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Día das Letras Galegas. Manuel María

MANUEL MARÍA
Manuel María Fernández Teixeiro foi poeta narrador 1968, Barriga Verde
e dramaturgo recoñecido de extensa obra. Naceu en 1968, Noticia da vida e da poesía de Xosé Crecente 
Outeiro de Rei (Lugo) o 6 de outubro de 1929 e Vega
morreu na Coruña o 8 de setembro de 2004. Foi fillo 1969, Versos pra un país de minifundios
de Pastora Teixeiro Casanova e de Antonio 

1969, Versos pra cantar en feiras e romaxes
Fernández Núñez. Naceu na Casa de Hortas. O 

1970, Remolfuturo poeta medrou nun fogar labrego acomodado 
1970, Canciós do lusco ao fuscotendo acceso a obras da literatura galega. Pero tamén 
1971, A Rosalíana escola á que acudiu en Rábade, á outra beira do 

río Miño, tivo un primeiro achegamento á poesía na 1971, 99 poemas de Manuel María
lingua nai. Malia os tempos que corrían, o seu mestre 1971, O Xornaleiro a sete testimuñas máis
dedicaba os sábados á lectura de Amado Carballo ou  1972, Odas nun tempo de paz e de ledicia
Manuel Antonio, que máis adiante deixarían pegada 

1973, Aldraxe contra a xistrano seu primeiro poemario.
1973, Informe pra axudar a alcender unha cerilla

Casa Museo Manuel María
1973, Laio e clamor pola Bretaña»

A casa de Manuel María alberga actualmente a 
1973, Cantos rodados para alleados e colonizados

Fundación que leva o seu nome. Foi inaugurada o 7 
1976, Poemas para construír unha patriade setembro de 2013. Ten espazo físico para 
1977, O libro das badaladasbibliotecas, manuscritos, obxectos persoais do 
1977, Poemas ó outonoescritor e outras cousas que teñan que ver coa súa 

vida. A creación da casa museo supuxo a restauración 1978, Catavento de neutrós domesticados
da vivenda que é prototipo da casa chairega. Ademais 1979, As rúas do vento ceibe
conta con obras de Castelao, Urbano Lugrís, Carlos 1982, Escolma de poetas de Outeiro de Rei
Maside, Laxeiro…; unha biblioteca coas mellores 

1982, Versos do lume e do vagalumecoleccións do libro galego e numerosos documentos 
1985, O camiño é unha nostalxiamanuscritos de personas relevantes da cultura galega.
1984, Cantigueiro do Orcellón

1984, A luz resuscitadaObra de Manuel Maria
1986, Oráculos para cavalinhos-do-demoObras poéticas
1986, Ritual para unha tribu capital do concello1950, Muiñeiro de brétemas
1988, As lúcidas lúas do outono1952, Morrendo a cada intre
1988, Sonetos ao Val de Quiroga1954, Terra Cha
1989, Saturno1954, Advento
1990, Cancioneiro de Monforte de Lemos1957, Auto do taberneiro. 4 ventos
1991, Compendio de orballos e incertezas1958, Documentos personaes
1991, Hinos pra celebrar ao século futuro1960, Sermón para decir en cualquier tiempo (en 
1992, Panxoliñascastellano)
1993, Os lonxes do solpor1961, Auto do labrego. Céltiga, 4
1993, Antoloxía poética1962, Libro de pregos

1993, A primavera de Venus1962, Contos en cuarto crecente e 
Obras dramáticasoutras prosas
1957, Auto do taberneiro1963, Mar Maior
1961, Auto do mariñeiro1964, "A poesía galega de Celso 

Emilio Ferreiro", Grial, 6 1970, Barriga verde
1965, "As augas van caudales" 1976, Unha vez foi o trebón
Grial, 9 1979, Aventuras e desventuras dunha 
1966, "Os alugados" Grial 14 espiña de toxo chamada Berenguela
1967, "Raimon, poeta de noso 1979, Auto trascendental do ensino 
tempo", Grial, 18 tradicional
1968, Proba documental 1979, Farsa de Bululú
1968, Os soños na gaiola Isma,Letizia y Antón (6º E: Primaria)
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Día das Letras Galegas. Manuel María

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/436
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Educación Infantil 4º curso
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Educación Infantil 5º curso

Mural feito para lembrar a Rosalía no seu día - 24 de febreiro

http://orecunchodeinfantil.blogspot.com.es/2016/02/24-febreiro-dia-de-rosalia-de-castro.html 
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Educación Infantil 6º curso

