE XUÑO  

MADRID-SEGOVIA-A ESTRADA 

SEGOVIA (ACUEDUTO) 

O acueduto de Segovia foi 

construído polos romanos 

fai 2000 anos. 

Mide cerca de 17 quilóme-

tros de longo ata 28 metros 

de alto. 

Na actualidade está prohi-

bido pasar por debaixo del 

con calquera medio de 

transporte  

http://www.bing.com/images/search?q=parque+del+retiro&view=detailv2&&id=5ACE65C0F33D967FEE054D510701ABC40FF6834A&selectedIndex=27&ccid=aFILOjuI&simid=608021263932591056&thid=OIP.M68520b3a3b88453ca27e64fc0686a680o0
http://www.bing.com/images/search?q=collage+imagenes+parque+del+retiro&view=detailv2&&id=3A7498B3C62AB96EB390F86F5F9EA55D4F7E1C77&selectedIndex=26&ccid=EppOTEJF&simid=608036107332552686&thid=OIP.M129a4e4c4245af3546dda335b8cbc523H0
http://www.bing.com/images/search?q=collage+imagenes+parque+del+retiro&view=detailv2&&id=F3598D3466E887B80AC3938704364B217B9DBA7A&selectedIndex=43&ccid=kvIVCl5j&simid=607997478398067289&thid=OIP.M92f2150a5e6341e67cb9b6f03f00605fo0
http://www.bing.com/images/search?q=zoo+de+madrid&view=detailv2&&id=DFD4CC8EEA742C6B05ADB5023144BDE1CBE0D70B&selectedIndex=49&ccid=DiPmwj/+&simid=607986947138586234&thid=OIP.M0e23e6c23ffe7573d8ef875ad38bc9e9o0


 

 



 

 



 

 

 

 

6º B 

Os alumnos e alumnas de  5º e 6º de Educación Primaria asistimos, na biblioteca do 
centro, a unha charla-conferencia impartida por Valentín García Gómez, Secretario Xeral 
de Política Lingüística da Xunta de Galicia e autor da reedición do libro “A Estrada Rural” 
de don Manuel Reimóndez Portela, médico, escritor e político estradense. Presentou ao confe-
renciante don Luis Reimóndez, fillo do médico de S. Miguel de Castro e presidente do Centro 
de Iniciativas e Turismo da Estrada (CIT) e presidente da Fundación Neira Vilas. 

Primeiramente, Luis Reimóndez fixo un percorrido pola figura persoal, profesional e 
política de seu pai resaltanto o seu amor pola medicina ao servizo dos seus vecinos o que o 
levou a renunciar a outras expectativas profesionais. Falounos da súa participación na ela-
boración do Estatuto de Autonomía de Galicia, do seu pasado como Alcalde da Estrada e 
tamén do seu pasado literario: “Un médico de aldea”, “Guía Turística da Estrada”,…. Despois 
deulle paso a Valentín García  a quen presentou como un home comprometido coa cultura 
estradense, dinamizador incansable, estudioso e coñecedor, por tanto, da historia da nosa vi-
la e piar fundamental na reedición e actualización da obra de don Manuel Reimóndez 
Portela, “A Estrada Rural”. Obra da que debemos beber todos se queremos coñecer polo miúdo 
a nosa historia. 

A charla de Valentín García foi seguida por todos nós con moita atención, non só po-
lo contido da mesma, senón tamén polo  entusiamo que poñía na súa exposición e pola  
linguaxe empregada. 

Falounos de don Manuel, de cómo tivo que percorrer cada unha das 51 parroquias a  
Estrada, da cantidade de conversas que mantivo cos vecinos e veciñas para recoller datos 
novos… Contounos anécdotas que lle aconteceron neses tres anos que adicou a preparar a 
reedición do  libro e falounos dos Xenerais do Ulla e a súa orixe, da historia do Alto da Cruz, 
da primeira capela da Estrada… É dicir, fixemos unha pequena viaxe pola historia e tra-
dición do noso pobo que resultou moi interesante e divertida. 

AUTORES DA ESTRADA ... 

Co motivo do Día Internacional do Libro que se celebrou 
o día 30 de abril, o Ceip de Figueiroa programou unha serie 
de actividades a desenvolver ao longo de toda a semana para 
conmemorar dita data e englobadas  no Proxecto Documental 
Integrado do centro “ESTRADA DE ESTRADAS”. 



 

 

Seccións 

 

Bilingües 

Interview to Alicia 

 

Where are you from? 

