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CHEGOU SETEMBRO E CON EL O TAN DESEXADO REENCONTRO…

NON COMEZABA UN CURSO SINXELO, CHEO DE PROTOCOLOS, XELES, 
CONFINAMENTOS, CRIBADOS, DISTANCIA SOCIAL…PERO UNHA VEZ QUE SE 
ABRIRON AS PORTAS DO COLE  TRAS OS TAPABOCAS OS VOSOS SORRISOS e 
os vosos olliños chispeantes de emoción ENCHÉRONNOS DE ilusión e 

gañas de sacar adiante un curso un tanto especial .

Moitos medos e interrogantes, pero chegado xuño e unha vez 
rematado, sentímonos vencedores nun reto que non se presentaba 

doado e iso foi posible  grazas ao traballo en equipo familias-
escola.

ABRIMOS PARA VÓS O pano DO CURSO 2020/2021.

o  outono CHEGOU CARGADO DE música e algo “preguntón”.no SAMAÍN 
as vosas arrepiantes cabazas TRANSPORTÁROnNOS AO MUNDO DO 
TERROR. no Día Contra a Violencia de Xénero as nosas mochilas 

mensaxeiras espallaron pola vila verbas de ánimo e concienciación.

polo nadal oS NOSOS MELLORES DESEXOS MATERIALIZÁRONSE NUNHAS 
FERMOSísimas TARXETAS NAVIDEÑAS e 

VIRAMOS SEN PARAR PARA FELICITARVOS AS FESTAS .a nosa particular 
homenaxe a Pau Danés e a mensaxe de vida que nos deixou 

”Iso que ti me das…”

o meco e as gañas de festa, chegaron polo entroido  E DÍA TRAS 
DÍAS DISFRUTAMOS cos seus mandados botándolle imaxinación e 

locindo as nosas mellores galas. ROSALÍA,ENCHEUNOS DE MAXIA E 
POESÍA  E o  DÍA DA MULLER axudamos a visibilizar e poñer en valor o 

papel das mulleres na ciencia.

sen darnos conta, chegou a festa das letras, e a nosa “querida xela 
“entrou na nosa aula, transmitiunos o seu amor pola língua e a 
literatura e sobre todo as súas  ansias de loita e liberdade.

Esperamos que disfrutes do recollido nesta 54º edición do noso 
benquerido anaquiño que ano tras ano reflicte o día a día na escola 

que como veredes está cheo de grandes momentos.
 

o equipo de dinamización da lIngua galega e o claustro de mestres 
DESEXaMOS QUE DISFRUTEDES do verán e axiña todo volva á tan 

desexada normalidade.

felices vacacións a TOD@s !

esperámosvos(esperemos), no novo frei para completar un 
reencontro enormemente desexado!

por fin todos xuntos, na nosa escola!



Sus palabras aquí...

atención, atención, xa están aquí 
as adiviñas do outono 

do colexio do frei luís!

son pequeñina
a miña cor é marrón

cando chega o outono 
métenme no fogón.

que son?

ave teño de nome 
de la o revestimento

que non o adivíñe
non ten discorremento.

son redonda coma o mundo
para morder todos me 

esgazan
déixanme só o pelexo

e todo o zume me sacan.

son verde polo verán
pero en outono xa non o 

son
se me queres atopar
mira cara arrriba e aí 

estou.

nin me tratan nin me 
cavan

nin me enredan nin me 
podan

asómome cando quero
e esfúmome cando me da 

a gaña.

unha vella carcomida
tivo un fillo enredador
moitos fillos caladiños

e un neto falador.

no alto estou
e esquíos vexo vir

da miña carrapuchiña non 
podo sair.

sabedes que é?

para que eu baile póñenme 
a capa

porque sen capa non podo 
bailar

para que baile tíranme a 
capa

porque con capa non podo 
bailar.

entre pócimas e 
brebaxes

e algún que outro 
maleficio 

ser a mala dos contos
foi sempre o meu oficio.

que son?





concurso de bailaretas

concurso de bailadores de peóns

	

concurso de relevos

concurso de acrobacias



BIBLIOTECA “RATILÍN”

Este curso  a biblioteca non contou cun espazo amplo para poder recibir

ao alumnado. Aínda así,  non estivo pechada. O profesorado serviu de

ponte entre a biblioteca e o alumnado, para acercar á aula os fondos

dispoñibles, tanto informativos coma literarios. A biblioteca colaborou

cos  Equipos  de  Dinamización  Lingüística  e  de  Actividades

Extraescolares  e  Complementarias  na  celebración  das  diferentes

conmemoracións.

