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Chega ás vosas mans unha edición mol especial do noso benquerido Anaquiño.
A revista do Frei Luís supera xa as 50 tiradas  e na edición Nº 52 deixa atrás a época 
en branco e negro e a cor inunda as súas páxinas. Un paso adiante cara a era 
tecnolóxica e a partires de agora con presenza dixital na páxina web do cole:

www.edu.xunta.gal/centros/ceipfreiluisgranada/

Ante vós o curso 2018/2019 cheo de emocións, sorpresas,momentos de tristura e un 
sinfín de actividades que encheron o noso día a día .

O patio do noso cole encheuse de alegría e á vez de emocións;cada pilar simboliza a 
escola que queremos, o proxecto educativo que pretendemos, cheo de valores e 
sentimentos.... 

Lila  o equilibrio a serenidade , a loita contra a violencia de xénero.
vermello a enerxía ,a vitalidade, o apaixonamento.
Azul a verdade, a harmonía ,a sinceridade, a calma ,a responsabilidade.
Amarelo a intelixencia , a fortaleza , a innovación .
Negro a protección a forza,a estabilidade, a elegancia.
Laranxa a creatividade, a alegría.
Verde a natureza, as tradicións,a serenidade, a frescura.
Rosa a diversión, a inocencia,a delicadeza.

O outono chegou cargadiño de diferentes artes ao noso corredor.No Samaín as 
cabazas encheron o noso patio, vivimos con intensidade o "Túnel do Terror" e asamos 
as castañas no Magosto.Parámonos a reflexionar o Día Contra a Violencia de Xénero e 
xuntos conmemoramos unha data tan sinalada.

A despedida de Mario o Día da Paz, un momento de moita tristura para toda a 
Comunidade Educativa.

Polo Nadal felicitamos as festas coas nosas tarxetas navideñas e polo Entroido os 
Personaxes dos contos desfilaron e bailaron na nosa festa.

O Día da Árbore, as Xornadas de Educación Vial, nas que montados nos cars 
sentíndonos verdadeiros condutores...excursións,visitas,proxectos de aula, 
actividades da biblioteca...e así ata o o mes das flores no que un ano máis montamos o 
noso Maio e celebramos a festa das Letras Galegas homenaxeando este ano a Antón 
Fraguas Fraguas.

Esperamos que toda a documentación recollida neste número  sexa do voso agrado e 
que disfrutedes tanto coma nós de todas as experiencias levadas a cabo polo 
alumnado.

Agora toca gozar do verán ,toca recargar pilas e comezar con ilusión o vindeiro curso 
que axiña chega.

BO VERÁN A TODOS!!!!



O corredor vestiuse de Outono ....cada nivel 
expresou a sua chegada desde asdiferentes artes...

6ºE.P
NA MODA

4ºE.P
Na poesía

5ºE.P
na gastronomía

ED.INFANTIL
Na pintura

3ºE.P
na paisaxe

2ºE.P
na música

1ºE.P
Nos 

contos



A paisaxe cambiou 
 
 
As árbores nosas 
perden as follas. 
 
E que máis? 
 
As follas teñen diferente cor 
vermella, amarela, laranxa, marrón. 
 
E que máis? 
 
Nos grandes carballos 
cóllense landras a puñados. 
 
E que máis? 
 
Sopra o vento con forza                                     
facendo bailar as  follas.                              
 
E que máis? 
 
O ceo anubrado 
cos raios está iluminado. 
 
E que máis? 
 
Nos prados e campos 
moitos cogomelos atopamos. 
 
E que máis? 
 
A paisaxe cambiou 
o outono xa chegou. 
 
 
 
 

3º 



A f i na i s d e out ubr o 
puxémonos os abrigos e 
alá marchamos cara a 
C a s a d a C u l t u r a á 
exposición de MANUEL 
VALCÁRCEL. 

Durante a visita ademais 
dunha explicación sobre as 
f o t o g r a f í a s e x p o s t a s 
realizaron un obradoiro para 
c o nc i e nc i a r s e s o br e a 
importancia que ten a auga e 
o importante que é usala 
correctamente. 

1

2.

N e s t a e x p o s i c i ó n, 
t i t ul a d a " A UG A , O 
SANG UE D A TER R A" , 
Manuel Valcárcel fai 
unha homenaxe a este 
e lemento, que nas 
súas palabras, é un 
"elemento vital que 
debe ser motivo de 
unión e xamais de 
discordia. Un elemento 
que debemos coidar e 
p r o t e x e r p o r q u e 
marcará o devir das 
xeracións vindeiras". 

3.



