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así empezaba o curso  2019-2020...
un curso que nos depararía grandes sobresaltos. Un ano, o 2020, atípico 

que desde a nosa reincorporación despois do Nadal non deixou de 
sorprendernos.

Pechamos un curso complicado.NO QUE AS CIRCUNSTANCIAS FIXÉRONNOS 
AUMENTAR O NOSO VOCABULARIO (estrutura, 

puntais,frechas,reubicación,pandemia,confinamento,desescalada,covid-19...)

Desde o anaquiño BOTARemos UNHA OLLADA ATRÁS E REVIVIRemos todos os 
momentos que pasamos Xuntos....que foron moitos e moi intensos.

O outono  inundounos a través dos sentidos.polo  Samaín as cabazas 
encheron o noso patio,con valentía adentármonos  no "Túnel do Terror" 

e xogamos e bailamos polo magosto. o Día Contra a Violencia de 
Xénero,cantamos unidos no soportal e xuntos berramos "NON".

 PolO Nadal, as vosas tarxetas felicitáronnos as festas ....e cando todo 
estaba encamiñado...á volta, o comezo dunha etapa gris.

 o meco animounos polo entroido a disfrazarnos e bailar e  de súpeto  o 
covid-19 entrou nas nosas vidas e confinounos na casiña.

os ordenadores, as tabletas,os móbiles,as fotocopias,o blog...entraron 
nas nosas vidas...

aínda así celebramos os maios,as letras galegas,o día da terra O día 
da familia…,pero non hai tecnoloxía  que supla a distancia producida.

Esperamos que disfrutes do recollido nesta 53º edición do anaquiño e 
desde o equipo de dinamización da lingua galega e o claustro de mestres/

as DESEXaMOS QUE DISFRUTEDES Dunhas vacacións que ben merecidas  tedes e 
pronto podamos reencontrarnos e 

compartir sorrisos xuntos!.

BO VERÁN A TOD@s!



Dende esta  situación  da COVID-19,  tanto familias  como o  centro educativo,  debemos

considerar  a  tecnoloxía  como  unha  ferramenta  que  serve  de  medio   para  aprender,

investigar, motivar, compartir, ampliar e reforzar contidos, procedementos e actitudes. Con

ela podemos propoñer un mesmo contido dende múltiples perspectivas, e adaptarnos a

diversas necesidades e ritmos. 

Grazas a tecnoloxía, nesta situación tan complicada estivemos en contacto.

Buscar unha metodoloxía que concilie o tradicional co tecnolóxico será importante para

avanzar, sempre coa vosa colaboración, pois a familia sodes a cimentación fundamental na

educación dos vosos fillos/as.

As  veces  é  difícil  ter  ese  acceso  e  son  varias  as  causas;  necesitamos  de  medios

informáticos: tableta ou ordenador que nos sirvan de ferramenta de acceso, e necesitamos

ter unha conexión á rede de internet estable e máis que menos rápida...

Para todos, isto foi difícil ás veces, pero non debemos deixar o empeño de favorecer a

todos por igual, polo que  debemos buscar a colaboración de todos os organismos ou

asociacións que nos poidan axudar.

Na  WEB:  https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipfreiluisgranada/

temos informacións de procesos administrativos e educativos do noso centro escolar.



No BLOG:  http://freiluisdegranada.blogspot.com/

activamente apareceron todas as  dinámicas e  propostas  de tarefas  que o profesorado

elaborou con ilusión e empeño, ás que vos respondiades con agarimo. Creouse un enlace

para facer máis levadíos estes días, e axudounos a seguir conectados á escola, que era o

principal obxectivo. 

No  correo  electrónico  do  centro,  ou  o   facilitado

polos  propios  mestras/es,  estivemos  sempre

respondendo as vosas dúbidas ou consultas.

Coa aplicacións de telefonía móbil :

funcionou un servizo de mensaxería rápido do         

centro/profesorado coas familias, e das familias co centro.