I'm from Seattle, Washington. Was-

hintong State is on the north-west of 

the USA.  

 

When is your birthday? 

It’s on April 12. 

 

How old are you?  

I was born in 1993, so I’m 23 years 

old. 

 

Have you got any brothers or sis-

ters? 

I haven't got any! I am an only child. 

 

Do you like animals? Have you got 

a pet? 

Oh! Yes. I love them. I’ve got a cat—

her name is Luna. 

 

Were you a good student? 

Yes, I was a good student. 

 

What are your favourite hobbies? 

My favourite hobbies are spending ti-

me with friends and going to concerts. 

 

 

Este curso disfrutamos por terceira vez da 
presenza dunha “language assistant” esta-
dounidense, Alicia Gilman. Aquí tedes a 
entrevista que lle fixemos. 

 

Which sports did you play when 

you were young? 

I played soccer and rowed. 

 

What's your favourite music band 

or singer? 

My favorite singer is Drake and I also 

like Taylor Swift . 

 

How many countries did you visit 

before coming to Galicia? 

I visited eight countries.  

 

Is this your first time in Spain? 

No, it isn’t. I lived in Salamanca for 

four months two years ago. 

 

Why did you choose to be a lan-

guage assitant? 

I wanted to improve my Spanish and 

visit more European countries. 

 

What did you like most about the 

experience? 

I loved living in Santiago and playing 

games at school. 

 

 



 

 

 

What did you like least? 

The humidiy.  

 

Why did you choose Spain? 

Because I love the people and cultu-

re!  

 

What's your favourite team? 

My favorite sport is soccer. My favori-

te team is the Seattle Sounders. 

 

What's your favourite food? 

My favourite food is broccoli. 

 

Did you like Galician food? 

Yes, I especially liked octopus, but 

the food needs a little bit more spice. 

 

What did you study at university? 

I studied Spanish and Psychology.  

 

What countries have you visited 

while here? 

I visisted The Netherlands, Denmark, 

United Kingdom, Ireland, France and 

Portugal. 

 

What do you miss most about your 

country? 

My family! 

 

What about Galicia did you like the 

most?  

The beaches and pulpo! 

 

Would you like to come back to 

Galicia in the future? 

Yes, of course.  

 

 

 



 

 

ESTRADA DE MÚSICA 

No Proxecto Documental Integrado “Estrada de Estradas”, 

unha das actividades que levamos a cabo foi a posta en marcha da gravación 

audiovisual da canción “ O meu concello”, colaboración entre o Departamen-

to de Música e a biblioteca. Con ela pretendemos manifestar o orgulosos que 

estamos da nosa vila e valorar a riqueza cultural e o Patrimonio histórico da 

nosa contorna. 

Listos para a gravación do desfile! Agardando para dar no Teatro o mellor das 

nosas voces. 

Micros abertos:  “ Hai un lugar…” 

A cantar!! 

Se o facemos xuntos … mellor!! Remendando a afinación! 



 

 

Hai un lugar,  

non busques máis, 

cheo de diversión 

para desfrutar. 

 

Non está lonxe de ti,  

abre os ollos, 

escoita atento 

ímolo descubrir... 

 

Non o vou dicir 

valo adiviñar 

en canto veñas 

vas querer quedar. 

 

Colle aire 

dáme a man 

e prepárate porque 

este é o meu concello, 

A Estrada mola, 

dígoo en galegoo!! 

 

É o momento  

de cantar xuntos 

porque queremos 

é un día especial 

que mola compartir síiii! 

 

O que temos aquí  

que tamén é para ti. 

 

Cantos montes nos que brincar, 

Pazos, torres e moito máis 

veno ver, veno ver... 

 

Temos troula todo o ano 

comida a esgalla 

non te engano 

veno ver, veno ver... 

 

Non o vou dicir 

valo adiviñar 

en canto veñas 

vas querer quedar. 

Colle aire 

dáme a man 

e prepárate porque 

este é o meu concello, 

A Estrada mola, 

dígoo en galegoo!! 

 

A nosa xente  

traballa duro 

cantemos xuntos 

presumindo así 

do que temos aquí, síííí!! 

 

Menudo agasallo, 

esto tamén é para ti!!!! 

 

Hai un lugar,  

non busques máis, 

cheo de diversión 

para desfrutar. 

 

Non está lonxe de ti,  

abre os ollos, 

escoita atento... 

 

 É o meu concello, 

A Estrada mola, 

dígoo en galegoo!! 