GÚstanvos  as 
cenoiras?.....prestade 
atención  ao que lle 
pasoU a Martiño...

A ver se me 
toca a min ...



IEPPAAAA!

PREPARADOS, 
LISTOS...XA!

No outono, celebramos a primeira gran festa deste curso escolar.

eu creo 
que agora 

vai!



esas palmas!

Bailamos sen 
parar !



UHHHH ...que medo!!! 
unha experiencia só apta 

para os máis intrépidos e 

valentes!!!



As buxainas rodaron grazas aos 
espectaculares bailadores  que ano 
a ano non deixan  de sorprendernos.

Os premiados realizaron unha 

exhibición no patio de infantil que 

marabillou aos más pequenos do cole.

Organizamos un concurso de peóns e 
valoramos  3 categorías:

     1. Mellor bailador e mellor bailadora.
     2.Mellor decoración.
     3. Mellor acrobacia.



O 25 de Novembro unha data para lembrar  a 

necesidade de crear un futuro sen violencia.

di non!!!!!

Colaboramos con  outros 
centros de toda Galicia nunha 

iniciativa do CEIP Aquilino 
Iglesia Alvariño, de Abadín.







Unímonos un ano máis á campaña promovida polo Concello.

Sarria confirmou o seu compromiso contra a violencia de xénero! .Xa son 102 concellos 
que participan o que supón un paso firme cara a visibilización dunha problemática social 

que non nos pode deixar inertes.

Afrontemos o problema dende o sentimento de responsabilidade, como membros dunha 
sociedade na que todo nos afecta. Esta campaña contribúe a remover conciencias 

sobre as consecuencias da violencia de xénero. 

O máis importante é asumir que a solución real e permanente está en cada un de nós, 
como axentes de socialización: nos nosos comportamentos, actitudes, na educación. 

Desterremos os mitos e canons vixentes de feminidade e masculinidade, os roles 
predeterminados. Poñamos o acento na identidade persoal, naquela que nos fai 

persoas únicas e irrepetibles; na capacidade de cambiar todo aquelo que non nos fai 
mellores. 

Apostemos por unha sociedade igualitaria e creémola cada día!

Con motivo da celebración do 8 de marzo, e 
coa intención de promover unha concienciación 
cidadá sobre a necesidade dunha igualdade 
real e efectiva o Concello de Sarria 
programou a través da Concellaría de Cultura 
e Igualdade diversas actividades.
Os centros de primaria disfrutamos dun 
obradoiro de danza contemporánea impartido 
pola bailarina e psicóloga Xiana Vilas.
Benvida a danza á nosa escola!!

CREO QUE SE 
ME VAI CAER UN 

DENTE!



CREO QUE SE 
ME VAI CAER UN 

DENTE!

O  son  que  me  arrola

Este curso tivemos a sorte de disfrutar deste
grupo, o cal achegoulles aos máis cativos a

cultura tradicional galega da man dos cantos
de berce, das rimas e da instrumentación. 



CREO QUE SE 
ME VAI CAER UN 

DENTE!

Tamén ofreceulles un
espazo lúdico onde

puideron manipular
diferentes instrumentos

de percusión e outros
realizados con material

de refugallo. 
Pasárono xenial!!



O 30 de xaneiro celébrase o Día da 
Paz e tal como indica o mural que 

fixemos este curso “a paz está nas 
nosas mans” e é a nosa 

responsabilidade esforzarnos cada 
día para poder conseguila. Para iso, 
cada un de nós debemos fomentar e 

cultivar valores fundamentais e 
básicos como a AMABILIDADE, o 
RESPETCO, o COMPAÑERISMO, a 

SOLIDARIEDADE e a EMPATÍA.
Estes valores sempre deben estar 
presentes nas nosas vidas pero 

ante as adversidades e os golpes 
duros que poidan xurdir, deberían se 
cabe, brillar con máis forza. Por iso, 

gracias a todas aquelas persoas 
que nos momentos difíciles sacan o 
mellor de si mesmas e son capaces 
de empatizar coa dor allea, porque 

grazas a elas, o mundo será un 
pouquichiño mellor e todos 
poderemos convivir en paz.

Este non foi un Día da Paz calquera ...Mario levantou voo ...pero 

permanecerá sempre nun recunchiño do noso corazón...



Como é costume polo Nadal ....

Tarxetas de felicitación das festas!!!

As decoración navideñas  
invadieron os 
corredores...

Mirade a escola que 
bonita estaba...

hai 
alguén por 

aquí???