Só dúas cousiñas para rematar:

Xa sabemos todos a importancia da ensinanza  presencial, o recurso máis importante é o/a

mestre/a,  que acompaña, sempre as vosas tarefas, pero nestas situacións tan complicadas

para  todos,  que  xorden  en  calquera  momento,  debemos  aprender  a  ser  autónomos

individualmente cos medios telemáticos, á vez que socialmente debemos colaborar para

conseguir que ninguén se quede atrás por non ter acceso ás tecnoloxías da información e

da comunicación. 

Grazas a toda a comunidade educativa,

 mestres/as, nenas/os, e  as nosas familias 

polo voso esforzo e implicación.



O noso corredor encheuse de tons pardos, 
amarelentos,alaranXados..

Este ano fixémonos varias preguntas…
”A que…o outono?”

e os nenos e nenas do cole así plasmaron as súas 
respostas.





Sus palabras aquí...

  
Chegou o outono, con el veñen os froitos, que tanto nos     

gustan. Ummmmm que ricos! 
Falamos cos profes do:marmelo, mel, noces e castañas, 

sen esquecer os cogomelos. Explicáronnos como se fai o“ Doce 
de marmelo”, de onde sae o mel, as propiedades que ten e o 
traballo das abellas ,nas colmeas, para  fabricalo. 

O valor das castañas como alimento para as persoas e 
animais.  

Para poder saborear chourizo, salchichón e xamón 
ecolóxico, os porquiños teñen que comer moitas castañas.  

Vimos e debuxamos horreos, neles gárdanse moi ben os 
froitos desta época: millo, fabas, cabazas...e para rematar  
indagamos en distintas receitas, aquí vos deixamos un 
exemplo de como se fai unha tarta de noces. 

 OUTONO EN  1º  
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 RESOANDO

NO  PASADO
 

          
 

Un proxecto de
 

ABRAHAM CUPEIRO



  "Resoando no pasado" é unha colección de
instrumentos antigos que os nenos e nenas de

quinto e sexto de primaria tiveron a sorte de ver
e de escoitar nun concerto pedagóxico de

Abraham Cupeiro, no que viaxaron ao pasado
máis remoto da nosa especie a través do son dos

instrumentos de vento.

propiciando diferentes
anécdotas e logrando con

elas que os cativos se
achegaran á parte máis

humana destes
instrumentos.

Ao longo deste concerto, todos os instrumentos que
vedes nas imaxes de abaixo, soaron de novo, 



Mirade o ben que o pasaron !!



Visitounos Miranda, profesor de moitos dos mestres da nosa escola.
O obxectivo era acercarnos á súa paixón:o rugby. 

Unha vida adicada a este "deporte de cabaleiros" e comezar cun novo proxecto. 
unha escola de rugby en Sarria.

Esperemos que algún dos nosos alumn@s se enganchen a este deporte 
GRAZAS MANOLO!



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

“ NA BIBLIOTECA, 

ELEXIMOS NÓS “ 

 

“ A AVENTURA ESTÁ 

NA LECTURA“ 

“ SI PRETO DA 
BIBLIOTECA HAI UN 

XARDÍN , XA NON NOS 
FALTARÁ NADA“ 

“ SEMPRE IMAXINEI QUE 
O PARAÍSO SERÍA ALGÚN 

TIPO DE BIBLIOTECA “ 

CARTEIS DÍA DAS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES 

NORABOA A TÓDOLOS PARTICIPANTES !  

pa 

CURSOS PARTICIPANTES ! 
 

“ AS BIBLIOTECAS SON  

PORTAS A OUTRAS VIDAS “ 



 
 
 
 
 

 

 

  

 

“ NA BIBLIOTECA 
AGARDAN AMIG@S “ 

“ BIBLIOTECA  

PARA TOD@S “ 

 

  

“ COUSAS QUE TROUXO 

A CHUVIA “ 

“  UN LIBRO QUE SAE DA 
BIBLIOTECA, IMAXINO QUE 

SERÁ UN LIBRO FELIZ “ 

“  CANDO TODO O DEMÁIS 
FALLA, RENUNCIA E VAI Á 

BIBLIOTECA “ 

“  A BIBLIOTECA,  UN 
RECUNCHO DE ALEGRÍA 

E TRANQUILIDADE “ 



VIVA A MAXIA!!! 

