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Queridos lectores: 
 
Un ano máis, ao abrir a nosa revista  escolar, atoparédesvos co edito-

rial que vos dá a benvida a todos os que a teñades  nas vosas mans, espe-
cialmente, a vós, pais e nais, que nos encomendastes aos vosos fillos, e es-
tades preocupados pola súa educación e pola marcha do centro. 

 
Convidámosvos a que leades estas páxinas con mirada positiva, alegre, 

facendo un percorrido por elas, vendo proxectos, estratexias de pensamen-
to, aprendizaxe significativa... E todo o que queremos seguir renovando e 
poñendo en marcha para que os nosos alumnos e alumnas aprendan con 
ilusión e sexan os artífices de dita aprendizaxe, guiados sempre por bos e 
vocacionados profesionais. 

 
Aos que colaborades con nós, queremos darvos as grazas en nome de 

todos os que traballamos con ilusión e dedicación, para facer dos vosos fi-
llos e fillas, persoas íntegras e responsables. 

 
Cada curso é diferente ao anterior, sempre hai  mestres que se van, 

mestres que chegan, novos proxectos, novas infraestruturas… por iso que-
remos dar a benvida aos novos profesionais, sabedores, despois de case un 
ano de convivencia, da súa ilusión e compromiso por contribuir á consecu-
ción  dos  obxectivos que o centro, anualmente, se marca no Plan Xeral de 
Centro.  

 
Moitas foron as reformas e melloras realizadas no centro nos últimos 

anos (ampliación da biblioteca, aula de música,  comedor escolar, substitu-
ción da cuberta, pintado do centro…),  e por fin, algo demandado polas 
mestras de inglés, a aula de idiomas. Todas estas melloras puideron reali-
zarse grazas a colaboración da Xefatura Territorial de Cultura, Educación e 
O.U., ao Concello da Estrada e á  ANPA “Picariños”.  

 
Agradecementos aos mestres e mestras, ao persoal non docente, aos 

pais e nais, e como non, aos  verdadeiros protagonistas desta fermosa his-
toria: os alumnos e alumnas. 

 
A todos… bo verán!!!!! 
                  O EQUIPO DIRECTIVO 

“A XEITO DE SAÚDO” 
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4ºINFANTIL 

3 anos 

OLA! SOMOS AS PEQUENAS E PEQUE-

NOS DO COLE E QUERÉMONOS PRESEN-

TAR. 

NEREA 
DARÍO 

XULIA NOA 

FONSY 

MIGUEL 
YERAY 
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YOEL 

MARA 

IAGO MARIO 

HUGO 

MARUXA SONIA 
ENMA ALEJANDRO 

UXÍA 
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NICOLAS 

MAURO 

IZAN 
ÁLEX 

MARTÍN IRENE 

CARLA 

LÍA 

ADELA 

CLARA  

OTERO 

ANTÓN 

NICOLÁS 
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ROQUE 

XABI 

VERA 

TEO 

LUCAS 

DANIEL 

R. RIVEIRA 

ANDREA 

DANIELA 

UXÍA 
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MATEO 

ÁNGEL 

RODRIGO 

MARTINA 

ADRIÁN 

HUGO 

NOA 

IKER 

CLARA   

UZAL 
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NOEMÍ 

MIGUEL 

DANIEL 

R. L.OUZAO 

EDGAR NICOLÁS 

DURANTE O CURSO APRENDEMOS MOITAS 

COUSAS, PERO O MÁIS IMPORTANTE FOI 

COÑECERNOS E FACERNOS AMIG@S. 

Ata o
 c

urso
 q

ue v
Én! 
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DAME UNHA APERTA …      4ANOS A 

 
POEMA DE XOSÉ LUNA 

 

“SOL REBULDEIRO” 
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ACTIVIDADES DA CLASE  4 ANOS A 

FIXEMOS MURAIS, MARCAPÁXINAS… EXPERIMENTAMOS... 

DISFRAZAMOS CULLERES. FOMOS PANADEIROS… XOGAMOS... 

COÑECEMOS Ó MONSTRUO DE CORES, DEBUXAMOS…. APRENDEMOS E ME-

DRAMOS...  
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SER AMIGOS É … PARA   4 ANOS A  

COMPARTIR, AXUDAR, XOGAR, RIR, FALAR... 

ESCOITAR, APRENDER, SOÑAR, IMAXINAR…. 
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DURME      MENIÑO 
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OS   NOSOS   DEBUXOS 
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Razóns   para   ler 

4 anos b 
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5 anos aprendendo a ser maiores 

O s nenos e nenas de 6º A de Educación Infantil comezamos o curso facen-

do unha investigación sobre unha parroquia da Estrada que se chama 

Curantes. Descubrimos cousas moi interesantes, por exemplo, que o inventor da 

calculadora naceu alí. Fomos ver o seu busto, que está fronte á igrexa parroquial. 

Tamén ten unhas fervezas moi bonitas ás que nos poden levar as nosas familias nas 

vacacións, pois o autobús non dá pasado pola estrada que dá acceso a elas. Entre a 

información que recompilamos todos fixemos este mural: 



17 

 

Outra visita que nos gustou moi-

to foi a da Panadería Cervela. 

Como amasabamos aqueles pan-

ciños! Fomos moi contentos para 

a casa. Claro, co montón de aga-

sallos que nos deron..!  

 

Moitas cousas fixemos neste curso! Asisti-

mos a contacontos, espectáculos de maxia,  

preparamos a actuación de Nadal, participa-

mos na realización dunha audiobiografía de 

Don Olimpio, un compañeiro noso foi ler á 

Festa da Poesía, debuxamos uns versos de 

“Castellanos de Castilla” de Rosalía de 

Castro... 
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Preparados para primeiro, listos, xa..! 

Menos mal que despois de tanto axetreo veu o taichí! Como o necesitaba-

mos! 

 E participamos en moitas máis cousas, todo mesturado co traballiño da 

clase. Que mérito temos! Merecemos pasar unhas boas vacacións para 

ir coas enerxías renovadas e comezar Primeiro con moita forza, porque 

a Educación Infantil.. xa está superada!! 
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A estrada de estradas 

ESTE ANO NO PROXECTO QUE PLANTEXOU O COLE 

DENDE A BIBLIOTECA  TOCOUNOS ESTUDAR A PARRO-

QUIA DE LAMAS.  

APRENDEMOS UNHA MOREA DE COUSAS !! 

           5 ANOS B 
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Lemos na clase “ a galiña azul” de carlos casares. 

Mirade que fermosas nos saíron. 

           5 ANOS B 
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Os nosos  nomes exipcios 

TRABALLAMOS UN PEQUENO PROXECTIÑO SOBRE EXIPTO 

E APRENDEMOS MOITAS COUSAS. 

UNHA QUE NOS RESULTOU MOI CURIOSA FOI O ALFABETO 

TAN DIFERENTE QUE TIÑAN.  

AÍ TENDES A MOSTRA DE COMO SE ESCRIBEN OS NOSOS 

              5 ANOS B 
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@S NEN@S DE 6ºC  DE INFANTIL , TEMOS UNHA CURIOSIDADE... 

XOEL 

 

@S COMPAÑEIR@S DE 6º CURSO QUE SON MOI LISTOSSSSS,  

RODRIGO 

MANU 
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AZUL 

ROJO 
NEGRO VERDE 

AMARILLO- AZUL 



 

 

6ºC de Educación Infantil 

MANUEL 

JULIA 

RODRIGO 

ÁNGEL 

LOLA 

MARCOS 

NOA.R 

LUCÍA 

NOA.N 
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ENMA 
ADRIÁN 

RAÚL 

MARÍA 

BREOGÁN 

PABLO 

LÍA 

XOEL 

IKER 
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De cando 

1º A  

estaba en 

infantil 

Psicomotricidade 

Representación do esquema corporal 
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Dominando o espazo 

Ocupamos todo o noso espazo, todo ao mesmo tempo e  

empregando distintos desprazamentos 

MEDIMOS   O NOSO ESPAZO:  

CON CORDAS, COLLIDOS DA MAN,CON CORPOS... 

O PROBLEMA É CANDO NON 

PODEMOS POÑER CORPOS 

ENTEIROS, 

OU NOS SOBRA A CABEZA, 

OU 

QUE FACEMOS COS PÉS??? 