EDUCACIÓN INFANTIL 

Os nenos de educación infantil neste curso traballamos por 
proxectos, xa que é una boa forma de fomentar a autonomía 
ademáis de motivar aos alumnos. Este ano no segundo trimestre 
traballamos o proxecto dos Contos Clásicos, algúns dos traballos 
que realizamos son: 

 

      
       
       
       
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ademáis dos proxectos tamén traballamos outras cousas como: 

 

 

 

 

 



O entroido

 O entroido é unha festa popular das máis sonadas en Galicia.

Fai moitos anos celebrábase en case todas as aldeas e vilas. As comparsas de rapaces

e rapazas percorrían os  distintos  lugares  cantando coplas e  tocando instrumentos,

moitas veces, feitos por eles mesmos.

Na  actualidade séguese a celebrar , chegando a considerarse esta festa, nalgunhas

vilas, como ben de interese turístico internacional.

Os  disfraces típicos,  segundo as zonas,  son:  cigarróns,  peliqueiros,    pantallas,

volantes,  boteiros, felos, osos…

Nesta festa é  costume comer cocido feito con cachola, lacón,   chourizos,   botelo,

garavanzos,  patacas e  grelos. Tamén hai doces típicos coma as  orellas, as flores, as

filloas, as chulas…

Este  ano,  no  noso  colexio,  para  celebrar  o  entroido  os  rapaces  e  rapazas

disfrazámonos de personaxes de contos.

Os alumnos e as alumnas de terceiro imos de dálmatas.                

   3º

EU SON 
CRUELLA,

CRUELLA DE VIL!



QUE NON 
CHE PINGUE 
MIGEEEEL

Empezamos con forza a "Semana de Entroido"....un ano màis as máscaras 

luciron na nosa corcheira...ano a ano sorprendédesnos... 

Noraboa polo voso traballo!!!

O tema de carnaval foi 

"Os contos clásicos".Os 

personaxes dos contos 

encheron de cor a nosa 

festa.Desfiles e bailes 

que fixeron disfrutar 

dun día moi especial 

cheo de sorpresas...



2º
FLAUTISTA 
HAMELÍN

1º
RATIÑA 

PRESUMIDA

INFANTIL:
Brancaneves e os 

7 ananiños



6º:
os pitusos

4º :
MAGO DE OZ

3º
101 DÁLMATAS

4º 
MAGO DE OZ

5º
CARRAPUCHIÑA 

VERMELLA

6º
os pitufos



 
A excursión á Coruña foi moi 

divertida. Saímos o venres, 
22 de febreiro do 2019 ás 
09:00 horas da mañá. Todos 
os nenos e nenas de quinto 
fomos no autobús para 
chegar alí. Iamos visitar tres 
museos interactivos: “A Casa 
das Ciencias”, “a Domus” e 

o “Acuarium Finisterrae”.  
Primeiro estivemos na Casa das Ciencias, onde se atopa o 
planetario. Proxectáronnos un vídeo sobre 
os planetas “Más allá del Sol”, no que 
todo parecía real. Nas tres salas de 
exposicións había algúns obxectos moi 
interesantes: rochas, bambáns, un 
péndulo, xogos... O que máis nos gustou 
foi a incubadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A continuación, chegamos á “Domus” ou 
“casa do Home”, que está situado ao lado da 
praia, nun sitio precioso, e ten tres plantas. 
Había experimentos, proxectos e inventos. 

Puidemos ver desde xogos 
ata un cerebro humano de 
verdade, esqueletos... e a 
cadea do ADN feita con 
libros tensados. 
Comimos nun comedor con vistas ao mar. 
 
Por último, 
fomos ao 

Acuario, que tamén foi moi 
interesante. Vimos moitas clases 
de peixes e animais mariños en 
tanques enormes (polbos, raias, 
cangrexos, cabaliños de mar, 
mexillóns, medusas... ) e mesmo 
unha quenlla moi famosa 
chamada “Gastón”. Ademais de 
velos, tamén fixemos 
actividades como recoñecer de 
que parte era un óso e de que 
animal. Tiñan tamén 
exposicións e esculturas feitas 
con lixo recollido do mar. 

   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Cando acabamos a visita 
dentro fomos ao lugar onde 
estaban as focas, aínda que 
non coincidiu co momento 
da comida. Puidemos tamén 
observar o mar desde alí. 
Foi moi chulo!! 
 
 

 

 

 

 

 

   

 
 
Cando todo rematou, montamos no autobús de volta á casa. 
Chegamos xa de noite. Pasámolo xenial, foi un día 
estupendo e para nunca esquecer. Descubrimos moitas 
cousas interesantes grazas á excursión e ás profes. 
Divertímonos moito!! 