Esperamos que o vindeiro curso a biblioteca “Ratilín” volva a recibir a

nenas e nenos,  e seguir sendo fonte de recursos imprescindibles para

levar a cabo o seu proceso de aprendizaxe.



VISITA O BLOGUE “RATILÍN”
http://bibliotecaceipfreiluis.blogspot.com/

VISITA O BLOGUE “RATILÍN”
http://bibliotecaceipfreiluis.blogspot.com/



Traballo realizado 
polos nenos/as de 2º A



Unha das festas máis esperadas…cabazas, pantasmas, 
disfraces terroríficos, bailes, música….unha mestura 

arrepiante que fixo a delicia dos nosos nen@s.
uns valentes!

unha vez mais grazas ás nosas familias por dende a casa 
compartir un anaco de tempo en familia elaborando 

unhas fantásticas cabazas.



	

Este ano 
polo covid o túnel do 

terror estivo pechado….
preparaivos para o curso 

vindeiro

UUUUUUUUU!!!
vai ser terrorífico!



Voz Natura é un programa de educación medioambiental
desenvolvido co obxetivo de concienciar e implicar á comunidade
escolar de Galicia na recuperación e defensa da natureza.

No cole organizáronse diferentes actividades e proxectos,
tanto  en infantil como en primaria…

Actividades na aula que temos ao aire libre, que nos veu
fenomenal neste curso marcado pola pandemia.

Xardín vertical para decorar o patio.

obradoiros,
lectura

manualidades
sementeira
xogos de 
mesa…

pasiño a 
pasiño o noso 

patio vaise 
humanizando.

Plantas, 
flores, 

árbores , 
materiais 
naturais…

seguiremos 
traballando!



Elaboración de xabón e decorado de camisetas, de xeito natural.

Creación de mensaxes para o coidado da natureza na sección
bilingüe de plástica en inglés.

Proxecto audiovisual “ Querida Xela”
https://www.youtube.com/watch?v=Mqf-7mp981w

concienciación 
respeto 

educación 
medioambiental

os nosos 
nen0s/as 

coidadores do 
planeta

as monitoras de concilia involucráronse cos mestres co obxectivo de 
crear conciencia  sobre a importancia de coidar e respetar o medio 

natural.
fantástico equipo!



Outras actividades con soporte audiovisual ( código Qr)

Saídas ao entorno natural de Sarria

aprendizaxes vivenciadas e un achegamento aos  novos soportes de 
información.

a excelente 
ubicación do 

frei luís 
permitimos 
disfrutar 

das 
fantásticas 
instalación 
naturais dos 
arredores





Traballamos co refugallo 
Na área de Naturais, como todos os anos, os alumnos e alumnas de 1º, 
traballamos a regra das 3R: reducir-reutilizar-reciclar, para que os nenos 
e nenas coiden a natureza que tanto queren.  

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																 

 

Este ano, aproveitando algún materiais de refugallo que tiñamos nas 
nosas aulas, fixemos estes traballos.  

A que vos gustan? 

Son auténticas obras de arte!!! 

                                             O alumnado de 1º 



cada día, aínda coa almofada pegada á cara recibimos na escola aos 
peques…dende o noso servizo tratamos de facilitar a conciliación 
familiar…foron moitas as actividades realizadas…pasámolo pipa!!!



	

Participamos  na 
campaña promovida 

dende a área de 
Educación, Muller, 

Xuventude e 
Integración do 

Concello de 
Sarria, baixo o 

lema” CREAMOS o 
que CREMOS”.

enchimos Sarria de 
mensaxes positivas 

coas nosas 
"Mochilas 
Viaxeiras”.