ACORDARON QUE CON DICILO BASTABA, 

COMO MOITO ESCRIBILO, PERO QUE NON 

IAMOS PERDER NIN CABEZA NIN PÉS, PA-

RA QUEDERA A CONTA EXACTA. 
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O CORPO…, O ESPAZO…, E OS MATERIAIS?? 

CON CANTOS PODEMOS XOGAR? 

COS QUE ENTREN NUNHA CORDA (OU 2) 

Ás veces é unha corda soa, e hai que estirala mooooooito para que sexa moi longa. 

Cando son 2 cordas, case sempre tentamos facer un cadrado, ás 

veces conseguímolo, pero outras veces quedan cousas raras... 

Dá igual a figura que teñamos, 

o caso é acomodar  

o mellor posible  

todos os xoguetes 

que poidamos coller 

Para conseguir unha auténtica morea de xoguetes!!! 

Porque o mellor 

sempre ven ao final. 

Sempre!! 
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Esta navidad…¡pide un deseo! 

AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

   O Ceip de Figueiroa vén de participar no con-

curso "ESTA NAVIDAD... ¡PIDE UN 

DESEO! convocado pola empresa LYRECO 

OFFICE & WORK SOLUTIONS. O noso 

centro participou na modalidade de MANUALIDADES e obtivo un dos 15 premios aos traballos máis creati-

vos, dotado cun premio de 1.000€. Neste concurso participaron centros de toda a xeografía nacional, resultando 

premiados, en Galicia, 3 centros; un deles, o Ceip. de Figuei-

roa. 

   O traballo presenta-

do consistiu nun mural 

coas manualidades 

realizadas polas fami-

lias dos nenos e nenas 

de infantil para celebrar o Nadal. Os alumnos, xunto coas súas mestras, 

encargáronse de montar o mural que consistía nunha árbore de nadal para 

decorar a entrada do centro. Dito mural 

tiña unhas dimensións de 2 metros  de an-

cho por 3 de alto. 

   O premio conseguido foi invertido na súa 

totalidade en material didáctico de aula. 

   O centro e as titoras de infantil queren 

agradecer a colaboración de todas as fa-

milias dos alumnos e alumnas de educación 

infantil. 
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O esforzo e o traballo tivo premio!!! 

Entregáronnos unha morea de 

xogos e xoguetes 

Para todos @s nen@s de 

Infantil 

Chegaron os 

regalos dos 

premiados 

 

Que 

divertida e 

que ben o 

pasamos!!! 
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O QUE MÁIS ME GUSTOU DE PRIMEIRO  (1º A) 

Aprender a ler, porque agora pódolle ler contos a mamá (Dani). 

Plantar os allos, o perexil e as fresas, porque o pasei ben (Laura). 

As Matemáticas, porque hai sumas (Martín). 

Plantar, porque me gusta moito plantar (Samantha). 

As Matemáticas, porque curan as barrigas (Ainhoa Gestoso). 

Traballar, porque aprendín (Iker). 

A excursión en tren, porque nunca fun en tren (Ainhoa Fuentes). 

O conto da Galiña Azul, porque é moi bonito (Carme). 

Ir no tren a Vila- garcía, porque nunca fun 

en tren (Ainhoa Castro). 

As Matemáticas, porque me gusta facer con-

tas (Pedro). 

Plástica, porque aprendo a debuxar (Noa). 

Aprender a hora no reloxo, porque así saberei a 

hora cando sexa grande (Sheila). 

Ler mellor, porque practico  e non me equivoco 

(Tomás). 

As Linguas, porque aprendín a ler e a escribir 

(Marta). 

Plantar allos, pere- xil e fresas, porque apren-

dín moitas cousas das plantas e vounas comer 

(Sara). 

Aprender a ler, porque lle leo contos ás miñas irmás (Alexandra). 

Plástica, porque debuxamos (Eva). 

Mate, porque son divertidas (Lucía). 

Ximnasia, porque podo correr (Mateo). 

O tai-chi, porque hai que facer posturas (Carla). 

Plástica, porque facemos manualidades superchulas (Ariadna). 

Aprender a ler, porque así podo ler moitos contos (Lorena). 

A excursión en tren, porque nunca fun en tren. (Noelia) 

Aprender a escribir, para que mamá saiba que teño boa letra. (Aitor) 

Ensinarlles a ler e escribir aos que non sabían, porque foi moi gratificante (Helena). 
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          Perexil xantei, perexil ceei. 

          E de tanto comer perexil, emperexilei. 

 

 

 

 

 

Tamén plantamos fresas e vimos como as plantas medraaaaaban, botaban flores e despois froitos. QUE 

RICAS!!!!!!!!!!!!! 
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1ºB 

SOMOS DOS MAIORES! 

AINHOA E SARA DISFRU-

TAN DO NADAL 

DESPOIS DUN GRAN  

CAMBIO 
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1ºB 

O COCIÑEIRO MARTIÑO 

DIVERTIDÍSÍMO ESTE 

CONTO NARRADO!!!!! 

Daniela e Iago amósannos os 

personaxes: 
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1ºB 

Excursión á panadería cervela 

Que ben nos trataron e can-

to aprendemos  con  estes 

grandes  profesionais 
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Investigando…                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Alumnos/as de 2º  A 
 
 
 

 Os de Segundo A estivemos 

moi ocupados. Entre as contas levan-

do, as lecturas e perseguidos pola te-

mible Cóclea, tivemos tempo tamén 

de facer algunha outra cousa. Así, 

cada un elixiu un tema e fixo un pro-

xecto de investigación para poderlle 

contar ós compañeiros o que descu-

briu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como cada un elixiu un tema 

diferente… aprendemos sobre moitas 

cousas entre todos! Hai quen investi-

gou sobre os paxaros, a vida das bol-

boretas, o magnetismo, por que uns 

obxectos flotan e outros non, os efec-

tos sa contaminación, o clima, os in-

sectos… e moitas cousas máis!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Aquí vedes algúns exemplos das ma-

quetas que fixemos para axudarnos a 

explicar ao resto da clase. Moito tra-

ballamos!  
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CURSO 

2ºB 

 

CURIOSIDADES 

Ilustracións: evelling e alejandra 
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curiosidades 
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3º A 

 

 

San Xoán da Cova. Aínda que non pertenceu a esta parroquia, esti-

vo moi vencellado con ela. 

Por tradición contaban os vellos que en pasados séculos fuxindo un 

monxe do castigo que lle impoñían ou da súa propia conciencia, sal-

tou o estreito de parte a parte (por suposto cara a parroquia de San 

Miguel) enredándoselle os hábitos no salto e caeu cara atrás dando 

co seu corpo no río, que alí é fondísimo. 

Din que a raíña Lupa ou Loba traía a beber os seus cabalos a este 

pozo por unhas covas dende o Pico Sacro, onde din que vivía. 

Tamén se aparecía unha galiña con pitos de ouro. 

LENDA DE   SAN  MIGUEL DE CASTRO 
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No monte do Fornadeiro, entre o lugar da Mouteira des-
ta parroquia e terreos veciños de San Tomé de Ancora-

dos; ás doce da noite aparecía unha galiña cunha recua 
de pitos de ouro, non saben cantos eran, mais tíñanlle 

medo todos os veciños. 
 

Tamén no monte que lle chaman o Morangueiro, entre o 

lugar de Berres e o do Pereiro, aparecía por encanta-
mento unha galiña con pitos de ouro, que tampouco 

sabían cantos eran e non se atrevía ninguén a achegar-
se alí pola noite. 

 
Na casa de Ruibal do Pereiro ten na parede do cuberto 

un anaco dunha pedra que, segundo opinan os vecinos, 
veu dunha capela que había no lugar de Ulla. A pedra 

ten unha inscrición. 
 

Tamén na eira da mesma casa vese unha peneda cun 
sinal en forma de frecha que, segundo opina o que mora 

na casa, está sinalando cara a onde se esconde un te-
souro; ten pensado cavar algún día por se o atopa. 
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As lendas refírense ao contorno do castro, onde como non!, 

igual que noutros lugares aparece unha galiña con pitos de 

ouro. 