5º B 



O 8 de Marzo é o DÍA INTERNACIONAL DA MULLER e no CEIP Frei Luís de Granada 
puxémonos mans á obra para traballar os valores que se reivindican nesta data.

     Este día, como sabedes, é unha xornada cargada de movilizacións a nivel 
mundial co fin de visibilizar á muller, loitar contra a desigualdade de 

oportunidades, a brecha salarial, a violencia machista e a precariedade.

O venres 22 de marzo, celebramos o Día da Árbore no cole coa 
plantación dun pé de bidueiro que nos enviou a Deputación de Lugo .

O alumnado de 6º de primaria, participou nesta actividade e 
amosaron a seu bo facer co sacho!!!!.

non  sei se 
prenderá..

bo traballo 
compañeiros!





 

Qué importantes son as emocións!, e como ben expresaba o mestre Xosé María Toro: 

 

Conscientes desta importancia, o alumnado de 2ºA mergullouse ao longo do presente curso, 

nunha viaxe exploratoria orientada ao coñecemento, interiorización e autoxestión das diferentes 

emocións, e cuxo fin último radica en dotalo de estratexias e recursos prácticos para aprender a 

afrontar a vida dun xeito máis íntegro e respectuoso cara un mesmo e os demais. 

A continuación, evidéncianse algunhas mostras desta andaina educativa polo mundo das emocións: 

 Primeiramente, construímos na aula un Emociómetro para poder exteriorizar e 

colocar axeitadamente as emocións que nos ían espertando as lecturas e xogos 

que fomos tecendo ao longo do curso. 

 Seguidamente, encontramos na lectura unha fonte inesgotable de recursos no 

eido emocional, que 

axiña empregamos 

para afondar  sobre 

esta temática no  

noso recuncho da 

lectura.  

Non en balde, no Día do Libro decoramos a caixa viaxeira coas diferentes 

emocións, e sendo o libro titulado o 

“Monstro das Cores”, de Ana Llenas, 

un gran referente educativo. 

”De que serve que un neno saiba colocar Neptuno no Universo, senón sabe onde 
poñer a súa tristeza ou a súa rabia”. 



A súa abordaxe tamén implicou dotar a aula de espazos concretos destinados a súa exploración e 

interiorización: O espazo da calma.   

Para  lograr este cometido, o Monstro da Calma, así como os 

tarros emocionais, axudaron a favorecer a relaxación diaria, 

sendo ambos recursos recorrentes ao longo do curso. 

 

A culminación desta experiencia, cuxo fío condutor foron as 

emocións, radica na representación, o Día das Letras Galegas, 

do conto titulado: O Monstro das Cores, así como dunha canción alusiva a esta temática. 

 

En definitiva, este humilde proxecto pretendeu estimular e potenciar  no alumnado a necesaria  

“intelixencia emocional”, a cal, en verbas do célebre psicólogo e escritor Daniel Goleman é:  

 ” a capacidade de recoñecer sentimentos propios, alleos, e a habilidade de manexalos”.  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A actividade dos cars foi moi entretida, pasámolo xenial, 
explicáronnos algunhas normas de tráfico e logo deixáronnos 
conducir libremente, respectando as normas de tráfico, ademais 
tamén poidemos ser peóns, que xenial! 

Santi 

Era como ir polas rúas cun 
coche de verdade. 

Mateo 

Non se pode cruzar ata que o 
semáforo esté en verde. 

Unai 

As sinais redondas 
indican prohibición. 

Jesús Manuel 

As sinais redondas e con fondo 
azul sinalan unha norma 
obrigatoria. 

Fátima 

Hai que respectar ós peóns e 
non ir por dirección prohibida. 

Laura 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendemos o que era un ceda o 
paso e recordáronnos o importante 
que e mirar ben antes de cruzar. 

Antoni 

Cando hai un policía sempre lle 
temos que facer caso a el. 

Isaura 

Pasámolo moi ben, era a primeira 
vez que montaba nun car. 

Carla 

Para cruzar os coches 
deben estar parados. 

Yasser As sinais con forma de 
triángulo indican perigo. 

Lara 

Despois desta actividade todos melloramos as nosas acción como peóns. 

Wendy 

Aprendemos a 
respectar as sinais de 
trafico. 

Antela 







BIBLIOTECA “RATILÍN” 

Un curso máis a biblioteca do centro intentou formar parte da 
vida escolar, fomentando o desenvolvemento das diferentes 
capacidades. O  espacio debe ser facilitador da aprendizaxe, 
polo que intentamos que a biblioteca sexa acolledora e 
motivadora, para que o alumnado se sinta feliz. 

