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Un ano máis , un novo número da revista “CANDEAS” , e 

este querémolo adicar a aquelo que facemos entre todos, a este 
lugar onde conflúen o esforzo e a ilusión de tantas persoas: 
alumnos/as, profesores/as, pais e nais, conserxe, traballadores 
do comedor e plan madruga, monitores de actividades extraes-
colares, persoal de limpeza,  este lugar dende o que verba a ver-
ba, día a día imos poñendo os alicerces da sociedade da que 
formamos parte e na que participamos, na nosa Comunidade 
Educativa : O Colexio. 

 
 
Agardamos que a nosa revista, a de todos e todas, serva 

para dar a coñecer o noso colexio, cremos que todas as activi-
dades e servizos que se realizan no centro deben ter un carácter 
educativo e procurar a formación integral dos alumnas/os en 
valores de respecto ós demáis e a sí mesmos, solidaridade e to-
lerancia. 

 
 
Para conseguir estos valores é imprescindible que todos os 

que influimos na educación dos nenos/as marchemos na mes-
ma dirección, reforzándonos uns a outros para que os nenos e 
nenas medren cunha boa  autoestima, sentíndose seguros e 
orientados sobre cales son os seus principios de actuación na 
escola , na familia e na sociedade.  ¡¡¡ BO VERÁN !!!  

 
Un cordial saúdo. 

Claustro de Profesores. 
 

  SAÚDA 



 



 
 



 

 

        

  Unha das nosas preferidas, por non decir  a que máis, douse  
coa  chegada do Nadal.  
     No mes de decembro algo extraordinario aconteceu na nosa  
aula. Un día, recibimos unha carta de alguén moi especial… os  
REIS MAGOS!! Non o podíamos crer!!! 

 
A profe léunola, e gustounos  
moito. Nela, os Reis dábannos  
consellos a cada un de nós e  
tamén dicíannos as cousas que  
máis lle gustan de cada un.   
 Estabamos moi ilusionados!! 
 
 

       
 
 

Logo a profe propúxonos contestarlle, e… MANS A OBRA.   
Cada un de nós escribiulle a súa carta e o rematar depositámola  
no Buzón Real que os Reis Magos deixaron no cole. 



 

 

 
           Outra das anécdotas que nos gustaría compartir con todos vós  
      é a elaboración do “Mural do día da Paz”. Unha actividade coa que  
      disfrutamos moito!!! 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
         Pasámolo moi ben, porque pintamos as mans con pintu- ra  
   branca, foi moi divertido!!! e logo estampámolas no noso mural. Alí  
   engadímoslle un peteiriño, pintámoslle un ollo e velaí o resultado…  
    UNHAS POMBAS DA PAZ BEN BONITAS!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
      E  tamén colaboramos con tódolos nenos/as  
    do centro na construcción do “MURO DA PAZ”.  
    Cada un de nos escribiu nun ladrillo, coa  
    axuda da familia, unha frase cun gran desexo  
    de Paz e construimos un gran muro.  
        Mirade que bonito!!!! 



 

 
       E por último, imos a falar do Entroido. Unha semana moi especial na  
que disfrutamos moito, porque fixemos unha das cousas que máis nos gusta.  
                          DISFRAZARNOS!!!! 
      
                       

    XA CHEGOU O ANTROIDÓN 
      CUN GRAN NOTICIÓN! 
     CADA DÍA DA SEMANA...  
  CUNHA COUSA PREPARADA! 

 
 
 
 
LUNS : Unha gravata ben "Ghuapa". 
  
 
 
 
MARTES : Un zapato de cada cor,  
 canto máis disparatados mellor. 
 
 
 
 
 
 
MÉRCORES :Un mandil de cores mil.  
 
 
 
 
 
 
 
XOVES : Colares a mares.  
 
 
 
VENRES : Festa e disfraz no cole!  
   
  Vestímonos de Peregrinos!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS NENOS E NENAS DE 4 ANOS B CONTESTAMOS A CAROLA: 

 

O ARCO DA VELLA É… UNHA “U” Ó REVÉS CON MOITAS 
CORES E QUE SAE CANDO CHOVE E DESPOIS SAE O SOL. 