 

Tamén segundo nos refire Arca Caldas, oíu dicir que o cura de 

Moreira e outros amigos foron escarvar ao castro e encontra-

ron unha pía, que non seguiron cavando nin a sacaron de 

alí… 

 

Moitos veciños din tamén que no castro habitaban os mou-

ros… Segundo unha curiosa lenda, no castro está enterrado o 

rei Gude (¿) e por iso lle chaman ao lugar,  Vilagude. 
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Este curso visitamos o Observatorio Ramón Mª Aller de Santia-
go de Compostela. Todo o que escoitamos e vimos pareceunos 
moi interesante. 
A partir desta visita temos moita curiosidade polos temas de 
Astronomía. 
Un día a nosa compañeira Meseret chegou falando dunha no-
ticia que escoitou na radio. Investigamos e esta é a noticia: 
 
 

 
 

 
 
 

————- 

2014                                                                                                                          JO25 

————- 

 

Asteroide con forma de cacahuete e 1,3 km de longo descuberto o 5 de maio 

de 2014. O 19 de abril de 2017 pasou a 1,8 millóns de km. do noso planeta 

(unas 4,6 veces a distancia da Terra á Lua). Este obxecto, clasificado como 

un asteroide potencialmente perigoso, resultou ser máis grande do que se 

pensaba. Non se tiña aproximado tanto á Terra nos últimos 400 anos, e non 

voltará a facelo ata despois do ano 2500. 

 

Nenas e nenos de 3º A 



45 

 

 

3ºB 

 

Busca  formas  xeométricas 
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Foto 

 

IRIA  PÉREZ 
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O martes 16 de maio, tivo lugar o correlingua na estrada. Os nenos/as de 

cuarto, xunto con todo o cole, asistimos a el. Percorremos as rúas e tive-

mos actividades divertidas, ata nos entrevistaron na tvg. Aquí unha mos-

tra. 

   4º a-b 
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NO MES DE XANEIRO OS ALUMNOS DE 4º A–B FIXEMOS UNHA SAÍ-

DA A “METEOGALICIA”. ENSINÁRONNOS  ENTRE OUTRAS COUSAS 

COMO É UNHA ESTACIÓN METEOROLÓXICA POR DENTRO, E Ex-

PLICÁRONNOS COMO FUNCIONABA. NóS RECORDÁMOLO ASÍ:      
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NESTE CURSO OS ALUMNOS DE 4º a, NON SÓ APRENDEMOS A TRABALLAR 

EN EQUIPOS, SENÓN QUE NOS ESTREAMOS CO NOSO PROXECTO DE CEN-

TRO “ ESTRADA DE ESTRADAS”. 

NESTAS IMAXES PODEDES VER UN EXEMPLO. 
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O GRUPO DE CUARTO B, PARTICIPAMOS NO PROXECTO DOCUMENTAL DO 

CENTRO: “ESTRADA DE ESTRADAS”. AQUÍ VOS MOSTRAMOS UNHAS IMAXES 

DE COMO QUEDOU. 
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 C  r  e  a  n  d  o 
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C  r  e  a  n  d  o 
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C  r  e  a  n  d  o 
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5º b 

NO  Porto da  coruña 

No mes de marzo visitamos o porto 

da Coruña e quedamos sorprendidos 

co moito que aprendemos alí. 

Querémolo compartir con vós ! 

O porto da Coruña é moi grande e, aínda así,  é 

tanto o movemento de pesqueiros, de barcos de 

carga e descarga de produtos, e de trasatlánticos 

que hai uns anos construíron un porto en punta 

Langosteira, fóra da cidade. Por iso recibe o nome 

de Porto Exterior. 

Nós visitamos o Porto Interior situado na cidade. 

Para entrar nel hai que ter unha autorización, pois 

o acceso está vixiado e para pasar tivemos que 

agardar na barreira. 

Ao chegar, recibíunos unha monitora que nos 

acompañou durante todo o tempo. 

O primeiro espazo que visitamos foi a lonxa, na 

que se realiza a zona de descarga e venda de 

peixe. Os barcos chegan moi cedo e alí prodúcese 

a subasta. Dende alí saen os peixes cara distintos 

mercados preto da Coruña ou moi lonxe. 

É un espazo enorme porque moven unha gran 

cantidade de peixe. Alí traballan a unha tempera-

tura de 4ºC posto que o frío é necesario para con-

servar o peixe. 

Ese día o traballo máis forte xa tiña rematado por-

que o fan moi cedo. 

Continuamente pasaban palés transportando a car-

ga ata os camións. 

Amosáronos moitos tipos de peixes e coñecemos 

tantos que nos felicitaron. 
 

Despois visitamos a sala de ordenadores dende on-

de controlan todo o que sucede no porto. Teñen 

moitísimas cámaras e dende alí organizan as entra-

das e saídas. 

Tamén fixemos unha subasta simulada, pero nós 

mercabamos moi de présa para conseguir o peixe. 

Na realidade os compradores tratan de coller o 

peixe o máis barato posible. 

 

 

Un dos exemplares que nos amosaron. 

Necesitan moito xeo. 
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Atentos á subasta. 

Xa no autobús recorremos outras instalacións  e 

vimos o lugar onde están os barcos deportivos e 

onde amarran os cruceiros que visitan a cidade. 

Cada ano son máis os trasatlánticos que se ache-

gan á cidade. Este ano esperan uns 120  que é 

unha  cantidade de récord. 

Despois fixámonos nunha grande cúpula que está á entrada do porto. Construíuse hai uns anos para evitar 

que cando se descarga carbón quedarán todas as casas cheas de feluxe. 

Chámase a Medusa e supuxo unha limpeza para o porto.  

 

Tamén vimos outra construción, parecida a un tobogán, que é por onde descargan os cereais. E hai moitos 

depósitos onde almacenar todos os produtos que cada día chegan ao porto. 

Moitos deles van para a refinería e son derivados do petróleo. 

A monitora explicounos como fan cando un barco chega ao porto. Saen cara el os barcos encargados de 

facer á aproximación e axudar a amarrar no lugar escollido. Neles vai un práctico que sobe ao barco e 

xunto co capitán ou patrón do barco fan as manobras para colocalo no sitio asignado. 

Outro oficio dos que nos falaron foi do de estibador. Son os encargados de colocar a carga nas bodegas dos 

barcos. É un traballo moi importante pois ten que estar ben ubicada e amarrada para que non interfira na 

navegación. 

 

Para rematar agasalláronnos cun bolígrafo lanterna e unha bolsa moi chula. Así que a visita encantounos. 

Guindastres de descarga, Medusa e zona de descarga dos cereais. Norai, onde amarran os barcos. 

Un dos cruceiros  no porto. 
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5º/6º 

E.P 

5º e 6º nos museos coruñeses 

Unha das visitas que adoitamos facer cando imos en quinto ou sexto é aos museos 

da cidade da Coruña. 

Querémosvos falar deles porque a miúdo cando viaxamos ou escoitamos falar 

doutros lugares lonxe de nós sempre nos parece que teñen cousas fascinantes e 

nós cremos que ben podemos presumir destes museos galegos. 

Os tres museos dos que vos queremos falar aquí son:  

A CASA DAS CIENCIAS: Situada no Parque de Santa Mar-

garida nun fermoso edificio rematado nunha cúpula onde se 

atopa o planetario. 

É un museo interactivo con tres salas  adicadas a experimen-

tos físicos, actualidade científica e exposición temporal .  

Ademais están as sesións divulgativas do Planetario. 

Sempre o pasamos moi ben aquí, sobre todo, se hai tempo 

para tomar un xeado no parque. 

O seguinte museo do que vos queremos falar é o DOMUS  (casa en latín). É o pri-

meiro museo dedicado ao corpo humano. E tamén é interactivo. Podes tocarlle a todo 

e a cada paso hai desafíos e cousas curiosas que aprender. Ten un espazo para comer 

cunhas vistas marabillosas. 

O edificio é moi fermoso. Parece a vela dun barco fronte ao mar. 

O Aquarium Finisterrae atópase aos pés da Torre de Hércules fronte ao  océano Atlántico. 

É un acuario cheo de peixes do noso entorno e  cunha sala que recrea o submarino do Capitán Nemo, en 

20.000 leguas de Viaxe Submarina  de Verne . 

Pasamos un bo anaco mirando a Gastón.  E logo fomos ao exterior para ver como alimentan ás focas. 
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6º 

E.P 

De viaxe por europa 

TÍTULO:  SOPA DE EUROPA 

AUTOR:  RAFAEL ORDÓÑEZ. 

ILUSTRADORA: XIMENA MAIER. 