 

 

Zona de consulta, 
lectura, préstamo… 

 

 

 

 

 

Zona para os mais 
pequenos, onde se 

poden realizar 
diferentes tarefas 

. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nosa biblioteca é un espacio de inclusión, onde todo o 
alumando ten acceso a diferentes materiais que se adaptan ás 
súas características, necesidades e intereses. Polo que 
traballamos para renovar e ampliar os fondos nesa dirección. 

Ademáis a bibliteca colaborou con tódalas actividades 
realizadas no centro ao longo do curso,  cos diferentes 
proxectos levados á cabo en cada nivel educativo e coas 
actividades propostas pola Ampa. 

Grazas a toda a comunidade educativa  por formar parte 
deste proxecto. 

http://bibliotecaceipfreiluis.blogspot.com/ 



 Esta é Ana Peleteiro, a atleta galega , medalla de ouro en triplo salto no Campionato de Europa 
celebrado en Glasgow a comezos do mes de marzo de 2019, ( 14 m 73 cm, medida en lonxitude 
similar a medida do longo dun autobus) superando con este salto o récord de España por case 10 
centímetros.

Na súa entrevista con Pablo Motos no Hormiguero, (21/03/2019),  a xove  deixou pampos a todos 
os espectadores cando  dixo sentirse orgullosa do seu acento galego.
Podedes velo no seguinte enlace:
 https://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/invitados/video-entrevista-completa-ana-
peleteiro_201903215c940dc60cf224e9d7eb9c1a.html 

A entrevista é ademais moi interesante como exemplo de traballo das emocións, sinceridade, 
esforzo e autodiscicplina, moi útil para facernos medrar a todos/as.

No programa Land Rober  de Roberto Vilar  da TVG do 28/03/2019      
Podedes velo no seguinte enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=WSxMbTxs6yw 
Ana Peleteiro boltou a vista atrás e lembrou cando chegou a Madrid e lle 
dixeron que era "negra, gallega y con acento, lo tienes todo". 

Vivín o complexo.
A  deportista entoou un discurso en defensa da nosa lingua que emocionou a máis dun: 
"Teño sorte porque na miña familia sempre se falou galego, non me educaron en falar 
castelán cos que teñen un nivel máis alto”

Engade e  comenta que “vas madurando e vaste dando conta de que ser galega, é bo, non é malo. 
Porque vas ter un complexo por ter un acento ou falar un idioma. Ti vas polo mundo e todos falan o 
seu idioma, se eu teño un idioma porque  vou estar cambiando as miñas raíces, porque Galicia e o 
galego son as miñas raíces. Por moito que eu viaxe polo mundo non podo cambiar, porque españois
hai moitos, pero galegos non hai tantos.”

   

       O galego é a túa herdanza.
Coidado!



6º CURSO

ED.INFANTIL

5º CURSO

1º CURSO

3º CURSO

4º CURSO

2º CURSO



     arde lucus  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

No ano 2.017 foi declarada Festa de 
Interese Turístico Nacional e a ela 
acuden milleiros de persoas 
vestidas e caracterizadas como na 
época, representando aos 
diferentes estamentos sociais do 
mundo romano : patricios, plebeos, 
soldados, escravos… e da sociedade 
castrexa. 

Celébrase no casco histórico 
amurallado, que acolle múltiples 
actividades relacionadas co pasado 
desta importante cidade romana. 

Destacan: 

. Os campamentos militares. 

. O Macellum ou mercado 
artesanal. 

. O circo romano. 

. As bodas celtas… 

 

Destacan:  os campamentos militares, O Macellum ou mercado artesanal, o circo 
romano, as vodas celtas… 

En Lugo séntense moi  orgullosos do seu pasado romano, da súa muralla, dos seus 
mosaicos e de moitos outros restos arqueolóxicos da antiga urbe. 

 

 

 

 

Por Sarria tamén andiveron os 
romanos, xa que se atoparon 
vestixios  arqueolóxicos en San 
Antolín e Vilar de Sarria. Pero máis 
importante foi a presenza dos 
celtas, encontrándose restos dos 
seus castros en varias parroquias:  
Barbadelo, Betote, Calvor, Froián, 
Goián, Maside, Mundín, Padriñán, 
Teilonxe… 

En 4º puxémonos a investigar sobre os romanos e fixemos un mural relacionado co Arde 
Lucus. Esta festa popular celébrase en Lugo dende o ano 2.002 no mes de xuño, e nela  
revívese o pasado romano e castrexo da antiga Lucus Augusti  do s. II. 