 

O ARCO DA VELLA É… COMO UNHA PONTE QUE CHEGA Ó 
CEO. 

 
 

O ARCO DA VELLA É… UN FENÓMENO QUE SE FORMA 
CANDO CHOVE E SAE Ó SOL, E ESTÁ FORMADO POR SE-
TE CORES. 

 





               
EDUCACIÓN 4 ANOS A E 4 ANOS B TRABALLAMOS OS SÍMBOLOS DO   

CAMIÑO  DE  SANTIAGO 

 



OS   NENOS DE 4º  A  CONTESTAMOS A CAROLA 













 EI 3 anos A : 
 CANTAMOS:  

 

EI 3 anos  B : 
 CONTAMOS : 

CANCIÓN 
A LÚA SABE A QUEIXO, 

A MEL E A CHOCOLATE, 
A FROITA BEN MADURA 

A LIMÓN E A TOMATE . (estribillo) 
A TARTARUGA QUIXOA PROBAR 

PERO NON PUIDO 
NIN SIQUERA TOCAR. 

(estribillo) 
O ELEFANTE QUIXOA PROBAR 

PERO NON PUIDO  
NIN SIQUERA TOCAR. 

(estribillo) 
A XIRAFA QUIXOA PROBAR ...  
A CEBRA QUIXOA PROBAR ...  
O LEÓN QUIXOA PROBAR ...  

O RAPOSO QUIXOA PROBAR ...  
O MONO QUIXOA PROBAR ...  

POR FIN O RATO PUIDOA PRO-
BAR  E A UN CACHIÑO A TODOS 

CONVIDOU.. 
(estribillo) 

“A que sabe a lúa”  



 

NESTE  
 

CONTO 
 

FALAMOS 
 

 DO 
 
  

AUTORRETRATO 

4 ANOS B 

4 ANOS A 



 

CONTAMOS CONTOS DE LOBOS, VIMOS PELÍCULAS DE 
CONTOS NOS QUE HABIA LOBOS E 

DEBUXAMOS 

Nenos e nenas de 5 anos a 
Durante o terceiro trimestre lemos 

contos nos que habia lobos. 
Os lobos fan auuuu... Nós fixemos coma 

os lobos 

Nenos e nenas de 5 anos b 
Despois de escoitar o conto , escribi-
mos o título e fixemos debuxos sobre 

o conto, ás veces vimos o conto en 
you tube despois de lelo, ¿sabes que o 

mesmo conto podennolo contar de 
moitas maneiras? 



Escoitamos, lemos, investigamos, observamos 
e despois DEBUXAMOS 

 



 



 

OS NENOS E  NENAS 
 

DO  
 

PRIMEIRO CICLO 
 

DEBUXAMOS 
 

O  
 

VOLCÁN 
 

EYJAFJALLA 

Antia Peleteiro Fernández 



 

María Recio Matalobos 



 Os nenos e nenas de 1º B fomos ver 
una obra de teatro a Pontevedra    

patrocinada por Caixanova. 
E así foi como o lembramos  





 



 





















ASI O VIMOS 
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DAMIÁN 

MARTA 
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ARIANA 
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FÁTIMA 







 









 Os nenos e nenas de 4º curso e as súas 

mestras (Loli e Inés) no desfile de entroido fo-

mos disfrazados de VÍA LÁCTEA pois neste 

curso o proxecto da biblioteca é o Camiño de 

Santiago. 

 

As estrelas teñen algo máxico. Desde moi antigo, os reis incluíronas nos seus escudos 

como símbolo de nobreza e de boa sorte, e os homes seguíronas coma un camiño marcado no 

ceo. Disque así, seguindo as estrelas, chegaron tamén os romanos ata a fin da terra coñecida, a 

nosa Fisterra. 

Sabías que...? 

As estrelas sempre se asociaron a sinais divinos. Segundo conta a lenda, no século VIII 

un ermitán de nome Paio viu caer unha chuvia de estrelas sobre o bosque de Libredón, onde 

descubriu o sepulcro do apóstolo Santiago. Aquel lugar foi chamado Campus Stellae (campo de 

estrelas), nome que daría lugar a Compostela. 