 
Mensaxes  de ida e 

volta, escritas 
polo noso 

alumnado nos 
lazos  morados , 
símbolo da data, 

que colgaron nas 
súas mochilas  co 

ánimo de 
concienciar á 

sociedade para 
terminar coa lacra 
social da que son 

vítimas moitas 
mulleres 

actualmente. 











 

Exposición
 de 

instrumentos 

 



Este curso fixemos no Frei Luís unha
exposición de instrumentos con

material de refugallo. Nela puidemos
ver tambores, maracas, güiros,

cascabeis, paos de choiva, pratos, etc.

Quedaron
 xenial!!!



Do individual ao colectivo..
Cada aula uniu seu traballo  nun ben comú.Os resultados?
Espectaculares!, amosando  a forza do traballo en equipo.

Así xurdiron os murais creativos baseados na 
simboloxia da paz que encheron a entrada 

principal da escola, e puxeron 
“color a la vida!”.



O traballo dae 
aula dende 
infantil ata 

primaria 
e o “toque“
especial do 
profe Javi 

deron os seus 
froitos.

Todo o traballo foi recollido nun libro de codígos QR que vos agarda na 
Biblioteca Ratilín!

unha aliña, dúas aliñas, o 
peteiro…

ou espabilo ou me pilla 
o timbre!



O IMPORTANTE É FACER UN BO EQUIPO 

As nenas e nenos de cuarto de Primaria do Frei Luis convertemonos en muralistas 

durante uns días. Partindo do lema: “O importante é facer un bo equipo” traballamos 

valores como o respeto, o compañeirismo, a  empatía, o traballo en equipo e a 

tolerancia, entre outros. 

Coñecimos o proceso creativo dende a aproximación ao bosquexo ata o resultado 

final. Traballamos con distintas técnicas artísticas e diferentes materiais. 

Neste proceso o alumnado exprésase libremente, experimenta, xoga e o profesorado 

acompaña, procurando intervir o mínimo posible para non condicionar as súas 

investigacións propias. 

As seguintes imaxes amosan parte do proceso no muro, neste caso, unha parede 

cedida polo instituto Xograr Afonso Gómez ao que lle estamos moi agradecidos. Sen a 

súa colaboración este proxecto sería imposible, grazas por formar parte do noso 

equipo. 

 

 
 

 

 



                    

 

 

 

 

 

 

 



                            

 

        



Tempo de festa e 
esmorga,

de máscaras e 
disfraces 

de cores e alegría 
risas, bailes e 
lambonadas!

aquí ao meco do 
cole

gústalle moito 
mandar,

día tras día  un 
mandiño.

unha semana 
enteira de festa!

a profe non 
esperta,irei por un 

balde de auga…
jaja

ai, ai, ai!
que mala 

estou hoxe 
do reuma

calade e 
sonreíde para 

a foto

xa 
cho dixen 
onte…o 

corpo non nos 
da para tanta 

verbena

eu como julio 
iglesias…

poñerei  o perfil 
bo!





Neste curso tan especial os/as nenos/as de 5ºA traballamos os contos e a 
poesía. Escribimos poesías a nosa Xela, as nosas mascotas,… e tamén contos 

nos que creamos os nosos propios personaxes.

A través dos nosos relatos expresamos os nosos sentimentos.

Aquí tedes unha pequena mostra dos nosos traballos.
Desexamos que vos gusten!




















Rosalía entrou nas nosas aulas.
 o seu espírito, a súa forza o seu amor por galicia e a nosa 
língua..sacou o mellor de nós na celebración do seu día.



En Santiago naceu Rosalía

no mes de febreiro, un día.

Coa súa nai ao seu carón

pasou a infancia en Padrón.

De moza moito  estudou

e a escribir se adicou.

Con Manuel Murguía casou

          e a sete fillos criou.

Foi poetisa i escritora

de moitos libros autora.

Nós lembramos cada ano 

a gran Rosalía de Castro.







A PRIMAVERA CHEGOU ÁS AULAS DE INFANTIL 
Durante o terceiro trimestre o alumnado de educación infantil estivo 

inmerso no estudo da flora e fauna propias da estación primaveral. 