 

 

Charla de quinto saúde buco-dental 

 É moi importante ter unha dieta saudable para estar sans e para non ter 

enfermidades (obesidade...). O prato do bo comer consiste nunha cuarta parte de legumes 

e alimentos de orixe animal, outra cuarta parte de cereais e outra de  froitas e verduras 

sempre hai  que acompáñalo de auga, non de refrescos nin de zumes. Algúns productos 

poden conter azucre e non é convinte tomar moito porque pode ser prexudicial para a nosa 

saúde. A hixiene dental ensinanos a ter coidados os nosos dentes, cando xa somos 

maiores necesitamos lavar as encías por dentro e por fora, tamén cepillar os nosos dentes 

de arriba a abaixo e de dereita a esquerda, despois cun fio dental limpar entre os dentes e 

ao final enxaboar cun producto adecuado 10 veces de dereita a esquerda, tamén é 

necesario lavar a lingua porque senon podeseche infectar, e eso leva  ao cambio de cor a 

negro.  

Cando tes caries vaise comendo o dente pouco a pouco ata que chegan ao nervio 

cando se atopan alí e cando che doi enton hai que desinfectar o nervio de bacterias.  

En algúns casos por exemplo, nun parque, podes tropezar xogando e cáeseche un 

dente o principal e avisar a un adulto. 

As regras que debes seguir para estes casos son as seguintes: 

-1ª Avisar a un adulto (nai, pai...). 

-2ª Debemos metelo nun vaso de leite ou gardalo debaixo da lingua coa nosa saliva sen 

tragalo. 

-3ª Ir ao dentista a ver que pode facer. 

 
 

mostra  o teu 
sorriso

cepilla ben os 
teus dentes!!!!



 

 

 
A nutricionista ensinounos o prato do bo comer 

 

 
 

 
  

 
  
  

 DENTES sans
vida saudable!!!



Ne e ida  d  n n i  f i .

É   f i    r p r i n  o  ro   nd nt i
es lo  c r   ec r .
Co  f i  c z mo     nd   no  ro e .
D  f i  e mo  a  nosa  ra  p l ra .
É n  f i  n   na   e x   ,  n   , n  

 c fi r  es uc ra  s ida  s  a   e v   f nta í  
 m na i ,  fa lta e  es n e  p r   ea i  ís ic  
n fic .

A  f i  ud   e r  c p nd  p l ra   n io :  a
p l ra  da  ist ia  n rada   o  n io  do  m nto   ec r
c .

É  e is ,  i p   p  f i  p r   c ica i  
r é  d  p l r ,  e i  v ios   ic   no  m z ,   no

i  r n i  l r ,  mo lo   t r n i ,  ac i u e  
c nc r i .  P l ra   no  i  es  n nto  t  n mo
c m   m .

A ec  esc l  e  á  f ia  i n e  po ida e  coa
 is ut ,  n ,   a  p l ra ,   c lg r  la   s ñ ,

m n , c p , ud   e r .
A  est mo   n  m i ,   n    n r  e mo  c  nos

r ect   ma i   ec r ,    pa ñ   pa ñ  v z mo . 
Ne e it mo  ud , est mo  e r nd  a  vosa  es i n ,  a , f i  
esc l  ec mo   c ñ  nto .

 
“P XEC O S X I S”

     



     E X C U R S I Ó N      D E      1 º A,    1 º B     E     1 º C

VIAXE   EN   TREN 

SARRIA - MONFORTE - SARRIA

Saímos ás 11:35 h. da estación de

Sarria, unha estación con máis de

150 anos, xa que foi inaugurada o

2 de agosto de 1878. Conta con 2

andeis e servicios ferroviarios de

longa e media distancia. A nosa

estación chegan a diario moitos

viaxeiros para peregrinar a

Santiago dende Sarria.

    O 2 de maio os nenos e nenas

de primeiro fomos de viaxe a  

Monforte de Lemos en tren.

    Divertímonos moito no tren, asustámonos nos túneles e pasamos

por Oural, Rubián e Bóveda antes de chegar a Monforte.



O que máis nos gustou deste museo foi o paseo no minitren. 

Nada máis chegar, fomos

ver o Museo do Ferrocarril

de Galicia, alí ademais de

trens antigos hai un taller

para arranxalos antes de

expoñelos.

A estación de Monforte é

moito máis grande ca de

Sarria, para saír e entrar

no noso tren, 

adiviñade...

tivemos que pasar por

debaixo das vías!!



Por último, xantamos

e xogamos todos

xuntos nun parque

cercano á estación.