EDITORIAL: ALFAGUARA INFANTIL 

XÉNERO: NARRATIVO 

 Pódese  viaxar  da man dun libro?  

 Ao longo do curso, entre outras lecturas, achegámonos á “Sopa de Europa” e gustounos 

tanto que se nos ocurriu  investigar e coñecer máis cousas dalgúns países europeos. 

 Cada un de nós escolleu un país e fixo un traballo que podedes ver  empregando un lec-

tor de códigos QR . Alí veredes todo o que aprendemos.  Así que animádevos e ….A VIAXAR! 

Para metervos as ganas de lelos, propoñévomos un xogo.  A ver cantas preguntas sobre os 

nosos países veciños sabes? 
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Que país será? 
 

1. Onde naceu Albert Einstein? 

2. En que país podes xantar un estupendo bacallau? 

3. Se pagas con zloty estás en … 

4. Se visitas Nantes, Burdeos ou Lyon estás en … 

5. Unha das festas máis importantes é o San Patricio… 

6. Probarás a mellor pasta e un fantástico risotto… 

7. Se che falan en finés é que andas por … 

8. Ten unha bandeira vermella cunha cruz branca… 

9. A súa capital é Sofía. 

10. País no que podes visitar o Partenón. 

11. Un dos seus pratos típicos é o gulash. 

12. Alí tes que pagar con coroas. 

13. Mozart naceu neste país. 

14. A súa capital é Zagreb. 

15. O país máis grande de Europa. 

16. Tintín procede deste país. 

17. A súa capital é Berlín. 

18. É un pequeno estado entre España e Francia. 

19. Cales son os países bálticos? 

20. Cal é o país de Cervantes, Velázquez e Rosalía? 

RESPOSTAS:  1. Alemania. 2. Portugal. 3. Polonia. 4. Francia.  5. Irlanda.  6. Italia.  7. Finlandia. 8. Suiza.  9. Bulgaria. 

10. Grecia. 11. Hungría. 12. Noruega.  13. Austria.  14. Croacia.  15.  Rusia.  16.  Bélxica. 17. Alemania.  18.  Andorra. 

19. Estonia,  Letonia e Lituania. 20. España. 
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6º 

E.P 

E  tamén  a  madrid 

Os  rapaces de 6º rematamos a Primaria e esta-

mos organizando unha viaxe a Madrid, a maio-

res das gañas de divertirnos e pasalo súper ben 

queremos (“ou queren”) que aprendamos en to-

do momento e por iso, entre os preparativos, an-

damos a facer unha serie de “retos” ou “buscas 

do tesouro”. 

Sairemos o día 12 moi cedo e faremos parada en 

Salamanca onde visitaremos a Praza Maior, a 

Catedral, a Universidade...e aquí, na súa fachada 

plateresca teremos que atopar unha ra que está 

camuflada enriba dunha caveira. A tradición di 

que dá boa sorte a quen a atopa, pero ese non é o 

seu verdadeiro sentido senón outro ben distinto. 

Pola tarde chegaremos a Madrid e o autobús dei-

xaranos na Praza de Canalejas. Alguén sabe 

quen foi este personaxe de orixe galega? A in-

vestigar… 

Colleremos as nosas maletas e rumbo ao hotel 

que está situado na Calle de la Cruz.  Seguinte 

paso: buscar un plano do centro de Madrid e lo-

calizar a rúa. Non vaia ser que nos perdamos! 

Seguindo coa viaxe virtual… Despois de coller 

as nosas habitacións e, pasados os primeiros ner-

vios, toca tomar contacto co “ambiente” de Ma-

drid  e recorrer os arredores. Pola noite, despois 

de cear, daremos un paseo pola Porta do Sol, a 

Praza Maior… Descubriremos  a quen corres-

ponden dúas estatuas localizadas nestes puntos, 

cal é o escudo de Madrid que tamén veremos 

esculpido por aquí (Por certo, en galego 

“madroño” é…). 

O martes colleremos un bus turístico para facer un 

percorrido amplo e ver Madrid desde o segundo 

piso (do bus) e seguir por audio as explicacións do 

que imos vendo: monumentos, teatros, rúas… Po-

la tarde temos unha visita guiada no Museo do 

Prado e toca indagar quen o impulsou, quen o 

mandou construír, onde está, que alberga… Á saí-

da iremos ao Parque do Retiro (nada que ver coa 

coa Alameda da Estrada). 

O mércores patearemos o “Madrid dos Austrias” 

seguindo con moito interese e atención as explica-

cións dos guías contratados. 

  Pola tarde, visita ao zoo de Madrid onde veremos 

libremente todas as zonas e disfrutaremos da exhi-

bición dos leóns mariños e logo a dos delfíns. 

O xoves pola mañá, subiremos ao alto do Palacio 

de Comunicacións que é a sede do Concello de 

Madrid. Vistas espectaculares da Praza de Cibeles 

e do Banco de España. Iremos comer ao Parque de 

Atraccións para aproveitar a tarde completa. Para 

a maioría este é o día estrela. 

Sen darnos conta, xa estamos no último  día e te-

mos reservada unha visita ao Monasterio do Esco-

rial, considerado desde finais do S.XVI a Oitava 

Marabilla do Mundo. Por algo será! E ímolo des-

cubrir entre todos: Palacio dos Austrias? Palacio 

dos Borbóns? Basílica? Cripta? 

 

  

PROMETE!! 
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Que tal estades,nenos, nenas e familias? Despois de tanto  traballo chegou o momento de 
descansar, eh? O caso é que durante o curso traballamos activamente no montón de 
actividades que nos foron propoñendo e, como iso nos parecía pouco, metémonos nós 
tamén noutras. Nesta páxina tendes só unha pequena mostra dalgunhas delas. 
Empezamos facendo debuxiños do Samaín para os amigos e amigas da EIM, para os do 
Pérez Viondi, Losada Diéguez e do Centro Sociocomunitario. 
E mirade que cousas máis saborosas e bonitas  recibimos nós a cambio: 
 
 
 
 
          
 
 
 
No mes de novembro participamos na Homenaxe ao escritor Don Olimpio Arca Caldas, 
que tamén foi mestre e director do noso colexio. Uns días despois asistimos á Festa da 
Poesía, lendo e escenificando poemas do libro Cantarolas, de Anisia Miranda e Xosé Neira 
Vilas. 

 
 
 
 
           
 
   

Dinamización da lingua galega  

UN LUGAR NA ESTRADA DA VIDA 

Supoño que lembraredes que son 

Lingüereta, non? Este curso as nosas 

actuacións partiron deste lema, que está 

relacionado co proxecto “Estrada de 

estradas”, adicado este ano á toponimia. 

Temos unha boa canteira de excelentes actores e actrices! 
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Falando da canteira, vaia futuros 

escritores e escritoras que temos…!  

Aquí están os relatos e poemas 

gañadores do iv concurso de 

dinamizaestrada: 

O VENTO 

 

Vento forte, 

vento débil, 

corre, corre 

vento, ventiño. 

 

Camiña, camiña 

que voute pillar, 

cerca ou lonxe 

voute atopar. 

 

Yago Durán Sueiro. 2º EP. 

 

 

O VENTO VÉN 

 

O vento vén, o vento vai, 

que ben estamos cando 

non hai. 

 

Cando o vento vén 

témolo que soportar, 

así é a  vida 

que vemos pasar. 

 

O VENTO 

Unha nube, outra nube, 

o cuberto. 

Unhas luces, un ruído, o 

vento. 

O escuro, a tormenta, o 

medo. 

A descarga, o amaine, o 

silencio. 

A ledicia, a vida, o 

momento. 

 

O VERÁN 

No verán a praia estaba chea e, de súpeto, atopáronse dúas familias moi parecidas. As dúas 

tiñan xemelgos: unha nena e un neno. As nenas fixéronse inseparables. Moito tempo despois 

chegou o inverno e as nenas, chamadas Olivia e Lucía, non se puideron ver máis. A avoa de 

Olivia escribiulle aos Reis Magos que a súa neta  ese ano non ía pedir xoguetes, só quería ver 

de novo á súa amiga Lucía. Ao día seguinte fixeron unha comida na casa de Olivia e xa se 

puideron ver de novo. 

 

Carla Álvarez Fontenla. 2º EP. 

MENUDO SUSTO! 