 

As nosas bestas  

vanse de festa 

rapan a crista 

presumindo así 

do que temos aquí, síííí!! 

 

O galego está en nós 

esto tamén é para ti. 

 

Esto tamén é para ti!!!! 

 

Esto tamén é para ti!!!! 

 

 

Letra da canción : “O MEU CONCELLO” 

PARA O VOSO DELEITE , AQUÍ 

VOS DEIXAMOS O CóDIGO QR 

PARA ESCANEAR CO MóBIL : 

 

E A DIRECCIÓN DO BLOG DA BIBLIOTECA PARA ACCEDER 

AO VIDEO-CLIP:  

abibliodecarola.blogspot.com.es 

Canción: Fight Song de Rachel Platten. 

Versión instrumental: ThePianoGuys. Amazing 

Grace (traditional) - lyrics by John Newton, 

Scotland The Brave (traditional)...  

Adaptación letra: Belén Rozados y Rebeca 

López. 



 

 

5º 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA  

Música de reciclaxe 

  

Dende a aula de música propúxose unha actividade de 

construción de instrumentos a partires de materiais 

de refugallo. 

 

Condición indispensable: que soen!!! 

Aquí tendes o resultado da actividade. 

ivatarra, tubo son, arpita, pinzapiano, tamboril, 

Caixa caseira, tambor manual, Percharpa, mara-

quita, pinzgo, botesaxo, casca-chave, chac, ma-

racana, gaiola e crochela, bateroco, uquele 

llan, mandril... 

trompetrón, guirrambor, latueira,  taperu-

cho, trompetor, sopla follas, sabugueiro de 

sona, sopla caña, pajiflauta, soanlla musi-

cal, maracatambor, trombudo,  rotusku, ma-

tambudo, musique, palillín, flautiña-tiña, pa-

losilbato, flautipalli... 

con instrumentos musicais tan curiosos coma: 

emoca, mini guitarri, palliti, lluvia de la selva, 

cervelófono, minimaracas, platibel e latebate. 



 

 

Ed. 

física 

 

 

Celebramos a tradicional CARREIRA DO MAGOSTO, ac-

tividade na que participa a totalidade do centro, desde o alum-

nado de 3 anos ata o de 6º de primaria. 



 

 

Ao longo do curso o alumnado do Ceip Figueiroa participou nas actividades deportivas 

de campo a través, bádminton  e fútbol incluidas dentro do Proxecto Xogade. A proba 

de campo a través zonal tivo lugar na Praia fluvial de Liñares; o campeonato zonal de 

bádminton e fútbol no pavillón Coto Ferreiro . Sen dúbida ningunha, a participación do 

noso alumnado foi 

 

DISFRUTADE DAS VACACIÓNS E NON 

DEIXEDES DE  

 



 

PT/AL 

APRENDICES VISUAIS 

Dende as aulas de apoio en-
tendemos que todos somos 
iguais e todos somos diferen-
tes. Queremos deixar nestas 
páxinas un conto para os 
aprendices visuais.. 

Xosé é un persoaxe que nos 
conta como temos que coi-
dar os dentes....  

“Moitas grazas por aceptar-
me como son e respectar a 
miña maneira de ser”  

Www.aprendicesvisuales.com 









 

 

 

Dinamización lingüística 

OLA!! 

Eu son Lingüereta, a mascota de Dinamización da Lingua Galega. Nacín ao 
principio deste curso e como me atopei a gusto quedei a vivir no Ceip de Fi-
gueiroa. Inicamos un proxecto denominado A Estrada da Vida, relacionado co 
PDI do colexio,  Estrada de Estradas. Cando teño ocasión convido a todo o alum-
nado a facer actividades divertidas e coas que aprendemos moitas cousas. Por 
exemplo, iniciamos unha serie de intercambios culturais coas seguintes enti-
dades: Escola Infantil Municipal, Ies Antón Losada Diéguez, Centro da terceira 
idade, Ceip ADR Castelao e co Ceip Pérez Viondi. Comezamos, entón un perco-
rrido vital, dende que somos pequenos ata que chegamos á experiencia de ser 
maiores.  

Ademais realizamos actividades súper intere-
santes, coma por exemplo, ir ao cine ver a 
película Maimiño, participar na lectura 
pública de Un neno labrego, de Neira Vilas,.. 
Para o Día de Rosalía traballamos no colexio 
cun poema de Alborada, de Cantares Gallegos 
que nos quedou moi bonito. Botade unha 
ollada: 

Ese día pola tarde dúas nenas foron recitar ao Mome o poema desta autora Has 
de cantar, de Cantares Gallegos tamén. 