Hoxe sabemos que aquilo só foi unha lenda, pero unha lenda que deu orixe ao Camiño 

de Santiago, ao redor do cal se construíu toda a cultura europea xa que os peregrinos que mar-

chaban ata Santiago, servíanse como referencia da posición da Vía Láctea 

Moitas culturas da Antigüidade crían que a Vía Láctea era unha ruta que percorría o fir-

mamento e levaba ao lugar onde morría o Sol. 

Esta milenaria ruta científica levounos a descubrir que a Vía Láctea é, en realidade, a ga-

laxia á que pertence o noso Sistema Solar, xunto con todas as demais estrelas que vemos a ollo 



 



 





 



















 



 



 



Un ano máis dende a Biblioteca te-
mos novas que contar. É o segun-
do curso que estamos no Plan de 
Melloras de Bibliotecas Escolares 
de Galicia. Á nosa biblioteca che-
gou novo mobiliario para colocar 
os ordenadores, estamos a piques 
de estrear uns preciosos sofás e 
algún mobles novos. ¡Xa os vere-
des! 

Dende principio de curso dispuxe-
mos do noso carné, puidemos 
baixar á biblioteca no recreo e em-
pregar novos documentos que por 
fin empezamos a catalogar: DVDs 
e CD-Roms. 
Este ano Carola invitounos a per-
correr o Camiño Francés  a Santia-
go. 
Traballamos  todos os tramos e 
tamén os elementos do peregrino. 
Pasámolo moi ben e aprendimos 
moitas cousas. 

Recibimos visitas de contacontos, o 
programa Palabras no ar e organiza-
mos viaxes ao teatro para todos os cur-
sos. 

 



Carola retounos a 
averiguar cousas 
da natureza e fixé-
molo moi ben. 

Tamén tivemos a HORA de 
LER, lecturas entre compa-
ñeiros e por primeira vez 
creamos un clube de lectura 
(que ao final foron dous). Re-
sultou moi ben e para o ano 
repetimos. 

As mochilas viaxeiras andive-
ron por moitas casas e tamén 
fixemos exposicións de libros, 
entre as que destacamos POLO 
NADAL, UN LIBRO. 

Unha das actividades nas que par-
ticipastes todos e todas foi a de de-
mostrar con fotos que podemos ler 
en calquera sitio e calquera cousa. 
Dende o centro querémosvos agra-
decer a vosa colaboración. Grazas. 

E para rematar, algo que está nacendo e que coidamos con moito 
agarimo para presentárvolo en setembro: unha ferramenta que leve 
ás casas os traballos que facemos. É o blog da Biblioteca. Unha com-
pañeira moi decidida –Chus-  tivo o arranque pero detrás iremos to-
dos os demais. Se queredes  saber del a dirección é: abibliodecaro-
la.blogspot.com. Esperamos que guste. 

 



¿Un cempés 
ten     cen 

pés? 

¿Por qué os 
lobos non 
cazan sós? 

¿Por que se dí :  
“ ese é moi cuco? 

¿Cantas patas ten unha 
formiga? 

 

3B 



¿Canto viven os mos-
quitos? 

¿Para que lle 
serven as teas 
que construen 
as arañas? 

¿Hai animais da 
fraga con máis de 
dous ollos? 

¿Por qué nos 
pìcan os 
mosquitos? 

Se un esquío se 
mira nun espello 

¿Que pensa? 
 

¿Por que bailan as 
abellas? 

 



AAS MULLERES GAITEIRAS NA HISTORIA DO 
NOSO PAÍS

 
Os nenos e nenas de 6ºB do C.E.I.P Figueiroa, facendo pescudas sobre 
mulleres sobranceiras galegas, fixéronse a seguinte pregunta: 

Antes das gaiteiras  actuais… so tocarían a gaita os homes? 
Pois isto foi o que atoparon: 
A primeira muller gaiteira documentada na historia é Áurea Rodríguez, que 
dirixía durante os anos 20  un cuarteto de gaita, clarinete e percusión cha-
mado  “Os marabillas de Cartelle”.  O feito de que un membro do grupo fose 
feminino xa era un elemento diferenciador do resto dos grupos musicais 
desa época.  

aUREA  
RODRIGUEZ: 

Primeira gaiteira galega 
 

Sábese que foron moitas as actuacións nas que esta gaiteira causou unha forte impre-
sión na sociedade e medios de comunicación. Madrid, Arxentina, Venezuela foron 
algúns dos destinos nos que amosou a súas dotes ata o punto de merecer valoración 
como "Áurea Rodríguez, la reina de la gaita gallega".  
 