Estaba eu nadando tranquilamente unha tarde de verán, cando ao lonxe vin como se 

achegaba cara min unha aleta xigante. Quedeime paralizada e pensei: isto non pinta nada 

ben! Decidín xirarme, prefería non ver o que ía pasar. De súpeto notei como algo me 

empurraba. Botei a man cara atrás e noite unha especie de “goma suave”. Xireime.. era un 

golfiño que quería xogar! Estaba pasando unha tarde estupenda ata que escoitei: Iziar, 

deixa esa colchoneta e sae da piscina, que levas aí toda a tarde! Upss… xa se me foi o 

santo ao ceo outra vez! 

 

Iziar Barcala Iglesias. 3º A 

A CAIXA 

Era un día de verán. Eu estaba na miña casa cando de repente soou o timbre. Fun abrir, non había 

ningúen. Mirei arriba e abaixo e só atopei unha caixa. Era de cor verde e moi pequena.  Ao arredor 

había paxaros e flores. Cando abrín a caixa atopei unha estreliña co meu nome, toqueina e… 

 

Lois Camino Míguez. 6º EP. 



68 

 

E PRESUMIDE DE LINGUA! 

Os libros tiveron unha importante presenza no desenvolvemento das diferentes 

celebracións que fomos realizando. Por exemplo, para o Día de Rosalía empregamos 

“Follas Novas” e “Cantares Gallegos”. Durante o curso fun recomendándovos libros 

para que a lingua galega amenice os vosos momentos de lectura.  

E xa que este ano se lle adica a Carlos Casares o Día das Letras 

Galegas, non podía faltar este  tan especial: 

Para o Samaín: Para o Día da Paz: 

A verdade é que sempre temos  unha boa 

razón  para ler libros en galego. Hai outros 

títulos de Casares que tamén son axeitados 

para nenos e nenas, e por suposto, para 

adultos. Se queredes saber da súa vida e 

obra, así como estar ao tanto das 

actividades que realizamos dende o Equipo 

de Dinamización da Lingua Galega, 

consultade o noso blogue:  

 

dinamizafigueiroa@blogspot.com 

 



69 

 

Ed. 

física 

 

 

Celebramos a tradicional CARREIRA DO MAGOSTO, 

actividade na que participa a totalidade do centro, desde o 

alumnado de 3 anos ata o de 6º de primaria. 
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Ao longo do curso tamén nos visitaron 

diversas escolas deportivas do 

Concello : ciclismo, atletismo, 

bádminton. 

Participamos nunha xornada de 

promoción ao atletismo co alumnado de 

5º de primaria e na actividade de 

Xogaloita. 

Asimesmo, fomos seleccionados para 

participar nunha campaña para  

promover os valores da igualdade a 

través do deporte, a través da Secretaría 

Xeral para o deporte. 
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Ao longo do curso o alumnado do Ceip de Figueiroa participou nas actividades deportivas 

de campo a través, bádminton  e fútbol incluídas dentro do Proxecto Xogade.  
 

 

DISFRUTADE DAS VACACIÓNS E NON 

DEIXEDES DE  
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BIBLIOTECA 16-17 
abibliodecarola.blogspot.com 

Por primeira vez na historia do noso cole, o Proxecto Documental Integrado  (PDI) que par-
te da Biblioteca repite temática. Tal foi a espectación e o interese que despertou traballar e 
investigar sobre o noso concello que repetimos!!!. 

PDI: Estrada de estradas   (2) 

O primeiro traballo que 
encargou Carola foi  

 
TOPONIMIA a tope!!!. 

 
Repartidas as 51 parroquias 
entre todas as clases, había 

que investigar, coñecer e 
aprender, para facer o 

LIBRO DAS PARROQUIAS 

Para o traballo, Carola dispuxo dunha  
Rotonda de Recursos no Corredor da Estrada. 

Pouco a pouco foron enchéndose as páxinas de moitos datos, tal co-
mo se pode apreciar no exemplo de Olives. 

NOVA IMAXE DE CAROLA!! 

 
O curso 2016/17 comeza cunha Carola re-
novada. Carola non escatimou en nada  e 
apareceu neste curso coas súas mellores 
galas. Ademais de presentarse moi bonita 
e moi coqueta, está chea de sorpresas:  un 
peto…, un bolso….  
 
Aos poucos, iremos descubrindo moitas cousiñas.... 
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ESCORNABOT 
polas rúas da 

Estrada 

Para o DÍA DA PAZ, a proposta xiraba ao redor dos que teñen que marchar. 
A colaboración das familias foi fundamental para recoller información sobre familiares que foron 
por ESTRADAS QUE VEÑEN, ESTRADAS QUE VAN. 
Nas casas recibiron unhas maletiñas onde anotar o nome da persoa e o lugar de orixe, e 
colorear da cor correspondente segundo a relación familiar  existente.  

Unha vez recortadas, as maletas foron cravadas no país de destino,  
no gran mapamundi colocado na entrada do colexio.  

A ubicación das maletas xunto coa cor, dan unha idea clara dos destinos dos nosos 
emigrados e exiliados, nos diferentes momentos da historia. 

Proxecto ESCORNABOT na biblio de carola 

Deseñáronse actividades, itinerarios 
de diferente grao de dificultade 

O traballo comezou de cero 
coa montaxe dos robots. 

Encargáronse os grupos de 6º 

RECANTO DE ESCORNABOT 
nun lugar destacado da Biblio 

O recanto  
durante os 
recreos... 

Outras posibilidades 
do recanto 

Carola atreveuse coa robótica e achegou ao CEIP de Figueiroa uns robots moi 

xeitosos, os ESCORNABOT. E o proxecto está asegurado para o próximo curso 
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O “diariño”  na biblio de Carola 

 
 Por moi cotiá que sexa o que se ofrece 
dende a Biblio de Carola, non deixa de ser 
merecedor de ser destacado: 
 
As MOCHILAS VIAXEIRAS, andaron e aínda 
andan da escola ás casas. 
Seguen a ofrecer unha 
variedade de recursos e 
de propostas que en 
moitos casos sobrepasan 
as expectativas.  
 
Nesta imaxe podemos ver 
os traballos que fixeron 
nas aulas de 5º de Infantil 
con espátulas de madeira. 
Enriba Carola vestida de 
AZUL para homenaxear a 
Carlos Casares. 
 

 
CONTACONTOS. 
Ao longo do curso houbo 
no espazo da biblioteca 
moitas e moi diversas 
charlas e conferencias. 
Aquí destacamos, de 
novo, a presenza de Iago 
López, quen en nome de 
Editorial Xerais, fixo unha 
sesión de 
CONTACONTOS sobre 
“O cociñeiro Martiño” 
 
 

 
 
 
 
VISITA DE AUTOR. 
 
 
 
 
 
Xosé Luna sorprendeunos cunha interesante 
proposta, onde todos estiveron involucrados 
coa presencia de “Unha iguana no CEIP de 
Figueiroa” . 

 
SEMANA DO LIBRO 

 
Un momento importante do curso chega no 
mes de abril coa celebración do Día-Semana-
Mes do LIBRO.  

O éxito desta celebración ven 
sempre da man da ANPA 
Picariños, a nosa asociación de 
familias que tanto e tan ben fai 
polo noso cole. 

Grazas á súa colaboración, puidemos 
disfrutar de: 
 
CONTACONTOS. 
 
Cris de Caldas, retornou  
a Figueiroa e achegounos 
a Carlos Casares e á súa 
Galiña Azul. 
 

 
 

MAXIA. 
 
O noso Mago Toño, 
noso porque é da 
Estrada, e noso porque 
forma parte da nosa 
comunidade educativa, 
converteu o Salón nun 
lugar cheo de misterios e 
humor. 

 
 
COMPARTINDO LECTURAS. 
A partir da obra de Xosé Luna, 
fixéronse lecturas compartidas 
de poemas de bicos e sol… 
 
TEMOS UN CONTO ENTRE AS MANS. 
 
A partir das premisas que marcaron en 
Infantil, fixéronse dous contos colaborativos 

que 
foron 



  

As redes de Inés 

AUTORA: Elvira Riveiro Tobío 

ILUSTRADORA: Fino Lorenzo 

Editorial Xerais  
Inés está no peirao / dende o 

amencer, / ata que te ata / o ver-

de cordel. E eu sei que ela sabe, / 

ela sabe que eu sei… / …que nun-

ca se enlean / as redes de Inés.  
 