 

 

Na semana do Libro tivemos, entre outras cousas, a visita de Valentín García e a escenifica-

ción dun conto que trataba precisamente da importancia que teñen os libros na nosa vida. 

 

E falando de libros, que bonito quedou o que se editou con motivo da III Festa das Palabras! 

Claro, cuns poemas e relatos tan creativos non é de estranar! Empezamos cos poemas: 

Unha flor 
Teño unha flor 
que sae por maio 
chea de orballo 
das follas ao talo. 
Teño unha flor 
que nace en abril 
e cando se molla 
comézase a abrir. 

Iziar Barcala Iglesias. 2º A. 

 

 

 

Que amoladura! Facer un traballo! 
Inventar un poema coa palabra orballo. 
Que fixarme teño, para non ter un fallo. 
Matinando debaixo deste meu carballo. 
Se o fago ben, teño un agasallo. 

Darío Blanco Ruzo. 4º A. 

 

 

 

 

Busquei  de flor en flor 
nun xardín encantado, 
o orballo duns beizos 
e o aroma fresco dunha 
pel de nardo. 
Toquei os seus pétalos suaves 
seus cabelos despeinados 
negros coma a noite. 

Damián Pereira Neira. 5º B 



 

 

..e seguimos cos relatos: 

Os paxariños na gaiola 

Meu pai atopou uns paxariños  e meteunos nunha gaiola. Démoslles comida e auga pero estaban tristes. 

Chegou o día dous de febreiro e, como é o día que se casan os paxariños, decidimos soltalos para que 

viviran libres e felices. 

Laura Rodríguez Lea. 1º B. 

 

O meu paxariño 

Un día coñecín un paxariño chamado Pío. Era azul con raias amarelas. Estaba só na rúa e tiña a pata  fe-

rida. Collino con coidado, leveino para a casa e metino nunha gaiola que encontrei no faiado. Vendeille 

a pata e deille de comer. 

Cando o paxariño se curou, saqueino da gaiola e abrín a ventá para que fose libre, pero Pío non saíu. Co-

mezou a voar polo meu cuarto e pousouse enriba da miña cama. 

Xa pasou un ano e Pío segue comigo. Eu quéroo moito e fixémonos moi amigos. 

Brais Villar Matos. 4º B. 

 

O misterio dos paxaros 

Non era un día coma os outros. Non se escoitaban os paxaros piar no alto da cerdeira, coma todas as 

mañás. Como son moi nerviosa decidín investigar. 

Serían as once cando saín na procura dos paxaros desaparecidos. Adentreime na arboreda e rápidamente 

vin unha enorme gaiola chea de paxariños. Non tardei moito en soltalos. Aí conclueu o misterio dos 

paxaros desaparecidos. 

Uxía Porto Rodríguez. 6º B. 

Parabéns a todos os gañadores. Seguide así, futuros escritores e escritoras! En vós e en tódolos nenos e 

nenas está o futuro da nosa lingua! Unha aperta moi forte e lembrade o meu lema: botade a lingua galega 

a paseo polas estradas da Estrada. 



 

 

Biblioteca 2015 –2016 

 

 

 
 

Un ano máis, dende a biblio, facemos reconto das moi-

tas actividades e celebracións que levamos a cabo du-

rante este curso, que este ano cumpriu oito anos de 

integración no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. 

Como non podía ser doutro xeito, este curso foi espe-

cialmente interesante grazas ó noso Proxecto Docu-

mental Integrado que deixou tras de si bonitas sorpre-

sas. O Proxecto titulado “Estrada de Estradas” permi-

tiunos coñecer máis a fondo o noso concello, dende a 

evolución do mesmo ó longo do tempo, ata a análise 

de conceptos como a Santa Compaña, a relevancia dos 

pombais na nosa localidade, o traballo sobre lecturas 

de autores estradenses... 

Como é costume, dende a biblioteca saíron cara os vosos fogares 

as MOCHILAS VIAXEIRAS, esperamos que vos gustase a escolla 

Pero tamén houbo novidades!! Para comezar, este 

curso tivemos na biblio unha vide coas normas 

que debemos cumprir para coidala axeitadamente. 

Por outra banda, este ano comezou a funcionar a 

CESTA DE CAROLA, nela o equipo docente puido 

consultar libros seleccionados sobre unha temática 

concreta como axuda na súa labor diaria. 