O SOL E A LÚA
Os nenos e nenas de 5 anos traballaron os poemas O Sol e A Lúa de Manuel 
María, coincidindo coas Letras Galegas e a visita ao Planetario.

http://orecunchodeinfantil.blogspot.com.es/2016/05/planetario.html
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Outono
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Magosto, Samaín e Halloween

MAGOSTO, SAMAÍN E HALLOWEEN
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Magosto, Samaín e Halloween

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/413

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/414
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Nadal

POLO MUNDO

O NADAL
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Nadal

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/417 
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Educación Primaria 1º e 2º cursos

http://movetecontino.blogspot.com.es/2016/02/os-chefs-de-1e-2.html
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Educación Primaria 1º e 2º cursos

http://movetecontino.blogspot.com.es/2016/02/mario-va-la-selva.html 
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Educación Primaria 1º e 2º cursos
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Educación Primaria 1º e 2º cursos
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Educación Primaria 3º curso

Este curso foi moi completo.  Foi un pouco traballoso, pero fixemos de todo un pouco

Elaboramos un libro de cociña.

TROITAS Á PAISANA

INGREDIENTES PARA 4 PERSOAS
-4 TROITAS
-4 PATACAS
-2 CEBOLAS
-2 CENORIAS
-1 VASO DE VIÑO BLANCO
-1 VASO DE AUGA
-ACEITE DE OLIVA
-SAL

ELABORACIÓN:

Cortar as cebolas e as cenorias e poñelas a fritir nunha 
tixola. Cando estea un pouco fritidas ponse nunha 
bandexa de forno. Poñemos as troitas sazonadas  
enriba e engadimos un vaso de viño blanco e outro de 
auga. Deixámolas 8 minutos a 200 graos centígrados.
Pelamos as patacas e as fritimos en aceite con sal.
Nunha fonte poñemos a un lado as verduras, noutro as 
troitas, regámolo todo cun pouco de caldo da bandexa e as acompañamos coas patacas 
fritidas.
A comer!

Eva Nelly Alonso Sande

Practicamos m
odalidades artísti

cas



O meu nome é Manuel Rodas Tizón e o entrevistado un ano despois, casamos. Eu tiña 19 anos e ela 16 

(meu avó ri).é o meu avó.

-Cal foi o teu traballo, se non podías ver?-Cantos anos ten vostede?

-Traballei 35 anos para a ONCE (Organización -Teño 71 anos.

Nacional de Cegos).-O que fai?

-O que fai no teu tempo libre?-Eu son xubilado.

-Realmente me gustan os cans, eu saio de  paseo con -A que idade quedou cego?

eles, son moi leais e fanme compañía.I Tamén sego -Aos catorce anos.

os partidos de fútbol na radio. E toco o acordeón.-Que pasou?

-Como  sabes  andar pola casa sen ver?-Eu estaba no monte coas ovellas e atopei a pólvora 

-Porque sei perfectamente, e xa o fago dunha mina. Eu non sabía o que era, e comecei a 

instintivamente. Para a casa non preciso da axuda de xogar con ela e  a batela contra unha rocha. A 

ninguén.continuación, a pólvora explotou e bateu no meu 

-Como  sabes a hora que é?rostro. Eu quedei sen un  ollo e o outro permaneceu 

-Eu teño un reloxo con voz, eu premo un botón e sen vista. Tamén teño residuo de pólvora nas mans.

unha voz me di a hora.-A súa vida foi moi difícil?

-A túa vida é moi diferente dos que ven?-Moi difícil, especialmente no inicio, despois cos 

-Non, non é moi diferente . Fago a vida dunha persoa anos funme adaptando.

sen discapacidade,Claro que hai cousas que non -Entón, non podería estudar?

podo facer, pero en xeral é moi semellante.-Puiden, eu enviáronme a Madrid para a un colexio 

-E, finalmente, dime unha cousa que quererías onde aprendín a escribir en braille, pero ao longo dos 

facer e non podes.anos esquecino.

-Andar en bici.-Como coñeciches a avoa?

-A coñecín na casa duns amigos. Nós namoramos  e 

 ENTREVISTA CON  CELSO PEREZ. (INVIDENTE)

Actuamos como periodistas.

Educación Primaria 3º curso
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...pero tamén tivemos as nosas celebracións.