Os nenos/as de tres anos realizaron diversas manualidades utilizando 
material de refugallo,  poñendo así en valor o concepto de reciclaxe e coidado da 
natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os maiores de educación infantil fixeron un traballo colaborativo 
potenciando, deste xeito, a importancia do traballo en equipo. Escaneando o 
código QR podedes ver o proceso de elaboración deste fermoso mural. NON 
DEIXEDES DE VELO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nas aulas de 4 anos estivemos a facer un estudo para o coñecemento de 
diferentes insectos, así como a observación directa do ciclo da vida dunha 
xoaniña coa posta en marcha dun criadeiro de xoaniñas. Aproveitamos ademais 
para concienciar ao alumnado da importancia das xoaniñas na loita de plagas 
das plantas, como depredador natural do pulgón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coa chegada do bo tempo decidimos realizar actividades ao aire libre 
como estas bolboretas  ás que decoramos e baleiramos o interior das súas ás. 
Despois, fotografámolas poñendo como fondo un elemento da natureza. O 
resultado, salta á vista! Mirade, mirade!!!! 

  



A verdade é que o proxecto da PRIMAVERA deu para moito!!! E, por iso, 
fixemos un montón de actividades ben xeitosas… 

PRANTAMOS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XOGAMOS… 

 

 

 

 

 

  



APRENDEMOS VOCABULARIO… 

 

 

E TAMÉN NÚMEROS…                            

    

 

 

 

 

 

 

 

E, POR SUPOSTO, CREAMOS E ACHEGÁMONOS O MUNDO DO ARTE… 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
 
 

SABÍAS QUE…? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

É moi importante 
almorzar ben 

para ter enerxía 
para todo o día. 

 
Para ter boa saúde hai que 

alimentarse ben, facer 
exercicio, durmir dez horas e 
coidar a hixiene, lavando as 
mans, antes de comer e os 

dentes despois de cada comida. 
comida.. 

Podemos tomar todos os 
días froitas, verduras, pan, 

pasta e lácteos De tres a 
cinco veces por semana 

embutidos, carne ou peixe. 
As chuches, doces 

hamburguesas e coca-cola 
só de cando en vez. 

d 

 

Debemos beber 
moita auga e 
non bebidas 
con azucre. 



                                                                                                                                                                     
 
 

 

  

 
Escoitamos, observamos, 

lemos, escribimos,  

pintamos, recortamos….. 

Este foi o   

resultado final do  

noso traballo…! 

   

 

                                          

2ºC 












SECCIÓN BILINGÜE 
Este curso na sección bilingüe tivemos con 
nos a Richa, auxiliar de conversa de Nova 

Deli (India).Estivo no noso centro casi tres 
meses e foi un pracer contar ca súa 

colaboración.  












Despois de aprender a 

historia do Dia do 

Libro fixemos uns 

debuxos,

Quedaronnos moi 

chulos.
Verdade!



	

guauuuu!

	



A HISTORIA DOS MAIOS 
A celebración das festas de maio é común en moitas outras partes de España e Europa, onde hai 
variantes similares da mesma festa. A súa orixe está necesariamente ligada á manipulación da 
natureza por parte dos seres humanos; Neste sentido, pode moi ben remontarse ao período 
magdaleniano, cando xurdiron os primeiros rituais asociados á colleita, ou ao neolítico, coa 
consolidación da agricultura e os estilos de vida sedentarios.


Hai dous tipos de maios, o humano e o figurado. O primeiro está case desaparecido na 
actualidade e só o atopamos en pequenas localidades do norte, como Ribadeo ou Portomarín.


Os nenos traballaron arreo: 




Os maios é o nome dunha festa popular galega que forma parte do chamado ciclo de maio, 
época de exaltación da natureza ó comezo da primavera. O seu orixe remóntase as civilizacións 
prerromanas e celébrase  arredor do 1 de maio.


Nesta festividade realízanse representacións, bailes e cantos arredor dos maios, unhas 
estructuras inspiradas en figuras de árbores con adornos de flores, follas e froitos. 


Os alumnos de 2ºB fixemos a nosa propia interpretación desta festa. Debuxamos unha árbore e a 
coloreamos entre todos e todas. Recortamos flores e froitas, coloreámola e as pegamos. 