 

Ademáis na entrada da Biblio-
teca temos un mural que 
aporta algunas citas de céle-
bres personaxes, estas citas 

fan referencia ás razóns polas 
cales LER é un valioso instru-
mento nas nosas vidas xa que 
coa lectura podemos viaxar, 
experimentar emocións, coñe-
cer outras culturas e o máis 
importante.. ser libres de pen-

samento! 
“Pensa, le, soña… atrévete!!” 
Walt Disney. 

Todos os nenos e nenas deben 
saber que dentro de si mes-
mos hai auténticos xenios, a 

lectura é a ferramenta perfec-
ta para axudarlles a descubrir 
en que disciplina. 
“Non hai nada imposible, cre 
en ti, esfórzate e conseguirás 
o que queiras.” 



 

 

Velaquí, unha mostra dos traballos feitos polos nenos e nenas do colexio en relación ó noso Concello ó longo 
do tempo e as investigaciós sobre o románico, os castros, personaxes como “Pepa a loba”, os “aloitadores”, 
ou tamén sobre importantes monumentos como o Pazo de Oca, o Pazo da Mota, a Torre de Guimarei... 

MOI BO TRABALLO!!! 

O Proxecto “Estrada de estradas” levounos ós rincóns máis bonitos da Estrada dos que presumimos no Nadal: 

Celebrando o Samaín aproveitamos para 

debatir nas aulas se existe realmente a 

Santa Compaña e… 

nese caso, quen a veu e onde? 

Nós temos claro que non lle temos medo 

a nada!!! 

As pombas son todo un 
símbolo de Paz e no noso 
concello contamos con nu-
merosos pombáis. En tem-

pos de antes criábanse 

pombas porque os pichóns 
eran toda unha delicia pa-
ra os padais máis esixen-
tes…!! Con un xogo de 
pezas de puzzle descubri-
mos máis cousas intere-

santes sobre as pombas!!!  



 

 

En febreiro conmemoramos na Biblio-
teca o día de Rosalía de Castro cunha 
selección das súas obras a disposición 
de tod@s.  

Co entroido, representamos as diferen-
tes etapas históricas que veu pasar o 
noso Concello e tamén o papel dos 
“Xenerais do Ulla”. 

No mes de abril celebramos o mes do 
libro con diversas actividades, entre 
elas a de “Compartindo Lecturas”. 

As sesións do “Clube de lec-

tura” permitiron ó alumnado 

desfrutar de lecturas escolli-

das como “Corazón no bos-

que” ou “O estanque dos 

parrulos pobres”. 

Non esquezades que nos vemos en 

www.abibliodecarola.blogspot.com.es 

Tivemos o pracer de 

recibir a visita duns 

teatreiros e teatreiras 

moi especiais que fixe-

ron as delicias de 

grandes e cativos!! 

TAMÉN TIVEMOS A 
VISITA DUNS FANTÁS-
TICOS CONTACONTOS 
QUE NOS DELEITARON 

COAS SÚAS FERMO-
SAS HISTORIETAS, 

MOITAS GRAZAS!! 
ADEMÁIS DALGUNHA 
VISITA ILUSTRE... 



 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo De extraescolares 

 - - - Estrada de Estradas - - - 

CIMENTANDO 

ESTRADAS 

  
Actividades 

  
Publicacións 

 Blogue da  
Biblioteca 

 Blogue de 
Normalización 

 Páxina web  
do centro 

  
Do colexio 

 Emprego da língua  

galega en todo o proxecto 

 COMUNICARMOS 

a través de 

BANCO DE  

RECURSOS 

AMBIENTACIÓN 
 

do colexio 

 Aportados 
polas familias 

 Doutras  
institucións 

 A entrada xa está decorada 
cando empeza  o curso con 
alusións á temática 

 Os espacios do cen-
tro irán acollendo 
todos os traballos 

A ESTRADA 

AO LONGO DO TEMPO 

  LIÑA DO 

TEMPO 

 Cada aula escolle 
unha etapa histórica 
sobre a que vai tra-
ballar todo o curso 

 Carola "quere sa-
ber" sobre aspectos 
históricos e significa-
tivos da Estrada 

ENTROIDO: como 
exposición vivinte da 
historia da Estrada 

Carola quere saber... 

Liña do tempo 



 

 

ESTRADAS DA 

NOSA FALA 
Aportacións dás familias sobre 
a Santa Compaña: que saben? 
Onde a viron? 

 ONDE VIRON Á 

SANTA COMPAÑA? 