 

O libro dos porcos  

AUTOR:  Anthony Browne  

Editorial : Kalandraka  

 «Bule co almorzo, muller», «Bule co 

almorzo, mamá», dicíanlle o seu home e 

os seus fillos. Ata que a señora Porcón se 

fartou e marchou. 

 

 

 

A avoa adormecida 

AUTOR: Roberto Parmeggiani 

ILUSTRADOR: João Vaz de 

Carvalho 

Editorial: Kalandraka 
Antes de durmir, a avoa cociñaba, 

lía e contaba contos; logo deu en 

facer cousas estrañas...  
 

 

Seres fantásticos. 

Introducción a la música de 

concierto. 

Ed. Océano Travesía 

 
Selección musical e textos de Ana 

Gerhard, Ilustracións de Claudia 

Legnazzi  
Inclúe CD 

 

 

A BIBLIO DE CAROLA 

CEIP DE FIGUEIROA 

VERÁN 2017 

INFANTIL 
RECOMENDACIÓNS  LECTORAS 

Elaboradas a partir das aportacións 

dos seguintes CENTROS PLAMBE  da 

Estrada: 

CEIP Cabada Vázquez 

CEIP de Figueiroa 

CEIP do Foxo 

ab ib l iodecarola .b logspot .com  

dinamizafigueiroa.blogspot.com 

En colaboración co  

Equipo de Dinamización e 

Normalización Lingüística 

do CEIP de Figueiroa 

NO VERÁN, CARA A PRAIA, 

POLA ESTRADA DA LECTURA 

 

 

Ou t e  bañ es  en  

L iña res . . .  

As í  m eren des  

en  Be r res . . .  

 

Así  pa lees  

en  Pont evea . . .  

 

Ou bucees   

en  Co deseda . . .  

Grazas 

LINGÜERETA. 
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Mateo en las nubes 

AUTOR: Daniel Monedero 

ILUSTRADORA: Anna Laura 

Cantone 

Editorial Edelvives  
Hay días en los que todo es maravillo-

so y te sientes como si estuvieras en 

las nubes. Al menos eso es lo que le 

ocurre a Mateo.  ¿Será cosa de sus 

superpoderes …? 

 

 

Rosalía de Castro.  

Mulleres Bravas da nosa  

historia 

AUTORA:  María Lado 

ILUSTRADORA: Eva Agra 

Urco Editor  

 
Esta é a historia dunha nena que brillaba 

no silencio da noite…  

 

Cámbiache o conto 

AUTOR: Pinto & Chinto 

Editorial Xerais 

  
Pinto & Chinto ofrécennos a súa peculiar 

versión dos contos clásicos de autores 

como Andersen, Perrault ou os irmáns 

Grimm e danlle unha reviravolta á súa 

maneira a O frautista de Hamelin, a Ca-

rrapuchiña Vermella, a Cincenta e moi-

tos outros . 

 

O libro dos bicos 

A U T O R :  X o s é  L u n a  

ILUSTRADORA: Marta Díaz  

Edicións Embora 

 
A poesía de Xosé Luna rebole no sol, 

no corazón dos máis pequechos, por-

que é emoción, paixón e vida.  

PRIMEIRO e SEGUNDO 

Meu avó, rei das pequeñas 

cousas 

AUTOR: João Manuel Ribeiro 

ILUSTRADORA: Catarina Pinto 

TRADUTORA: Ánxela Gracián 

Hércules de Ediciones. 

Eu non teño trono, coroa ou palacio coma 

os reis do mundo. Eu son un rei diferente 

de todos os outros. Eu son rei de min 

mesmo e da miña vida. Sendo rei, son 

señor de todo o que me pertence.  

 

O enigma de Mona Lisa 

AUTORA: María Noel Toledo 

Colección : Árbore 

Editorial : Galaxia 

 
Mariel decídese a explorar o faiado dos 

seus avós na procura dun vestido antigo 

para a obra de teatro que deberá interpre-

tar coa súa clase.  

 

Será correcto?  

AUTORA: María Canosa e 

Concha Blanco 

Hércules de Ediciones SA 
A guía de protocolo máis divertida e 

sinxela para maiores e pequenos. 

Teño que erguerme cando me presen-

tan alguén? Podo apoiar os antebra-

zos na mesa cando estou comendo? 

Todas estas cuestións e moitas máis 

teñen a súa resposta en Será correc-

to?... 

 

En familia!. Sobre a filla da nova 

parella do irmán da exmuller do 

pai e outros parentes. 

 

AUTORA:  Alexandra Maxeiner  

ILUSTRADORA:  Anke Kuh  

Hércules de Ediciones 

QUINTO e SEXTO 

 

Mel, unha mosca agradecida 

 

AUTOR: Miguel Ángel Alonso 

ILUSTRADORA: Luz Beloso 

LIBRO+CD 

Nova Galicia Edicións  
 

 

 

Hércules pasea con Gloria Fuertes 

AUTORA: Matilde Mª Varela Ben 

ILUSTRADORA: Iratxe López de 

Munáin 

Hércules de ediciones 

 
Hércules descubre a Gloria Fuertes cuando 

ella recita poemas con su voz ronca en un 

programa de televisión.  

 

 

Almas de algodón 

AUTOR: Enric Lluch i Girbes  

ILUSTRADOR: Pablo Olivero  

Editorial Xerais 
Carlos e a súa familia acaban de mudarse á 

vila. Todo é novo para el: a escola, os libros, 

os compañeiros de clase. Os seus pais e os 

mestres intentarán facilitarlle a integración, 

pois Carlos é un neno con discapacidade 

intelectural… 

 

 

 

Denébola a roxa 

AUTORA: Héctor Cajaraville 

ILUSTRADORA: Ana Pedreira 

Hércules de ediciones 

 
Hércules descubre a Gloria Fuertes cuan-

do ella recita poemas con su voz ronca en 

un programa de televisión.  

TERCEIRO e CUARTO  

7
6
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TAICHI en 

Figueiroa 

Detrás deste código QR, podemos ver  parte das 

sesións que se realizaron nas 7 clases de Infantil 

Este vídeo amosa as sesións de remate de 

obradoiro, nas clases de 5º e 6º de Infantil 
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A Real Academia Galega (RAG) en sesión plenaria celebrada o 9 
de xullo de 2016 acordou adicarlle o Día das Letras Galegas 
2017 ao escritor Carlos Casares pola súa “calidade, a vocación 
abertamente comunicativa e carácter variado da súa obra”, así 
como “un compromiso inequívoco coa lingua galega”. 
 
 Carlos Casares Mouriño (Ourense 1941—Nigrán 2002) 
escritor, crítico 
literario e político 
estudou en Santiago 
de Compostela, 
cidade na que entrou 
en contacto cos 
representantes do 
galeguismo como 
Ramón Piñeiro, 
especializándose en 
Filoloxía Románica. 

Tamén foi director da Editorial Galaxia e da revista Grial.  
A  súa vocación literaria empezou a manifestarse xa na adolescencia, cando gañou un premio que lle 
permtiu coñecer a Vicente Risco. En 1967 publicou a súa primeira obra, o libro de relatos “Vento ferido” 

e pouco despois converteuse nun 
pioneiro da literatura infantil en 
galego: en 1968 gañou co relato “A 
galiña azul” o I Concurso de Contos 
Infantís da Asociación Cultural O Facho 
e en 1973, o I Concurso de Teatro 
Infantil da mesma entidade con “As 
laranxas máis laranxas de todas as 
laranxas”. En 1975,“Xoguetes para un 
tempo prohibido” reportoulle o Premio 
Galaxia e o 
Premio da 

Crítica de narrativa galega da Asociación Española de 
Críticos Literarios. En 1978 ingresou na Real Academia 

Galega, onde foi o membro de número máis novo. 

Alumnos de  5º B 
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 En 1981 foi elixido como parlamentario independente e na cámara 

traballou para sacar adiante a Lei de Normalización Lingüística (1983). 

 A partir de 1985, centrou o seu traballo no eido cultural como-

 director da editorial Galaxia (1986-

2002) e da revista Grial (1988-2002) 

e, máis adiante, tamén como presiden-

te do Consello da Cultura Galega 

(1996-2002).  Ademais das obras co-

mentadas, publicou a colección de 

relatos “Os escuros soños de 

C l í o ”  ( 1 9 7 9 ) ,  a s  n o v e -

las “Ilustrísima”, Premio da Crítica 

Galega de 1982; “Os mortos daquel 

verán” (1987), Premio Antón Losada 

Diéguez; e “Deus sentado nun 

sillón azul” (1996), Premio da 

Crítica Española de 1997 e fina-

lista do Premio Nacional de Na-

rrativa de 1998; ou “O sol de 

verán”, publicada postumamente 

en 2002 e Premio da Crítica dese 

ano.  