Traballamos moito...
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Educación Primaria 4º curso

http://movetecontino.blogspot.com.es/2016/05/a-bicicleta-traballos-dos-nenos-e-nenas.html 
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Educación Primaria 4º curso
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Educación Primaria 5º curso

1-DAVID: Para min, a Lingua Galega é unha lingua 
especial.Cando eu era un neno pequeno, non me 
gustaba moito a Lingua Galega, porque toda a miña 
familia era de capital, e eu quería ser de capital.Foi 
medrando a miña capacidade mental, e empecei a 
comprender os galegos un poquiño máis.

Agora que son máis grande, cando falo galego, 
síntome especial, síntome...GALEGO. E agora podo 
decir libremente, VIVAMOS COMO GALEGOS!!!!!

2-NUNO: É a língua propia de aquí, a língua máis 
especial, a língua máis bela,algo que non debemos 
perder, é a nosa vida, a nosa esencia, unha virtude 
moi especial, difícil de describir nunha libreta e ata 
falando é difícil, é un idioma único en nós. É unha 
língua que estará sempre na miña vida. Teño a Lingua 

Galega no corazón e nunca sairá de aí. A verdade é 
3-LUCÍA CA.: que o que sinto por esta lingua non se pode expresar 

con letras, para cada un de nós este amor seguro que 
é diferente e eu sei como é o amor que sinto  porque 
mirei dentro do meu peito e todo estaba no meu 
corazón.

4-CARMEN C. : A lingua galega é algo especial , Moitas persoas dinme que o galego non sirve para 
algo que aprecio. nada na vida, pero para min é todo. 

Sempre que falo a Lingua Galega sinto os latexos 
dentro do meu peito e maravillas na miña boca, e 
pase o que pase non quero deixar de sentir iso.

Eu son e sempre serei un galego e ben orgulloso que 
estarei de todo o maravilloso que temos. Todo o que 
temos e ben bonito, e se abrides os ollos e só se 
levades a Galicia ben metida no corazón vos daredes 
conta. 

7-HUGO: Para min a Lingua Galega é unha lingua 
expresiva, única na que as palabras bonitas saen soas 
do corazón. Sempre dixen que para min esta lingua é 
a lingua do amor.

É unha lingua moi importante,todas as 
persoas da miña familia o falan e eu de maior quero 
falalo.

Gústame moito escribir en galego,é como se cando o 
falo deranme un bico xeado no meu corazón.

Non coñecí ao meu avó, pero quero aprender galego 
por él, porque falaba moi ben galego.

A miña avoa díxome que cando ia durmir (cando era 
unha parruliña) cantabame unha canción en galego 
moi bonita, por iso a lingua galega e tan importante 
para min.

Para min a lingua galega é moi 
especial porque  miña bisavoa pois sempre me falaba 
en galego por exemplo unha das súas frases: “Nena 
non corras que vas caer” e por iso a lingua galega  e 
tan especial para min e eu non na quero perder. 

5-LUCIA COSTAS: É un idioma que se está 
perdendo ,pero eu xamáis o perderei , sempre o 
levarei dentro de min.

6-KARLA: A lingua galega gústame.Cando eu era 
pequena me parecía moi rara , pero fai pouco dinme 
conta que se estaba perdendo e intento falala máis 
que antes xa que perder o galego e perder as nosas 
raíces e a nosa cultura. Algunhas palabras custanme 
pero as repaso. Na miña casa o galego non se fala 
moito,  so meu irmán e mais eu. 8-NICOLÁS: -A Lingua Galega para min é unha 

Lingua a derrochar, antiga, que pertence a nosa 
cultura, é dicir a Galicia e que nunca, nunca, nunca, 
nunca se poda desperdiciar. Para min a Lingua 
Galega vai estar aquí, axiña, que para non perdela, 
non hai que renunciar nela e sempre que podas falar 
coa nosa Lingua, faino.A Lingua Galega tamén é 
importante, o Castelán non é a Lingua máis 
importante.Todas son importantes.

9-ALBA G: 

ARTIGO DE OPINIÓN: UNHA REFLEXIÓN SOBRE A NOSA LINGUA. 5º E.P.

Que é a Lingua Galega para min?
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Educación Primaria 5º curso

10-SAMUEL: É unha lingua que se trasmite de 
xeración en xeración. É ademais ,e unha forma de 
falar moi peculiar,porqué cando a falo sinto algo 
dentro de min.Estáse perdendo.Haina que falares e 
non se pode derrochar esta lingua tan fermosa e 
chula. 

11-CARMEN M: Para min,a Lingua Galega é unha 
herdanza,e que nunca se pode perder. Alí onde me 
atope sempre sentireime orgullosa de ser 
Galega,porque a lingua Galega é a lingua máis 
fermosa do mundo. O que sinto pola lingua Galega é 
dificil de explicar porque sinto unha mezcla de 
emocións.