Rexistro de AVISTAMEN-
TOS no mapa da entrada 
 

POLAS ESTRADAS 

DO MAL 

Coa axuda e a aportación das familias recolleranse lendas sobre 

estradenses á marxe da lei. Ex. PEPA A LOBA 

ESTRADA 

DAS NOSAS 

LETRAS 

CONCURSO de microrrelatos e 

micropoemas. EDLG da Estrada. 

ESCRITORES LOCAIS 
Crear un BANCO DE LIBROS  

de autores locais 

Participar na FESTA DAS PALABRAS. Evento onde se 
entregan os premios do concurso. 

SEMANA DO LIBRO 
COMPARTINDO LECTURAS. 
Intercambio de lecturas de autores 
locais entre-aulas 

CONTACONTOS. Adaptación dun 
conto de Xosé Luna para ser conta-
do por Cris de Caldas. 

Faladoiro de escritores estra-
denses : Valentín García e 
Reimóndez 

Alumnos de 2º recitando un poe-
ma de Marcial Valladares 

Valentín García contando aos alumnos 

de 5º e 6º curiosidades da Estrada 

Cris de Caldas, a petición nosa, fixo unha adaptación preciosa 

do conto de LUNA SANMARTÍN, “O ano das mimosas” 



 

 

ESTRADAS 

QUE NOS UNEN 

ESTRADAS QUE 

VEÑEN 

ESTRADAS QUE 

VAN 

IES Antón Losada. Grupo de 
teatro “AS AVELAIÑAS”. 

O grupo de teatro de 2º B actúa en: 
Centro da 3ª idade, Escola Infantil 
Municipal, IES Antón Losada 

O grupo de teatro de 6º B actúa  
no IES Antón Losada 

IES Antón Losada. Clube de lectura “OS 
RETELLADORES DO GALIÑEIRO” 

O IES Antón Losada no CEIP de Figueiroa: “Avelaiñas teatro” e “Os retelladores do galiñeiro” 

Xira de 2º B: no centro sociocomunitario, na Escola Infantil Municipal e   camiño ao IES Antón Losada 

ESTRADAS 

DE PAZ 
POMBAIS DA ESTRADA 

Xogo de descuberta para completar un puzzle con infroma-
ción sobre os pombais 

Pombal na entrada do colexio onde aparece 

en forma de puzzle as pezas enigmáticas que 

buscaron polo patio e o colexio. 



 

 

NAMORARSE DA 

ESTRADA 
ARREBOLA activiade no Nadal 

Escoller o lugar favorito do concello e plasmalo nunha bola de Nadal 
para decorar o colexio. 

Entrada no blog da  

biblioteca do vídeo onde 

aparecen TODAS as bolas 

de ARREBOLA. 

 

Código QR que 

enlaza co vídeo. 

ARREBOLA 

ESTRADIÑAS 
Persoeiros que dan nome 

ás rúas da Estrada. 

Colaboración co IES Antón Losada. O Clube de lectura ofrece 
unha batería de xogos sobre o rueiro do pobo e dramatización 
dos persoeiros 

Actividades sobre os dous rueiros, un donado polo concello e outro elaborado na clase de plástica do IES.  

Traballaron dirección, edificios, traxectos,... 

Dramatizacións sobre os persoeiros que dan nome ás rúas da Estrada 



 

 

ESTRADAS 

DE MÚSICA 
Obradoiro de CREACIÓN 

de instrumentos 

O alumnado de 5º de primaria elaborou 
instrumentos musicais a partir de mate-
rial de refugallo.. 

VÍDEO-CLIP:  

“A Estrada mola” 

MÚSICAS DA ESTRADA 

Creación colectiva dun vídeoclip sobre o 
 NOSO CONCELLO.  

No mes de xuño, como festa de fin de curso, organizaremos un MACRO-
FESTIVAL de MÚSICOS LOCAIS que amosen a diversidade da música na Es-
trada: rock, pop, jazz, clásica, folk,... 

ESTRADAS 

DE AUGA 

Identificar onde hai auga no conce-

llo: fontes, ríos, lagoas, praias,... 

Cos productos recollidos da horta e outros que aportarán as familias cele-
braremos a nosa propia festa do salmón. A partir do conto dos BOLE-
CHAS “Os Bolechas fan unha merenda con vexetais”, imitaremos o seu 
proceder, e elaboraremos unhas ENSALADAS VARIADAS coas que acom-
pañar ao salmón que degustaremos na clase. 