A Academia destaca que Casares é "unha das figuras máis senlleiras 

e renovadoras da literatura galega das últimas décadas do século 

XX".  

Cartel Dia Letas Galegas 2017 

Asociación Veciñal "O Burgo"  

Pontevedra  
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“Mentras chegas ao teu destino, desfruta do camiño…” 

IN
F

A
N

T
IL

 O mago Toño Visita a Berres 

5º A E. Infantil 
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5º B E. Infantil 

6º A E. Infantil 6º B E. Infantil 

6º C E. Infantil 
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“Non prepares o camiño para o neno, prepara ao neno para o camiño...”. 

Panadería Cervela (1º) Contascontos (1º) 

Visita ao Mercado (1º ) Observatorio (3º ) 

Meteogalicia (4º) Educación Vial 

P
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IES A. Losada (Teatro) Contacontos (Cristina) 
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“Segue os teus soños, eles saben o camiño...”. 

Taichí Visita á Coruña (5º e 6º) 

P
R
IM

A
R
IA

 

Porto da Coruña (5º) Voz Natura (5º) 

Concurso Muralla de Lugo (5º B) 

Vilencia de Xénero (5º e 6º) 

Nadal 

Escornabots (5º) 

P 
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A 
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E 
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A 
D 
A 
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“Ninguén atopa o seu camiño sen perderse varias veces...”. 

Primeiro   A 
Primeiro B 

P
R
IM

A
R
IA

 

Segundo A Segundo B 

Terceiro B 

Cuarto A 

Terceiro A 

Cuarto B 

 
 
 
 
 

E 
 
N 
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O 
 
I 
 
D 
 
O 
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“Ás veces, o que un máis quere, está ao final do camino; por iso… Non te deteñas…!!! 

Quinto  A 
Quinto B 

IN
F

A
N

T
IL

-P
R

IM
A

R
IA

 

Sexto A Sexto B 

O Churreiro en Figueiroa 

4º A E. Infantil 

As coidadoras … van de parranda!!! 

4º B E. Infantil 
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Outras cousiñas 

Cantas actividades tivemos para celebrar as Letras Galegas! Comezamos pisando forte coa visita de Xosé 

Luna, que baixo un “Sol Rebulideiro” nos agasallou con “Libros cheos de Bicos”, bicos  que se desprenden 

da maxia das súas palabras, coas que ata pode entrar “Unha iguana no Ceip de Figueiroa”, así coma quen 

non quere a cousa... 

Que ben o pasamos con el! E 

despois de xogar  coas palabras 

preparámonos para o C…………. 

 

Unha data tan especial non sería o mesmo 

sen unha carreira tan festeira! E 

preparámonos a fondo para ela, claro que 

si. O primeiro que fixemos foi elaborar os 

dorsais,  relacionados neste caso co lema 

do Correlingua e co do noso PDI Estrada 

de estradas.: EN GALEGO, SEN 

CANCELAS POLAS TERRAS DE… Así 

estiveron representadas tódalas parroquias 

da Estrada. Ademais fixemos pancartas 

que lle deron colorido á celebración: 

...CORRELINGUA! 



86 

 

E fomos de festa..! 

E chegou o gran día. Álgúns afortunados foron en autobús, pero á maioría non lles quedou máis remedio 

que andar! Os máis pequenos fixeron o seu recorrido e despois tiveron tempo para merendar antes do con-

certo de Luis O Caruncho. Os maiores chegaron un pouco despois. Uns cantos alumnos do noso colexio 

leron un manifesto a prol da lingua galega e participaron na solta final de globos.  

Despois de tanta algarabía chegou a calma. Ma-

nolo, Celsa e Justo fixéronnos poñer os pés na 

terra contándonos como foi a súa infancia, como 

superaron os tempos difíciles e como nós debe-

mos agradecer os recursos dos que desfrutamos 

agora.  

A Estrada da Vida tróuxonos ata aquí! Quedamos coa amizade e a lembranza de tódalas persoas que pasa-

ron por ela este ano e agora tamén teñen un lugar neste percorrido que tivemos a sorte de compartir. Segui-

remos viaxando todos xuntos!  
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The 

changing 

door 

Summer    Autumn/fall    Winter    spring  

AUTUMN / FALL 
 

WINTER 

SPRING 
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We  grew 

roses in 

our love 

garden 

Saint Valentine´s Week 
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Finally, our Brand new English 

Classrrom!!!!!!!! 

 

WELCOME TO OUR BRAND 

NEW ENGLISH 

CLASSROOM  

This year we’ve got a new 

English classroom where we 

can make the most of our 

English lessons.  

In this classroom we work 

and play in English.  

It’s great fun to play 

games, sing songs and act 

out together in this 

c o l ou r fu l  c l a s s r oom. . 

Sometimes, dreams come 

into reality . You just have 

to fight for what you 

believe in. 
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Este curso houbo cambios importantes nas aulas de 
Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe do 
centro. Coa intención de facer balance, pedímoslle aos nosos 
nenos e nenas que recollesen nunha tira de papel o motivo 
polo que lles gustaba asistir ás nosas aulas. 
Aquí vai o resultado… 

 

 [Escriba una cita del documento 

o del resumen de un punto 

interesante. Puede situar el  

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Utilice la 

ficha Herramientas de cuadro de 

texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento 

o del resumen de un punto 

interesante. Puede situar el  

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Utilice la 

ficha Herramientas de cuadro de 

texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 
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    ...e as mates 

pasamolo xenial!!! 
E sobre todo... 

 Xogamos coa lingua 

Facemos 

Falamos e     escoitamos 

Lemos   e escribimos 

Creamos 

Na aula de pt e al... 

Facemos amigos e amigas 

APRENDEMOS 

AXUDAMONOS E RESPECTAMONOS 

Corriximos os nosos herros 

Pedimos perdón… e perdoamos 

 

 

INVENTAMOS HISTORIAS 

 

´ 

X 
. 

.  

. 

.  

´ ´ 
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Sopa de letras: 51 PARROQUIAS 

AGAR, AGUIONS, ARCA, ARNOIS, BALOIRA, BARBUDE, BARCALA, BERRES, CALLOBRE , 

CEREIXO, CODESEDA, CORA , COUSO, CURANTES , AESTRADA, FRADES, GUIMAREI, LA-
GARTONS, LAMAS, LIRIPIO, LOIMIL, MATALOBOS , MOREIRA, NIGOI, OCA, OLIVES, ORA-

ZO, OUZANDE, PARADA, PARADELA, PARDEMARIN, REMESAR, RIBEIRA, RIBELA , RIOBO, 

RUBIN,SABUCEDO, SANMIGUELDEBARCALA, SANMIGUELDECASTRO, SANPEDRODEAN-
CORADOS, SANTOMEDEANCORADOS, SANXIAODEVEA, SANXURXODEVEA , SANTACRIS-
TINADEVEA, SANTELES, SANTOANDREDEVEA, SOMOZA, SOUTO, TABEIROS , TOEDO, 

VINSEIRO  

http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601701
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601702
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601705
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601706
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601707
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601708
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601710
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601711
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601712
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601714
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601715
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601716
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601717
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601718
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601719
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601720
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601721
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601722
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601722
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601723
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601724
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601725
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601726
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601727
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601728
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601729
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601730
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601731
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601731
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601732
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601733
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601734
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601736
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601737
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601738
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601739
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601740
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601741
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601709
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601713
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601703
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601703
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601704
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601749
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601748
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601750
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601750
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601742
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601747
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601743
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601744
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601745
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601746
http://www.xunta.gal/nomenclator?p_p_id=NomenclatorPortlet_WAR_NomenclatorPortlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&busquedaGuiada=1&idProv=1&idConc=36017&idParr=3601751


 

 

SOBRE O TRABALLO DE TOPONIMIA... 
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O ceip de figueiroa e voz  NATURA 

Un ano máis o noso colexio participou en VOZ NATURA, programa posto 

en marcha pola Fundación Santiago Rey Fernández Latorre e que ten como 

finalidade implicar á comunidade educativa no coidado da natureza. 