                        Tamén creamos un poema

         

                        Somos os alumnos de 2º

                        e imos a mostrarvos 

                        con moita ledicia 

                        os nosos propios maios

  


                        Nos maios despedimos o

	 	           inverno e recibimos a primavera 

	 	           cheo de froitos e flores 

	 	           que teñen moita maxia e cores.


	 	           Quen ben nos quedou

	 	           fermoso e florido

	 	           O próximo ano

	 	           será máis colorido


	 	 	 	 	 	 	                  


OS MAIOS





QUERIDA XELA VOANDO LIBRE VAS
A FALTA DE LIBERDADE

NUNCA NUNCA MÁIS 
2021 ANO XACOBEO 

DENDE SARRIA CON AMOR 
PARA O MUNDO ENTEIRO.

proxecto interdisciplinar de 
creación propia dos mestres do 

frei Luis .
traballo en equipo para 

compartir co gremio docente e 
achegar aos nosos alumnos/as á 

vida e obra de xela.

ABRAHAM CUPEIRO, multiinstrumentista, veciño de sarria e ex-alumno do noso 
cole, colaborou no noso proxecto.O seu impresionante Kárnyx sonou nos 

lugares máis senlleiros da nosa vila.
grazas abraham!

un traballo  no que todo o 
alumnado de primaria participou e 
foi colgado no portal da lingua 
como un dos máis importantes 

realizados nas escolas galegas.

	



VISITA O NOSO TABOLEIRO DE LETRAS GALEGAS
https://view.genial.ly/6078bf74e9b5e00db703ea15/
interactive-content-taboleiro-actividades-xela-arias



Acrósticos para Xela Arias
Os nenos e nenas de 3ºB, convertéronse en poetas e

decidiron dedicarlle acrósticos a Xela Arias, a

autora homenaxeada o Día das Letras Galegas. Con

ela aprenderon moito sobre poesía, sobre mulleres

fortes e sobre a importancia da nosa lingua.

Xela en Sarria naceu.
Entre a natureza aprendeu.
Louca pola poesía se volveu,
A medida que creceu Xa dende nena, nas letras vivía.

Ela o galego protexía.
Levaba a creación alí onde ía.
A beira das árbores compoñía.

Xa recordamos a Xela tradutora.
En galego falaba, sentía e escribía.
Líder do galego, activista, soñadora.
Andando nas palabras o idioma defendía.

Xela non era unha profe calquera.
Ensinar a súa paixón era.
Libres xogaban coas letras dela,
As agachadas detrás dos poemas.

Xela era poeta e tamén tradutora,
E escribía poesía a todas horas.
Liderou unha revolución escritora,
Adoranada con letras cantoras.

Xela escribindo vivía.
E amaba a poesía.
Letras galegas ela escribía.
A igualdade defendía.

Escanea o código QR
para ir ao vídeo onde se
recitan os acrósticos.



NON TE AMOLA! 
 
O pasado 18 de maio, co gallo de celebrar o día das Letras Galegas, alumnado dos 
diferentes centros educativos de Sarria xuntámonos para celebrar un acto poético 
colectivo en homenaxe a Xela Arias. 
O eixe vertebrador é a unión e xuntanza da comunidade educativa en prol da cultura e 
da lingua galega representadas na senlleira figura literaria da homenaxeada. 
Votámonos á rúa como fixeron os xograres medievais e espallamos os seus versos. 
No noso caso relatamos a vida de Xela Arias a partir de escollas feitas da súa propia 
biografía, Non te amola!, a súa primeira achega á narrativa. Trátase dunha biografía 
emocional dunha infancia que se proxecta, vizosa, cara aos nosos días.  
 
Xela Arias, naceu en Sarria no ano 1962. Foi unha poeta 
que publicou libros esenciais como Denuncia do 
equilibrio, Tigres como cabalos ou Darío a diario, 
dedicado ao seu fillo, en que aborda a maternidade 
cunha mirada afastada do tratamento tradicional. 
Autora sempre comprometida, puxo a súa voz en 
mobilizacións cívicas como a da marea negra do Prestige 
e en favor da lingua galega. 
Traduciu para o galego desde o inglés, italiano, 
portugués e castelán autores como Bram Stoker 
(Drácula), Roald Dahl (As bruxas) ou Gianni Rodari 
(Contos ao teléfono). 
Finou en Vigo no ano 2003. 
 