 

Os nenos e nenas de 2º curso 

aprenderon a facer distintos trucos 

de maxia.	 

Aquí amosamos dous: 

Truco nº1 – O peixe que nada 

Se debuxamos un peixe cun 

rotulador no fondo dun vaso, ao engadir auga… O PEIXE NADA!!!!! 

Truco nº2 – As flores que se abren 

soas 

Debuxamos, recortamos e cerramos 

os pétalos dunhas flores de papel, 

botámolas nun recipiente con auga 

e… ÁBRENSE SOAS!!!  

 

Antes	

Despois 

A PRACTICAR 

RAPACES!!!!	



Grazas a todas as familias polo seu 
gran traballo e implicación.
Cada ano sorprendédenos!









O patio da escola converteuse nun 
lugar de xogo , disfrute e 

convivencia.
Ese son tan desexado enchíanos de 
ilusión e gañas de rematar axiña os 

nosos traballoS e e baixar as 
escaleiras sen perder tempo.

Un ano mais os alumnos/as 
colaboradorEs convertíronse en 

peza fundamental deste momento...

MOITAS GRAZAS A TODOS 
ELES/ELAS!

XA sabedes CANDO CHEGUEDES A 5º ou 
6º vós podeDes ser un deles/AS.

MARCHO QUE TEÑO QUE 
MARCHAR...



UN ANO MÀIS E XA 
SON MOITOS...O 
NOSO PATIO 
ENCHEUSE DE
 PEÓNS

DECORAMOS
 OS NOSOS
 TROMPOS

practicamos
 sen acougo días 

e días

RETáMONOS COS 
COMPAÑEIROS/AS

estam
o
s 

preparado
s!

exhibímonos  no 
patio de infantil



…e os 
gaÑadores Deste 

ano son:

PENSO QUE ESTE 
ANO NON SE ME 

ESCAPA O PREMIO Á 
MELLOR 

DECORACIÓN...

TRAS UNHA COMPLICADA 
DECISIóN…



Sus palabras aquí...

Por todo iso no CEIP Frei LuÍs de 
Granada dixemos ben alto:

25 de novembro,día no 
que pretendemos  poñer 
voz ás mulleres que non 

a teñen," mulleres 
invisibles".

A violencia de xénero é 
un problema de mulleres 
e de homes, da infancia, 

da xuventude, das 
persoas maiores,de 

calquera clase social, 
cultura, ideoloxía ou 

relixión...é un problema 
social que nos incumbe 

a todos.

Un brazalete negro en sinal de 
loito luciu nos nosos brazos.

como a eliminación da violencia é 
tarefa de todos neste centro 
poÑemos o noso gran de Area 

para erradicala educando baixo 
os valores de IGUALDADE E De 
RESPETO. AMOSANDO ACTITUDES 

ERRÓNEAS QUE FACEMOS DE FORMA 
INCONSCIENTE, PERO SOBRE TODO , 

NAS ACTITUDES POSITIVAS QUE 
DEBEMOS FOMENTAR E PracTICAR 

CADA DÍA.



A TRAVÉS DA 
CANCIÓN 

"vacío" de 
rosa lópez , 

todos os 
nen@s de 
primaria 

reflexionaron 
sobre a súa 

letra e 
elixiron a 
frase da 

canción que 
máis lles 

gustou .Nunha 
gran xuntanza 

cada curso 
expuxo o 

significado 
desas verbas 
e ao unísono 
cantárona no 

patio.



EDUCAR 
 EN 

 IGUALDADE 
1º E.P 

8 de marzo de 2020!



a comezos de decembro démonos conta de que o Nadal 
chamaba ás nosas portas...árbores, bolas, grilandas, bos 
desexos....irrompiron con forza no cole, para enchernos 

de ledicia e sentimentos.





queridos nen@s ...entre o 
lumbago e a axenda tan 

apertada que teño non vos vou 
poder visitar...pero non vos 

preocupedes ...o meu fillo irá 
encantado!