O proxecto deste ano pretendía dar continuidade ao traballo desenvolvido nos cursos anteriores e que adoita ir en 

relación ao proxecto realizado dende a biblioteca. 

Sendo este o segundo ano que traballamos  o noso concello -”Estrada de Estradas” o obxectivo era o mantemento 

do horto e a sensibilización do alumnado coas zonas verdes, as árbores e as plantas ornamentais  que están nos 

nosos patios 

Houbo proxectos que viñeron de aulas, outros que soamente supuxeron un achegamento ás plantas que  forman 

parte do centro. 

E unha das iniciativas foi a creación dun pequeno horto. Primeiro houbo que limpar o terreo e acondicionalo para 

poder proceder á plantación e ao sementado. 

Despois mercamos as plantas das especies que iamos plantar: cabazas, leitugas, coles, tomates cherri, cenoiras, etc. 

E iniciamos a plantación con moito coidado ao facer os buratos. 
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Outros compañeiros puxeron nome e rotularon nas etiquetas os produtos que estabamos a plantar: 

Tamén tivemos que esforzarnos en regar moito, moito, pois tocou unha primavera moi seca e tiñamos medo de que morresen as 

plantiñas. 
Á beira destes levamos adiante outras actividades coma a 

cría de paus insectos e de vermes. 

Collendo follas de moreira para os vermes.  

Facendo todas estas actividades pasámolo moi ben, tivemos 

contacto coa natureza e aprendemos moitísimas cousas. 

Insectos pau. 

Vermes de seda. 



 

Desde la Asociación de Padres y Madres del CEIP de Figueiroa “Picariños”, queremos saludar a todos los 

padres/madres/tutores de alumnos del centro, así como dar  la bienvenida al centro a las familias comenzarán por primera vez 

curso en el centro en septiembre de 2017. 

Qué significa ser de una ANPA y qué venimos haciendo en la nuestra estos años: 

1. Es un mano a mano con el colegio, aportando material para la biblioteca como libros, juegos, etc, y organizando actividades para los 

peques del centro con motivo de jornadas como el Día del Libro, Navidad, Carnaval, etc. 

2. Representar a las familias. Disponemos de un miembro en el Consejo Escolar, para que la opinión de los padres y madres se tenga en 

cuenta. También es mantener la unión de las ANPA, manteniendo contacto y colaborando con la Federación comarcal (Fesanpas), así como 

la provincial y autonómica. 

3. Luchar por mejorar las instalaciones de nuestro colegio. Aportamos soluciones con fondos propios (colocación de fuentes, ampliación de 

patios, pantalla de proyección de salón de actos…), pero también mantenemos un empuje constante con las administraciones, para lograr 

objetivos que por nuestra cuenta no son posibles. Un ejemplo es la reciente consecución de la reforma de la cubierta del pabellón del centro, 

la próxima reforma de los cuartos de baño de la planta inferior, pintado de instalaciones, etc 

4. Abogar por la conciliación familiar, por ello, seguimos gestionando el servicio de desayunos y comedor escolar, aportando nuestra 

experiencia y ayudando a las familias en la tramitación de subvenciones para minimizar el impacto económico en los bolsillos de nuestras 

familias asociadas. 

5. Realización de actividades extraescolares, facilitando a los peques una distracción y formación en su tiempo de ocio. También nos gusta 

organizar actividades y talleres para alumnos y padres, en los cuales podamos adquirir conocimientos sobre educación por parte de 

especialistas. Es reunirnos cada año a final de curso y realizar una jornada de convivencia, organizando una salida de 1/2 días donde 

consigamos pasar una agradable jornada en familia. Una ANPA también es cerrar el curso con una gran fiesta para nuestros asociados, 

deseándoles unas felices vacaciones. 

6. Ayudar a las familias con cualquier duda o problema que pueda surgir en su relación con el centro y el día a día de los alumnos durante el 

curso escolar. 

Os animamos a que os hagáis socios, rellenando nuestra hoja inscripción como socio para el próximo curso, de la cual tenéis 

copia también en nuestra web; y antes cualquier duda no tenéis más que contactar con nosotros. 

Una  escuela  es  una  sociedad  donde  se  aprenda  a  convivir  y  se  respeten  y  valoren  las   diferencias. 

 

Una  escuela  es  una  sociedad  donde  todos  los  niños  y  niñas  tienen  las  mismas  oportunidades 

de  recibir  una  enseñanza  de  calidad. 

10  Razones  para  pertenecer  y  trabajar  en  una  ANPA: 

1.Porque  es  nuestra  responsabilidad  educar  a  nuestros  hijos  e  hijas. 

2.Por  la  necesidad  de  estar  unidos  a  la  hora  de  reivindicar  aspectos  que  nos  ayuden  a  mejorar  la  escuela  pública. 

3.Porque  un  movimiento  de  padres  y  madres  agrupados  hace  que  las  iniciativas  y  peticiones  de  estos  sean  vistos  con  mayor  respeto  

por  las  Administraciones  Públicas, por el profesorado, por la sociedad, etc… 

4.Porque  existe  un  marco  legal  que  ampara  nuestro  derecho  a  participar  en  la  vida  del  Centro  Escolar. 

5.Por  la  importancia de  llevar  a  los  Consejos  Escolares  la  presencia  de  padres  y  madres, organizados  por  las  ANPAs,  para  defender  los  

intereses  de  todos, no  solo  los  individuales. 

6.Porque  si  los  padres  y  madres  no  somos  quién  de  motivarnos  por  la  educación  de  nuestros  hijos  e  hijas…Por quién  lo  haremos? 

7.Porque  si  los  padres  y  madres  no  somos  efectivos  y  participativos, como  explicar  a  nuestros  hijos  e  hijas, que  tienen  qué  ser  personas  

implicadas  en  una  sociedad  donde  puedan  y   deban  expresarse, participar  y  corresponsabilizarse  en  su  propio  futuro. 

8.Porque  para  realizar  la  formación  activa  de  los  padres  y  madres  es  necesario  unir  esfuerzos  e  ideas. 

9.Porque  las  ANPAs  deben  trabajar  por  la  integración  de  su  contorno, haciendo  uso  de  las  instalaciones  del  Centro. 

10.Porque  todos  somos  necesarios  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  nuestros  hijos  e  hijas.  

 

PARTICIPAR  ES  UN  DERECHO, PERO  TAMBIÉN  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.ANPAPICARINOS.ORG – Facebook.com/anpapicarinos 

 



A modo informativo, os exponemos en líneas generales diferentes actividades llevadas a cabo durante 

el curso 2016/2017 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 

 

                                              E.E.F.B.                           PISCINA       PATINAJE 

                                         

       ZUMBA                                  PINTURA 

         

Agradecimiento a las Familias de nuestra Comunidad Educativa 

 

Por  participar  un  año  más  en la  sesión  fotográfica da  Bienvenida a os pequeños  de 3 años de Infantil, y en la sesión 

fotográfica Ata  Sempre  para  niñ@s  de  6º  de  Primaria. 

MADRUGADORES  “PROXECTO  EDUCATIVO 2016/2017” 

        

NUESTRO COMEDOR  ESCOLAR  “PROXECTO EDUCATIVO 2016/2017” 

      

      

      

       



V  Jornada  de  Convivencia  de nuestras Familias  Socias 

El mes de Junio realizamos la tradicional jornada de convivencia con nuestros socios, 

disfrutando este curso de una visita al Museo del Ferrocarril de Galicia en monforte de 

Lemos y una tarde de balneario en familia, en la cual los más pequeños (y los mayores 

también), disfrutamos de una jornada relajante y familiar. 

        En coordinación con el Centro, asuminos económicamente la realización de diferentes actividades para todos los alumnos del Centro 

con motivo del Día del Libro, etc y realizamos talleres para alumnos durante todo el curso lectivo en coordinación con la asociación local 

ACROFAM 

    

   

AL  FINAL  DEL  CURSO  2016/2017      “” FIESTA!!!!!!!!!!!!!!”” 

Como cada año, realizamos una fiesta de fin de curso con nuestros peques, con 

merienda y diferentes actividades para amenizar la tarde.           

Este curso 2016/2017 unas 200 Familias…270 peques han formado la ANPA. Gracias a tod@s 

 

QUE PASEIS UN BUEN VERANO, NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE 
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