12-DANIELA P.: E a língua mais especial de Galicia 

e se está perdendo pero eu sempre a levarei no meu 

corazón. É a maneira de comunicarse e mentras eu 

viva nunca se perdera. Desde que son  pequena 

fálanme en galego, ao principio eu non entendía 

nada, pero encántame  esa lingua e se se perde 

quedareime moi decepcionada porque é a nosa 

lingua, de onde descenden as nosas raíces.

13-WALDA: As veces eme difícil falar a Lingua 

Galega ou equivócome falándoa, pero é fermosa.

Sempre podes atopar palabras novas, como eu que 

aprendín que “caracol” dise cosco en galego, pero 

iso non é nada o galego é unha lingua xenial que 

sempre pode sorprendernos. Eu son galega e síntome 

moi ben por iso, eu sempre falei en castelán pero 

agora estou recuperando o galego na miña fala. Por 

exemplo: dicindo abur en vez de chau. Miña avoa é 

galega e sempre fala galego aínda que as veces ata 

ela se equivoca, por iso hai que intentar falar galego 

porque ata os galegos equivócanse falando a súa 

lingua.

14-INÉS: Para min é moi importante, sobre todo 
porque o meu avó falábaa, eu non falo moito en 
galego,aínda que debería facelo, porque non quero 
que a lingua máis bonita do mundo pérdase. Aínda 
que non o fale sempre, utilizo expresións galegas 
como: “a todo filispín”, e, “vai rezar”. Cando era 
pequena,e pisaba a miña ávoa, ela dicíame: MEU 
PÉ!!! Eu non o entendía e facíame gracia. Todas esas 
cousas son verdade, eu non son das que fala por falar, 
non, o que si son é galega, e nada nin ninguén poderá 
cambialo.

15-GABRIELA:Para min, é un idioma , que grazas a 
él, eres recoñecido alá onde o fales, aunque sexa só 
unha palabra que se che escape. Eu creo que así 
como faise en Galicia (falar un idioma 
propio)debería facerse en todas partes. Un idioma é 
un modo de comunicarse, así que é importante ter 
varios. É moi bonito que cando alguén fala se lle 
recoñeza pola súa forma de falar. Dame pena que se 
pérda este idioma. Eu non o uso casi, pero é un bó 
idioma.

16-ADRIÁN: O galego é a lingua da nosa vida e  
estase perdendo.

Debemos falar en galego de xeración en xeración 
porque é unha lingua fermosa. Eu non falo moito en 
galego coa xente pero cando estou coa miña avoa 
sempre o falo. Creo que todos deberíamos 
esforzarnos un pouco máis en intentar falalo xa que é 
a lingua dos nosos antepasados e non é moi difícil.

17-ALBA S: Para min a Língua Galega é unha língua 
que paréceme preciosa,antes falábase moito pero 
agora un pouco menos.Esta língua queroa ter para 
toda a miña vida!!!! Encántame!!!! Non quero que se 
perda!

20-JIMENA:  É un idioma que deberían falar todos 
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os galegos .É antiguo así que non debería perderse, 
como todas as linguas. Ainda que para a xente coma 
mín, que cambiei cada pouco de comunidade 
autónoma , é moi complicado ter que aprender as 
cousas que xa diches noutra lingua. Creo que os 
meus antepasados eran galegos, xa que un dos meus 
apelidos é galego . Non quero que a Lingua Galega 
se perda. Pero no colexio, só deixaría Lingua Galega 
, Ciencias Sociais e Ciencias Naturais deixaríao en 
castelán .

Falemos esta lingua que é algo moi especial ninguén  

que vive en Galicia non quere  perder algo tan 

especial. Me da moita vergoña non  falar 

galego.¡¡VEÑA FALEMOS GALEGO!!

21-CLAUDIA: A Lingua Galega é, para min coma 
unha cousa que é imprescindible, tanto coma que sen 
ela non eres ninguén. Ademais ,é unha Lingua moi 
bonita e especial.

Se non queremos perder esta Lingua tan... non hai 
palabras para expresalo, o que temos que facer é 
seguir utilizando o Galego como facían os nosos 
antepasados, sen que nos de vergoña ou que 
pensemos que é algo que non importa.

Dende a miña opinión, eu penso que se todos a 
falamos aínda que sexa só un pouquiño, 
conseguiremos que non se perda esta Lingua tan 
especial.