 Pasámolo tan ben

que sen dúbida,

será unha viaxe que

non esqueceremos

xamais.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os nenos e nenas de 3º visitamos  o parque de Marcelle o 7 de maio. 
Foi un día que parecía que iamos a mollarnos pero con un pouquiño de 
sorte estivemos sequiños todo o tempo e poidemos disfrutar de todo o que 
ofrece o parque. 

Non disfrutamos soamente de tódolos animais que vimos, que foron 
moitos e a cada cal máis interesante, tamén os paisaxes e esculturas que 
aparecían diante noso merecían a pena. 

 

 

 

 

                                                             

 

 

      

                                                                                                                                                           

Esta talla de madeira, 
que leva o nome de “O 
abrazo”, chamounos 
moito a atención 
porque a placa poñía 
que a peza con que 
estaba feita procedía de  
Sarria. 



Sempre acompañados dos monitores, e cantando a todo pulmón, fomos 
vendo os distintos animais que hai no parque. Non sabemos cal nos gustou 
máis.                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bueno, e xa deixamos de darvos envexa polo ben que o pasamos. 
Esperamos que as vindeiras excursións que fagamos sexan tan fermosas 
como esta.       

3º                                                                            

Os simpáticos 
titis.           
Que monos! 

Q 

 

O espectacular 
pavo real. 
Menduda cola! 

 

Os babuinos, 
nestes fixámonos 
polo feos que 
son. 

Os suricatos,  
pareceronnos 
un encanto. 

Pero non pensedes que ver tantas 
cousas non cansa. Aquí estamos 
repoñendo forzas para poder 
continuar coa visita. 

Humm, que rico o bocata! 

 



 

  O día 10 de maio, os alumno de 4º fomos de excursión á Coruña. 

 
                                                                                                        

 

 

 

A nosa última parada foi no Monte de San Pedro, situado nun antigo asentamento militar. 
Estivemos xogando nun labirinto natural e nun parque infantil. 

FOI UNHA EXCURSIÓN MOI DIVERTIDA! APRENDEMOS MOITO E PASÁMOLO XENIAL!     

Na primeira parada, visitamos a contorna da 
Torre de Hércules. A torre de Hércules, 
construída polos romanos no século I, é o 
faro máis antigo en funcionamento. No ano 
2009 foi declarada Patrimonio da 
Humanidade pola UNESCO. 

Fixemos unha foto preto da estatua de 
Breogán. Trátase dunha escultura de 
granito que representa un rei celta. 

Despois, visitamos o Aquarium 
Finisterrae, tamén chamado Casa dos 
Peixes. Nunha visita guiada, fomos 
vendo distintas características dos 
habitantes do acuario. Na sala Nautilus 
estivemos moi atentos cando os buzos 
alimentaban á quenlla Gastón e ao 
resto de peixes. Tamén vimos as focas 
que están nunhas piscinas exteriores. 

 

Mái tarde, marchamos para a 
Domus, ou Casa do Home, un 
museo interactivo dedicado 
ao ser humano. Alí xantamos 
nun comedor con vistas ao 
mar. 

Despois estivemos probando 
as diferentes actividades que 
hai repartidas en módulos. 



Disfrutamos dunha semana mol 

intensa chea de actividades 

programadas dende a Concellería de 

Cultura para conmemorar as Letras 

Galegas.

Contacontos, concertos, obr, cine...

PASÁMOLO XENIAL!

mirade! 
mirade!

e 
este...quen 
ven sendo?

calade! 
esto está moi 
interesante



UMMMMM ...QUE BEN oLE!!!!

COMO É HABITUAL, O DÍA DAS LETRAS GALEGAS 

CELEBRAMOS TAMÉN OS MAIOS.

GRAZAS A SUSO ESTE ANO QUEDOUNOS FERMOSO.AS 

XESTAS, ROSAS,MARGARIDAS, CALAS,CAMELIAS...ENCHERON 

DE AROMA FLORAL  O NOSO COLE.



"Estrelas por aquí,estrelas por 
alá"E.I 5 anos

Teatro"Monstro das cores" 2ºA

Canción "Iso ou aquilo"2ºB

Antón Fraguas Fraguas foi o 

autor homenaxeado nas Letras 

Galegas 2019.

Aquí tedes as principais 

actuacións que con ilusión 

compartimos coas nosas 

familias no festival.

Esperamos que disfrutarades 

tanto coma nós.

Teatro"Monstro das cores" 2ºA

"Estrelas por aquí estrelas por alá" 6º Ed.Infantil



Rap "Letras Galegas" 6ºA

Teatro "Cantar de memoria" 6ºc

"A detective peregrina e o insólito 

caso de Antón Fraguas"

Teatro "O territorio da man común" 4ºA

Os profes gaiteiros a ritmo de muiñeira sorprendéronos 

á entrada do comedor.As gaitas soaron e animámonos  a 

botar un pé!