 

 



DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE 
 

 

  

  



 



 

 

 

 

6º A 



XELA	ARIAS	E	AS	LETRAS	GALEGAS

O	día	17	de	maio	celebramos	en	Galicia	o	Día	das	Letras	Galegas,	escolleuse	este	día	porque	
foi	 a	 data	 na	 que	 se	 publicou	 o	 libro	 “Cantares	 Gallegos”	 de	 Rosalía	 de	 Castro.	 Cada	 ano	 a	 Real	
Academia	Galega	escolle	un	autor	para	homenaxealo;	celébranse	moitos	actos	en	toda	Galicia.

En	 2021	 elexiron	 a	 Xela	 Arias.	 É	 unha	 escritora	 de	 poesía	 que	 naceu	 en	 Sarria	 en	 1962	 e	
morreu	en	Vigo	no	ano	2003.	Xela	naceu	en	Barreiros	porque	o	 seu	pai	 era	mestre	na	escola	da	
Granxa	de	Barreiros.	Cando	Qña	7	anos	a	familia	de	Xela	Arias	trasladouse	a	vivir	a	Vigo.	Estudou	no	
InsQtuto	Castelao	e	despois	 traballou	nunha	editorial.	Moitos	anos	despois	 rematou	os	estudos	e	
matriculouse	 na	 Universidade	 de	 Vigo.	 Cando	 rematou	 a	 universidade	 traballou	 de	 profesora	 en	
varios	insQtutos	ata	o	seu	falecemento.

Como	escritora	empezou	a	publicar	en	1980,	primeiro	en	xornais	e	revistas.	En	1986	escribiu	
o	seu	primeiro	libro	de	poesía.	Tamén	foi	tradutora	de	libros	ao	galego.	Recibiu	varios	premios	polos	
seus	libros.

Este	 ano	 vai	 ser	un	Día	das	 Letras	Galegas	moi	 especial	 para	 a	 vila	de	 Sarria,	 porque	Xela	
naceu	eiquí,	 vanse	 celebrar	moitos	actos	e	homenaxes.	Cambiouse	o	nome	da	Rúa	 José	Antonio,	
que	a	parQr	de	agora	pasa	a	chamarse	Rúa	Xela	Arias.	Tamén	un	arQsta	pintou	un	mural	coa	cara	de	
Xela	nunha	casa	xunto	a	Capela	de	San	Lázaro.

Todos	os	sarriáns	debemos	estar	moi	orgullosos	de	que	unha	escritora	que	naceu	eiquí,	sexa	
homenaxeada	no	Día	das	Letras	Galegas	deste	ano.

Diego	Rigueiro	López



OUTRA  PROMOCIÓN QUE SE 
VAI…

Ano tras ano despedimos unha xeración, facédesvos 
maiores! .

De moitos recordamos o voso incio na escola, os primeiros 
días,   o guapiños/as  que estabades de mandilón, o cambio 

do lápis ao boli, mil e unha anécdotas ….acordádesvos?
Nós si e sentímonos orgullosos/as das persoas que estades 

construíndo ser.

Atrás queda a vosa etapa de Ed.Infantil e Primaria. 
Desexamos que a vosa maleta continúe a viaxe iniciada 
connosco pola  formación.Esperamos levedes  unha boa  

pegada nosa  e unha carga educativa que vos facilite o inicio 
no Ensino Secundario .

Alí iniciades unha nova aventura, espéranvos novos amigos, 
experiencias,novos profes, momentos…

Tal vez vaiades con certa angustia cara ese novo reto,pero 
pensade que así é o camiño da vida…superarse cada día, 

vencer os medos e intentar ser cada día mellores.

 Recordade sempre…que aquí pretiño agarda o Frei Luís, a 
vosa escola, os vosos mestres que vos agardan coas portas 

e os brazos abertos.

Moita sorte e ata sempre!