Eu teño amigos doutros lugares, e sempre os animo a 
falar Galego, xa que se están en Galicia terán que 
aprendelo.

Por iso, anímovos a todos a que faledes Galego todo 
o posible, aínda que cometades erros! Todos imos 
meter a pata algunha vez, así que non importa Non 
deixemos que se perda o Galego!

Creo que aínda non acabei xa que teño moitas cousas 
que contar sobre a nosa Lingua, como que é tan 
antiga que ata os cavernícolas a falaban (isto é unha 
broma).

e unha ou dúas expresións e palabras que se usan 
moito en Galicia: vai rezar, colo , malo será, 
algunhas palabras terminadas en iño, iña e abur, que 
agora estase perdendo, unha pena...

E para rematar, un pouquiño da nosa gastronomía: 
polbo a feira, lacón con grelos, empanada de polbo, 
caldo, callos e mais, moitas mais!

22-SOFÍA : É unha lingua falada en Galicia. Algúns 
aprenden a lingua Galega como eu e non é tan dificil. 
A Lingua Galega tamén estase perdendo en Galicia, é 
unha pena.

23-FABRIZIO: Para min a lingua galega é 
importante, e tamen para os que falan e para os seus 
familiares. Eu non falo galego porque son 
estranxeiro. Cando vin a primera vez a Galicia, 
cando eu escoitie a lingua galega me pareceu moi 
importante para os galegos

24-DANIELA V. : É algo moi especial porque senon 
non seremos ninguen. Así que vedes o importante 
que é para min a lingua galega.

25-NICOLE: Para min a lingua galega é unha lingua 

que non se pode perder, o castelán non é a única 

lingua importante no mundo. Me gusta moito que se 

use abundantemente nos colexios,aunque eu penso 

que mais xente no mundo a debe de falar ao  paso do 

tempo non o falaba moito porque pensei que non o ía 

falar ben ou que non me ía gustar, agora penso todo o 

contrario gústame moito; a miña profesora  díxonos a 

min e a meus compañeiros de que o importante de 

falar en galego e que alo menos o intentemos que é o 

que importa. Agora sempre eu digo: ENCÁNTAME 

A LINGUA GALEGA! E todo o mundo o debe  dicir.
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Aliméntate ben

http://merendassaudables.blogspot.com.es/

ALIMÉNTATE BEN

MERENDAS SAUDABLES
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Hábitos Saudables

9 MESES 9 HÁBITOS SAUDABLES

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/439



Hábitos Saudables
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Escola Galega de Consumo

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsada/node/420

ESCOLA GALEGA

DE CONSUMO
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Illa Fantasía. A escola do Unicornio.
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Excursión Fin de Primaria

EXCURSIÓN

FIN DE PRIMARIA
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Excursión Fin de Primaria
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Educación Primaria 1º curso

La reválida como ya todos sabréis es ese 

examen impuesto por el ministro de 

educación Wert  y que es tan polémico. 

En nuestro colegio  solo asistieron cuatro 

alumnos el primer día y los otros dos 

restantes, tres de ellos. El primer día se 

evaluó a los alumnos en competencia 

lingüística, en lengua castellana y 

competencia matemática. El segundo día 

se evaluaron a los alumnos en 

competencia lingüística (lengua gallega) y 

competencia en ciencia y tecnología. El 

último día fue en competencia de la  

primera lengua extranjera (inglés). 

Yo en nuestro centro fui uno de los pocos 

que asistió y os voy a contar un poco 

como fue mi experiencia. El primer día la 

prueba de lengua castellana no fue muy 

difícil ni muy fácil pero tendrían que dar 

más tiempo para el segundo cuaderno. En 

la de matemáticas me puse algo nervioso porque era difícil y como yo digo acabe 

haciendo la quiniela que eso quiere decir que la últimas seis o siete preguntas las 

marqué al azar. El segundo día fue la de lengua gallega que tampoco fue difícil, la de 

ciencias naturales y tecnología que esa para mí fue la más fácil de todas ellas. El tercer  

día fue la de inglés que el primer cuaderno fue más fácil de lo que esperaba pero… el 

segundo cuaderno fue bastante más difícil.   

Según dice el gobierno los exámenes de la reválida tienen un carácter informativo y 

orientador, el resultado se expresara en un informe con los niveles insuficiente, 

suficiente, bien, notable o sobresaliente.  Los padres podrán solicitar ver las pruebas.