Medios de comunicación, discográficas, novos luthiers que deron un xiro ás posibilida-
des do instrumento… son algunhas das moitas causas que deron lugar a que o noso 
intrumento cobrara un peso moito maior na historia da  música galega. Na actualidade 
son numerosas as gaiteiras que podemos atopar non só nos grupos de música tradicio-
nais senon tamén en grupos folk e mesmo orquestras. Susana Seivane, Cristina Pato, 
Mercedes Peón entre outras moitas… son xa coñecidas a nivel internacional e están 
cubrindo un papel inmellorable na difusión da nosa cultura musical por todo o mundo.  

 



 

REEDUCACIÓN DE FONEMAS 
COLABORA  A FAMILIA  APOIO A COÑECEMENTO 

PROGRAMA JCLIC: RAZOAMENTO 
MATEMÁTICO 

ALEJANDRO FIXO COA FAMILIA 
UNHA PRESENTACIÓN DO CAMIÑO 

DE SANTIAGO.   
Momento da exposición na aula de infor-

matica coa pizarra dixital . 
GRAZAS POR COLABORAR CON  NÓS . 

TRABALLOS EN PEQUENOS GRUPOS: 
BUSCANDO INFORMACIÓN EN INTERNET(5º e 6º) - ESTIMULACIÓN DA LINGUAXE (3º) 

  SOBRE O CAMIÑO DE SANTIAGO FRANCÉS       -      PAXIAS :  Reeducación de dislalias  



 

Apoio ó proceso lectoescritor. 
Momentos da sesión utilizando o ma-

terial: 
 LECTOFOTO AKROS 

  ORDENADOR con actividades do 
JCLIC 

Traballo de GRAFOMOTRICIDADE 
Facemos siluetas de mapas, puuzzles, es-

quemas para mellorar a percepción espacial 

Programa de INMERSIÓN LINGÜÍSTICA 
Buscando información sobre o Camiño de Santiago 



 



 



 



 



Os gañadores do concurso son : 
CARLOTA CARRILLO GÓMEZ: “O zorro que quería facer unha carreira”  

DAMIÁN CAMPOS CARRIL: “A sinxeleza da lúa” 



Carlota Carrillo   2º B 



D
am

iá
n 

Ca
mp

os
  C

ar
ril

 
4º

A
 



 



 



 



 



 



 



 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

TITIRICIRCUS 

PONTEVEDRA 

CAMPOLAMEIRO 



 



 



 



 



 



 

O SAHARA 



 

Só tres letras, 
tres letras nada máis, 
só tres letras  
que sempre aprenderás 
 



 



ANPA “PICARIÑOS” somos 
uns pais abertos a tódalas 
vosas ideas, estamos con 
vós para traballar por e 
para os nos@s fillos.   

XXuntos acadaremos 
moitas máis cousas.  
      ¡Agardamos as vosas 
iniciativas!.        

 
ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS “PICARIÑOS” 

CEIP DE FIGUEIROA 

ÚNETE A NÓS E A TÚA FOTO LEVARÁS! 

♪♫ Compañeiros, 

ola,ola,ola,            

nesta nosa escola              

pasámolo  

moi ben,  

ben,ben…. ♪♫ 



ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS “PICARIÑOS” 

CEIP DE FIGUEIROA 

OOs da ANPA, queremos reflectir os esforzos que se fan para lograr melloras,  a 
connivencia discreta e a dedicación. Queremos contar  con persoas que se im-
pliquen, invirtan o seu tempo e esforzo para emprender proxectos enriquece-
dores para os nosos nen@s facilitándollelas cousas ás familias. TRABALLAMOS 
PARA CONSEGUIR A TRAVÉS DE XESTIÓNS: 