PALABRA DE APALPADOR!

desde o 
Courel 
nunha 

pequeniña 
maleta 

tróuxonos 
a súa 

esencia:o 
son dos 

paxaros,as 
follas de  
carballo, 

as 
castañas…

Escoltamos atentos os seus contos e cantigas, os seus conselLos para 
cOidar o noso planeta e a importancia de manter os nosos costumes e 

tradicións.



Unha data que non esqueceremos…
O noso cole , estaba maliño..precisaba 

asistencia médica, levaba tempo queixándose…
era urxente unha revisión médica.

Desexamos que atopen as súas doenzas  e dean  co 
tratamento axeitado.

Esperamos ansiosos a súa alta médica!.



  

O alumnado de 5º e 6º de primaria realizou diferentes proxectos e actividades, cunha 

combinación de arte e inglés que  resultaron moi interesantes e creativos. 

 

   

 

CREATIVAMENTE 
MONSTRUOSOS 

ALUMNADO DE 5º DE 
PRIMARIA 

MONSTROS XIGANTES  
DO ALUMANDO DE 6º 



  

5 DE XUÑO 

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE 

PROXECTO 

UN MUNDO DE CORES 

A WORLD OF COLORS 

 

AS CORES NO 
MUNDO 

ARNALDO 
POMODORO 

OCEANOS E 
CONTINENTES 

CAMPAÑA PARA 
SALVAR A 

ANTARTIDA  

 

 

 



  PROXECTO 

LEONARDO DA VINCI 

DÍA MUDIAL 
DA ARTE 

O 
RENACEMENTO 

 LEONARDO DA 
VINCI 

A MONA LISA 

TRABALLAMOS : 

A MONA LISA  

 TAMÉN PINTAN A SÚA PROPIA VERSIÓN 



  

 

  

  

ESCRIBIRON SOBRE O ARTISTA 

CREARON O SEUS PROPIOS  

AVIÓNS 



Os  nen@s de 3ºA convertímonos en xornalistas!
Imaxinádesvos un xornal no que só aparecen boas novas?.

pois iso foi o que fixemos…
Consultamos a prensa e fixemos unha recolleita de noticias 

interesantes da actualidade.











EU SON O MECO DO COLE
GÚSTAME MOITO MANDAR,
CADA DíA UNHA COMANDA, 
QUE BEN O IMOS PASAR!

grrrrr!

zzzzzzz..

vou ter que 
poñer orde aquí...

Isto estáseme escapando 
das mans e aínda estamos a 

luns!

Mercarei 
uns tapóns…así 

non hai quen 
traballe!





ata “wally” veU á 
festa!

vou chamar ao 
sálvame 

PIIII PIII!

LA ROSALÍA!

RAPAzAs 
Botades unha 

peza?



A comparsa organizada pola Anpa un ano máis participou no gran desfile de Carnaval organizado 
polo Concello.



Data establecida 
pola ONU para 
conmemorar a 

loita da sociedade 
para conseguir a 

igualdade en 
todos os ámbitos.

O 8M milleiros de 
persoas saen ás 

rúas na busca dun 
cambio.

O lema deste 
ano :"SON DA 

XERACIÓN 
IGUALDADE :POLOS 

DEREiTOS DAS 
MULLERES”.

No Frei Luís somos 
conscientes que 

estamos a educar 
a esas xeracións 

polo que o 8M 
coverteuse nunha 
data importante 

no noso 
calendario.



TEMPO DE MULLERES.MULLERES NO TEMPO.

Puidemos disfrutar desta exposición, baseada 
nun  calendario coeducativo do Stegs onde 

coñecemos a mulleres, creadoras, músicas,as 
dificultades da época e como saíron  delas.
Con ela pretendemos sensibilizar ao noso 

alumnado sobre a igualdade , a 
corresposabilidade , a loita polos dereitos 

humanos , a loita contra a violencia e o 
patriarcado.



 DE NOVO 
VOLVEMOS 
FORMAR 

PARTE DO 
PROXECTO 

"VOZ 
NATURA"

UNHA REDE 
DE CENTROS 

CON 
INQUIETUDE
MEDIOAM-
BIENTAL



Os alumnos de 4º curso
o planeta queremos coidar,

todas as persoas
téñennos que axudar.