Tachán.... 
e os premiados 

foron...

NORABOA A TODOS!!!!!!!

Un ano máis 
desempoamos 

as nosas 
plumas, 

esprememos os 
miolos e 

botamos a voar 
a nosa 

imaxinación 
para participar 

no certame 
literario.



Os alumnos/as de 2º B, estivemos traballando as profesións relacionadas cos gustos e 

emocións que nos achegan!. Como representación disto, O Día das Letras Galegas, 

cantamos a canción titulada : ” Ou iso ou aquilo”. 

 

Facendo Rimas que reflicten o valor de respectar as distintas opcións de traballo, 

pois...QUEREMOS UN MUNDO DE ILUSIÓN, DA O MESMO QUE PROFESIÓN!. 



ARTE, PLÁSTICA E INGLÉS 
Na sección bilingüe de plástica en inglés o alumnado de 5º e 6º de primaria realizou diversos traballos o 
longo do curso. Son todos uns verdadeiros artistas! Aquí recollemos unha pequeña mostra nos que 
traballaron de diferentes formas arte, plástica e inglés.      

GAUDÍ 

 

 

 

      

  

 

 

LEONARDO DA VINCI 
  

Proxecto sobre 
Leonardo da Vinci

Proxecto sobre 
Gaudí



MONET 

 

 

 

      

      

      

      

 

      

 

 

      

 

PICASSO 

 

Proxecto 
sobre Picasso

Proxecto 
sobre Monet





Esta actividade 
foi organizada 
pola A.N.P.A en 

colaboración co 
centro educativo

Un pequeno xesto co que comenzar a encher de vida o que 
o lume arrasou na súa voráxine imparable.....





O alumnado de 2º de primaria desprazouse ata Pobo Aventura (sito en Teixeiro) 

para gozar dunha experiencia lúdico-educativa en contacto directo coa natureza, a 

paisaxe e coa cultura e historia que alberga este enclave natural.  
 

 

Realizaron diferentes propostas lúdico-educativas orientadas ao coñecemento e 

exploración do medio e a historia do lugar,  tales como: “Ecoxogos”, “Xincana dos 

Pobos” ou “Rastrexos” pola contorna.  

 

Consideramos moi importante potenciar nos discentes valores tan esenciais coma: o 

respecto, valoración e coidado pola natureza, así como o traballo en equipo e a 

necesaria cooperación entre iguais. 



DE	SARRIA	A	VILAGARCÍA	DE	AROUSA	
	

Os	días	5,	6	e	7	de	Xuño,		os	alumnos	de	6º	de	EP	realizamos	a	saída	de	fin	
de	Primaria	a	Vilagarcía	de	Arousa,	acompañados	polas	nosas	titoras.	

	

	

Ao	 chegar	 	 ao	 “Camp	 Multiaventura	
Galicia”	 fomos	 recibidos	 polos	
monitores,	 	 que	 nos	 explicaron	 as	
normas	 e	 as	 actividades	 que	 íamos	
realizar.		

	

	

	

	

	

O	 primeiro	 día,	 fixemos	
actividades	na	Praia	de	Villagarcia	
e	 no	 Porto	 Deportivo,	 	 como	
iniciación	 ao	 Paddle,	 un	 paseo	no	
Paddle	XXL,	 ring	 flotante,	kayak	e	
tamén	practicamos	tiro	con	arco.	

	

	

Rematamos	 o	 día	 cunha	 velada	
nocturna	 na	 que	 os	 monitores	
organizaron	 distintos	 xogos	 	 por	
equipos.		

	

	



O	 segundo	 día	 tocou	 facer	 distintas	
probas,	xogos	como	Kubb	e	Mölki,	crear	
coreografías	 por	 grupos	 ou	 cantar	 nun	
karaoke	.	
E		finalmente,		ambientamos	o	local	para	
a	festa	da	noite.		
	

	
O	 último	 día	 fixemos	 unha	 ruta	 ata	
Carril,	parando	a	disfrutar	da	zona	de	
xogos	na	praia,	entre	eles	a	tirolina.		
E	para	rematar,	practicamos	Snorkel.		
	

	

	

A	 nosa	 viaxe	 tocaba	 ao	 seu	 fin,	 pero	 de	 volta	 á	 casa	 paramos	 para	
merendar	en	Lugo,		no	McDonald´s.			

Traballo realizado polo alumnado de 6ºB



	