- Cambio das FFIESTRAS DO COLE, facendo forza co colexio o igual que os        
-  CUARTOS DE BAÑO dos máis cativos dentro da aula.                                   
- Conseguimos telo CCOMEDOR.                                                                       
- Gracias os da Anpa disfrútase do PPLAN MADRUGA.                                                              
- Os socios da Anpa ppoden beneficiarse dun SSEGURO moi económico que nos 
cubra nas actividades extraescolares, nas saídas,….                                                                                                                
– Por mediación da Anpa conseguimos AARREGLALO CIERRE de todo o períme-
tro do colexio.                                                                                   –
Limpeza do CCANALÓN.                                                                               -
¡Solicitamos!  RAMPA DE ACCESO de minusválido.                                            
–Temos como OOBXECTIVO RReformalos Aseos de Infantil e tamén                            
-PPINTALO VALO do colexio no verán                                                              
-Regalamos unha CCAMISETA ós que participáchedes nas actividades.               
-Regalamos unha FFOTO DE GRUPO ós máis cativos                                       
-Regalamos unha FFOTO DE GRUPO ós que rematedes este ano  

 

“Empeza unha nova etapa” 



ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS “PICARIÑOS” 

CEIP DE FIGUEIROA 

 

Tamén AMPLIÁMOLO 
PARQUE DE INFANTIL 
coa axuda dos membros 
da anpa, dos papás, a 
dirección do centro e o 
conserxe  

CANDO NOS DE-
N DE CCOMER,                  
¡COMO NOS 
IMOS POÑER!  
ñam,ñam,ñam  

Queremos invitarvos a 

participar, vinde a  poñelas 

vosas mans no muro do  

colexio 



ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS “PICARIÑOS” 

CEIP DE FIGUEIROA 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  

DESPOIS DE ESTUDAR, 

  ¡NADAR SENTA  

FENOMENAL! 

WHERE IS MY TEACHER 
ENGLISH ? 

“COA RRAQUETA 
NON HAI QUEN 
NOS GAÑE” 



ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS “PICARIÑOS” 

CEIP DE FIGUEIROA 

 

Participemos en acti-
vidades extraescola-
res que nos ddivirten 
e axudan ao noso 
desenvolvemento 

¡SEICA ÌMOS 
GAÑALO 

MUNDIAL !!! 

SE CON NÓS 
QUERES ESTAR,                                                              
O TEU RREGALO 
NAS ACTIVIDA-
DES AATOPARÁS        

DESPOIS DUN ANO DE ESTUDAR,  

A AANPA UNHA FFESTA NNOS VVAI DAR 



ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS “PICARIÑOS” 

CEIP DE FIGUEIROA 

FFELICITAMOS a tódolos rapa-
ces que PPARTICIPARON no 
Concurso RELATO Curto Fe-
sampas 

CEIP FIGUEROA recibiu o 1º e 
2º PREMIO  

AGRADECEMENTOS: 

-Consellería de Educación e Ordenación Universitaria                          
-Concello da Estrada                                                                        
-Dirección e Profesorado do Centro                                                   
-Conserxe 

*Aproveitamos a ocasión para agradecer a todo o profesora-
do o esforzo e a implicación en tódalas actividades que se fan no 
cole. 

DILLE ÓS TEUS PAIS QUE SE ALGO NON LLES 
GUSTA, OS DA ANPA ÍMOLOS EESCOITAR :         

                                                      CANLES 
DE COMUNICACIÓN COA ANPA: an-
pa.picariños@nontedurmas.org                                        
ceipfigueroa.blogspot.com                                       
buzon                                                        
tlf.: 690908150 

Únete a nós,  

FAITE PICARIÑO!!!!                                                              

ANPA PICARIÑOS  
 Constituída o 25-XI-1978 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                      
 
 

 
 
                                                                                                 



  

 XUNTA  DE  GALICIA 
PRESIDENCIA 

Secretaría  Xeral  de  Política  Lingüística 

 
 

Concellería de Cultura 

 



                            “O camiño  recobra vida. Recobraa cada día con  cada pereegrino,  con   
                                                                       cada metro de viaxe  cuberto”. 

                                                                           Álvaro Cunqueiro, Ano Santo 2010 :   COMPOSTELA, UN LUGAR PA