A NOSA FESTA DO 

SALMÓN 

Convidar aos outros colexios do concello a que nos  conten 
sobre as estradas de auga próximas aos seus centros. En 
execución durante o mes de maio. 



 

 

 

ANPA 

Que significa ser dunha ANPA e que vimos facendo na nosa estes anos: 

 

1. É un man a man co colexio, achegando material para a biblioteca como libros, xogos, etc, e organizando actividades para 

aos peques do centro con motivo de xornadas como o Día do Libro, Nadal, Entroido, etc. 

2. Representar ás familias. Dispoñemos dun membro no Consello Escolar, para que a opinión dos pais e nais se teña en 

conta. Tamén é manter a unión das ANPA, contactando e colaborando coa Federación comarcal (Fesanpas), así como a 

provincial e autonómica. 

        3. Loitar por mellorar as instalacións do noso colexio. Achegamos solucións con fondos propios (colocación de fontes, am-

pliación de patios, pantalla de proxección de salón de actos...), pero tamén mantemos un pulo constante coas administra-

cións, para lograr obxectivos que pola nosa conta non son posibles. Un exemplo é o proceso actual de renovación do dete-

riorado tellado do centro, o cal xa hai un par de anos se reformou nun 50%. 

4. Avogar pola conciliación familiar, por iso, seguimos xestionando o servizo de almorzos e comedor escolar, achegando a 

nosa experiencia e axudando ás familias na tramitación de subvencións para minimizar o impacto económico nos petos das 

nosas familias asociadas. 

5. Realización de actividades extraescolares, facilitando aos peques unha distracción e formación no seu tempo de ocio. 

Tamén gustanos organizar actividades e talleres para pais, nos cales poidamos adquirir coñecementos sobre educación por 

parte de especialistas. É reunirnos cada ano a final de curso e realizar unha xornada de convivencia, organizando unha saí-

da de 1 día onde consigamos pasar unha agradable xornada en familia. Un ANPA tamén é pechar o curso cunha gran festa 

para os nosos asociados, desexándolles unhas felices vacacións. 

       6. Axudar ás familias con calquera dúbida ou problema que poida xurdir na súa relación co centro e o día a día dos alumnos 

durante o curso escolar. 

Animámosvos a que vos fagades socios, enchendo a nosa folla inscrición como socio para o próximo curso, da cal te-
des copia tamén na nosa web; e ante calquera dúbida non tedes máis que contactar connosco. 

 
Unha escola é unha sociedade onde se aprenda a convivir e se respecten e valoren as diferenzas. 

 
Unha escola é unha sociedade onde todos os nenos e nenas teñen as mesmas oportunidades 

de recibir un ensino de calidade. 

 

10 Razóns para pertencer e traballar nunha ANPA: 
 
1.Porque é a nosa responsabilidade educar os nosos fillos e fillas. 
2.Por a necesidade de estar unido á hora de reivindicar aspectos que nos axuden a mellorar a escola pública. 
3.Porque un movemento de pais e nais agrupados fai que as iniciativas e peticións destes sexan vistos con maior respecto polas 
Administracións Públicas, polo profesorado, pola sociedade, etc... 
4.Porque existe un marco legal que ampara o noso dereito a participar na vida do Centro Escolar. 
5.Por a importancia de levar aos Consellos Escolares a presenza de pais e nais, organizados polas ANPAs, para defender os 
intereses de todos, non só os individuais. 
6.Porque se os pais e nais non somos quen de motivarnos pola educación dos nosos fillos e hijas...Por quen o faremos? 
7.Porque se os pais e nais non somos efectivos e participativos, como explicar aos nosos fillos e fillas, que teñen que ser perso-
as implicadas nunha sociedade onde poidan e deban expresarse, participar e corresponsabilizar se no seu propio futuro. 
8.Porque para realizar a formación activa dos pais e nais é necesario unir esforzos e ideas. 
9.Porque as ANPAs deben traballar pola integración do seu contorno, facendo uso das instalacións do Centro. 
10.Porque todos somos necesarios para mellorar a calidade de vida dos nosos fillos e fillas. 

Dende a Asociación de Pais e Nais do CEIP de Figueiroa "Picariños", 
queremos saudar a todos os pais/nais/titores de alumnos, así como 
dar a benvida ás familias que comezarán por primeira vez o curso en 
setembro de 2016. 