Pechemos a billa
auga hai que aforrar,

usemos a bicicleta
para non contaminar.

No contenedor axeitado
o lixo has de botar,

este é o primeiro paso
para poder reciclar.





 

Xa sabedes que existe unha fórmula que nos axuda a conservar o medio.                      

A regra dos tres R: Reducir, Reciclar, Reutilizar. 

Nós decidimos Reutilizar, é dicir, dar un segundo uso aos materiais xa utilizados. Cunhas 

 botellas de plástico empezamos a elaborar uns cestiños que remataremos para o próximo 

 curso.  

Deixámosvos a idea por se vos animades. Só necesitades unha botella de plástico usada,  

témpera, pincel e un anaco de goma eva.  

                                

Os nosos artistas, moi concentrados!! 

3ºB   



  

En inglés realizamos diferentes propostas con contos, un recurso que ofrece moitas e 

enriquecedoras posibilidades na aprendizaxe da lingua extranxeira. 

De todos os contos saíron moitos temas de traballo, aquí tedes unha pequena mostra: 

  

WEATHER 



 

  

    

 

ANIMALS 

MY BODY 



 

MY HOUSE 

DAYS OF WEEK 

FOOD 

NUMBERS 









É un Programa de Conciliación familiar ofertado polos Servizos Sociais 
do  Concello de Sarria con sede na nosa escola.

Son moitos os nen@s do noso centro que acoden a este servizo a diario.
Da man das súas monitoras realizan unha ampla variedade  de 

actividades antes e á saída do período lectivo , ademais de programas 
especiais durante as vacacións das que se benefician un montón de 

familias do noso Concello.

este ano 
inauguramos 
instalacións!

Mirade que chulas 
nos quedaron!



Obradoiros, contos, 
baile,teatro,reciclaxe,xogos,

pintura, proxectos…



CELEBRACIÓN ATÍPICA ESTE 2020.
XA CONFINADOS OS MESTRES DO FREI LUÍS NON DEIXAMOS DE TRABALLAR E 
"O PREGUNTOIRO MUSICAL",UN MATERIAL DE CREACIÓN PROPIA, TIVO 

GRAN ACOLLIDA nO EIDO EDUCATIVO.Pasou a formar parte do Portal da 
Lingua,máis de 20.000 reproducións e compartido por un gran grupo 

de centros escolares e bibliotecas municipais.

 O CERTAME DE LETRAS GALEGAS MANTÍVOSE DE XEITO ON LINE.
Parabéns a todos os participantes!





En épocas remotas os galegos celebraban a chegada da primavera e o final do crudo 
inverno e pedían con ofrendas florais a obtención de boas colleitas.

Na actualidade, constrúense figuras con elementos naturais como fiúncho,flores 
silvestres, ovos,paus,laranxas,...e arredor delas cántanse coplas e cantigas irónicas e 

críticas sobre feitos ou personaxes da actualidade.
En moitos lugares de Galicia está mol arraigada esta tradición.CONSERVÉMOLA!







OUTRA XERACIÓN QUE SE VAI…

Cada ano tócanos despedir unha promoción.
Hoxe tócavos a vós.

Iniciades unha nova andaina chea de novos retos, de 
experiencias…é tempo de facer novos amig@s, coñecer outros 
metres/as e aínda que os cambios  ás veces crean angustia, non 

vos preocupedes.
TODO VAI SAíR BEN!.

Parece que foi onte cando entrastes no Frei Luís, como pasa o 
tempo verdade?.Cantas cousas compartimos xuntos!.

A Covid-19 non nos permitiu darvos a última aperta, os conselliños 
de último momento,compartir un sorriso …

Desexámosvos o mellor e recordade sempre, que esta que foi a 
vosa escola  sempre, sempre , sempre terá as portas abertas para 

recibirvos.

Aproveitade ben o tempo, estudade moito, gozade de cada 
momento e loitade para ser cada día máis felices.

ATA SEMPRE!

Os vosos mestres e mestras .