En la opinión de nuestro director Miguel Gayoso: “los alumnos están estresados 

porque no se encuentran en su ámbito, se alteran porque es algo nuevo para ellos”

En mi opinión la reválida es examen que no vale para nada; pero lo que es peor, es 

saltarse las normas. Aunque no te guste algo si tienes que hacerlo, lo haces y ya está.   

                                                      Antón Silveira (6º Educación Primaria)

La Reválida



-31- C.E.I.P. Sada y sus ContornosXornal escolar. Curso 2015-16

Educación Primaria 1º cursoAsociación de nais e pais

Chegou  xuño e  o remate do curso escolar, e que case nos deixan quedar sen o servizo. 
unha vez mais temos que despedir a un grupo Foron moitos os que nos ofreceron o seu apoio 
de nenos que, na súa maioría,  levaba e colaboración, dende a Dirección do Centro, o 
connosco 9 anos, e dos que nos sentimos moi Consello Escolar, o Alcalde, a Concelleira de 
fachendosos porque sabemos que van a deixar Educación, membros da oposición, sendo 
o nome de “Sada y sus Contornos” nun posto decisiva a mediación do anterior alcalde, 
moi destacado no Instituto. Ernesto Anido, diante dos seus compañeiros 

de partido na Consellería  para remover os 
¡Noraboa rapaces! E voltade a visitarnos obstáculos que existían o cal lle 
de cando en vez. agradecemos dende aquí. A lo menos 

conseguimos atallar o problema Este curso a Directiva da Anpa 
temporalmente  este curso. O curso que ven renovouse completamente, polo que os 

xa será outra loita!catro membros somos novos no posto, 
recollendo o testigo dos veteranos Cristina Coidamos dende a Anpa que os libros na 
Xusto, Manu Porteiro e Carlos Reinlein dos que ensinanza obrigatoria deberían de ser gratuítos 
tratamos de seguir  o seu ronsel e aos que para todos con independencia da renda dos 
consultamos e mareamos ata o cansancio. pais.
Perdoade os nosos fallos se no ó fixemos tan 
ben como quixeramos… Por iso, dende o ano pasado temos creado un 

banco de libros da ANPA, gratuítos, que 
Estivemos  a continuar coas axudas de abrangue a 25 nenos de terceiro e outros tantos 
material, o banco de libros, o comedor escolar, de quinto de primaria que se conqueriu grazas a 
a organización de actividades extraescolares, xestión de Miguel, “O noso Dire”, diante das 
coa  boa xestión de Ramón Garcia, profesor de editoriais. 
pintura  ó que lle contratamos tamén  a 
organización do resto de actividades da Anpa,  E tamén queremos iniciar este ano un banco 
a Festa de Nadal no Pavillón Municipal co novo (dado que os libros que tiñamos quedaron 
esperado sorteo de agasallos, doados polos obsoletos) para cuarto e sexto de primaria, para 
comerciantes de Sada e xa vos anunciamos o que solicitamos que as familias que poidan 
que estamos a preparar a festa de Fin de Curso dispor dos libros (que non os teñan que 
para o día 21 pola tarde nas instalación do noso entregar no colexio por ser beneficiarios de 
colexio, si “o tempo non o impide” porque a” axudas) os doen a Anpa que, aínda que por 
Autoridade sí que xa o permite”. agora sexan poucos , supoñen un primeiro 

paso, coordinados co banco do colexio para 
Aproveitamos este espazo para poñer de acadar a gratuidade total dos libros de 3º a 6º 
manifesto a importancia da participación das de primaria (reutilizables)  nos vindeiros cursos.
familias na  escola, a través da Anpa, como 
socios, por suposto, pero sobre todo na E isto foi todo o que deron de sí estes 9 meses
directiva (dos catro que somos, dous non poden 

Desexando que pasedes unas Felices continuar o curso que ven) así que e 
Vacacións despídese ata o curso que venURXENTE, que se presenten candidatos, aló 

menos dous, ¡pero cantos mais sexamos A Xunta Directiva de Anpa As Mariñas do 
mellor! Repártense as tarefas e sobre todo C.E.I.P SADA  Y SUS CONTORNOS.
entran aires novos con ideas e propostas 
renovadas. ¡Animádevos!

O mesmo ocorre cos colaboradores do comedor 
para o que sempre andamos moi xustos co 
número de persoas de que dispoñemos. Tamén 
precisamos pais/ nais.

Este curso, ademais, no tema do comedor 
houbo algunhas dificultades técnico-
regulamentarias coa Consellería de Educación 



http://movetecontino.blogspot.com.es/
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