PARTICIPAR É UN DEREITO, PERO TAMÉN UN DEBER SOCIAL 

C.I.F.  G- 36154508 - Avda. Santiago, 101   36680  A  Estrada  (Pontevedra) 

Inscrita  no  Rexistro  Provincial  de  Asociacions  co  nº 1979/000523 – 1 (PO) 

Email: info@anpapicarinos.org  - WWW.ANPAPICARIÑOS.ORG – Facebook.com/anpapicarinos 

 Tfno. 690.908.150 (Horario de atención al Asociado: De 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 18:00) 



 

 

 

ANPA 

CALLOBRE  F.C.  

PISCINA PATINAXE 

KARATE SPORTING C.F.  

A modo informativo, expoñémosvos en liñas xerais diferentes 

actividades levadas a cabo durante o curso 2015/2016 

                              ZUMBA                                                                     PINTURA                               

Agradecemento ás Familias da nosa Comunidade Educativa 
 

Por participar un ano máis na sesión fotográfica da Benvida aos pequenos de 3 anos de Infantil, e na sesión fotográfica 

 Ata Sempre para nen@s de 6º de Primaria. 

MADRUGADORES  “PROXECTO  EDUCATIVO 2015/2016” 

 

 

 

O NOSO COMEDOR  ESCOLAR  “PROXECTO  EDUCATIVO 2015/2016 

          



 

 

ANPA 

IV Xornada de Convivencia das nosas Familias Socias 

 
O mes de Xuño realizamos a tradicional xornada de convivencia cos nosos socios, disfrutando este curso dun fin de semana en Oca Nova Man-

zaneda , onde as nosas familias puideron disfrutar de diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboramos económicamente co centro á hora de realizar diferentes actividades para tod@s @s alumn@s do Centro con motivo do Dia do 

Libro e realizamos charlas para os pais/nais ( en colaboración coas FESANPAS). 

 

AO FINAL DO CURSO 2015/2016 " " FESTA!!!!!!!!!!!!!!"" 

 

Como cada ano, realizamos unha festa de fin de curso cos nosos peques, con merenda e 

diferentes actividades para amenizar a tarde. 

 
Este curso 2015/2016 máis de 200 familias…265 peques formaron a ANPA. Grazas a tod@s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUE PASEDES UN BO VERÁN,  VÉMONOS EN SETEMBRO 



 

 

A XEITO DE DESPEDIDA 

Nestas frases vai recollido  o sentir de todos os alumnos e alumnas de sexto ao rematar esta etapa da súa vida. Va-

ian onde vaian sempre seguirán sendo alumnos de Figueiroa. BOA SORTE! 

Cando era pequeno non quería cambiar de patio; pero ao final gustoume o grande e fun feliz nel. 
Espero que me pase igual con Secundaria. Nunca esquecerei este colexio. 

Parece que foi onte cando entrei nesta escola. Nela vivín moitos bos momentos e sempre me 
sentín apoiado. Nela atopei compañeiros e compañeiras e vivín moitas experiencias que 
penso gardar no meu corazón para sempre. 

Aínda que ás veces pense que o cole é un rollo un acaba encariñándose con el 
porque aquí aprendemos moitas cousas. 
Que mal dicir adeus! Cústame pensar en ir ao instituto pero este seguirá sendo o meu 
colexio sempre.  
Cando era pequeno e vía aos nenos de sexto chorar a finais de curso non podía enténdelo. Agora sei o 

que sentían porque eu nunca esquecerei estes nove anos. Desfrutade moito porque o recordo deles é 

para toda a vida. 

Soamente podo dicir que me encantou estar estes anos aquí porque foron moi divertidos e pasámolo 

moi ben. O que máis botarei de menos é o marabilloso patio de infantil. 

Estes anos foron moi felices para min e agora que me toca marchar quixera quedarme para 

sempre. Volverei a visitar Figueiroa sempre que poida. 

Sempre me lembrarei deste tempo marabilloso e tanto os mestres coma os compañeiros ocuparán un 

oco no meu corazón. 

Dende o primeiro día pensaba en chegar a sexto e agora que estou aquí teño 
sentimentos encontrados: quero quedar e teño que marchar. 
Estes anos foron fantásticos. Paseino moi ben cos amigos e amigas e cos profesores. Sem-
pre vos levarei no corazón. 

Costa separarse dun lugar que coñeces tan ben; tamén de compañeiros e compañeiras que ao mellor 

para o ano xa non están comigo. Paseino xenial aquí. 

Agora que chegou o momento de marchar cústame moito facelo. Quero dar grazas a todos os 

que me acompañaron ata hoxe. 
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