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SUMARIO 
 



Desde o Equipo de Dinamización Lingüística do CRA María 

Zambrano, presentámosvos a nova revista que entre toda a 

comunidade educativa elaboramos para este curso que nos pillou 

á volta da pandemia por Covid, nunha nova normalidade! 

Na portada quixemos destacar actividades desenvolvidas nas  

das aulas que se fixeron como proposta do centro de interese 

deste ano académico no que nos centramos no Camiño de 

Santiago e a súa simboloxía, como elemento motivador. 

Esperamos vos guste o resultado. 
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Bufo Fich 



Ola familias! 

1 

Xa estamos de volta! E, como todos os anos desde o CRA MARIA ZAMBRANO 

de O ROSAL, presentamos unha nova edición da nosa revista escolar para 

repasar os traballos feitos por todos os cativos e cativas ao longo do ano 

académico, despois dun curso escolar de transición para toda a comunidade 

educativa trala pandemia.  

Este ano continuamos a traballar arreo grazas a labor e implicación de tod@s, 

e para o próximo curso... ata estaremos con aulas renovadas!  Tamén nesta 

nova edición da revista do Bufo vimos cargadiños de novidades!  

Dende o centro, todos os profesionais que formamos esta familia do CRA, 

queremos agradecerlles enormemente o saber estar neste curso de transición, 

dando exemplo de compromiso e implicación.  

Grazas por compartir tempo e momentos,  grazas pola confianza que 

depositades en nós confiándonos vosos fillos e fillas!  

Aprendendo cada día, e crecendo xuntos tentamos mellorar nosa tarefa! 

Grazas familias pola vosa implicación con nós en prol da aprendizaxe dos vosos 

fill@s! 

 

Moi bo verán 

      Equipo directivo  
C.R.A. María Zambrano 
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                            E.D.L.G.  

Este curso no que inda nos estamos a familiarizar coa nova realidade post-Covid, 
para levar adiante as distintas propostas e dinámicas do CRA, traballamos todos os 
equipos na preparación de actividades e conmemoracións concretas, deste xeito, foi 
posible dinamizar mellor o centro. 

* Entre outras actividades, e, co gallo de traballar a emocións relacionadas co día 
da NON Violencia de xénero, propuxemos a todas as aulas do CRA traballar: 
“Peugo, o calcetín melenudo” 
 
 
 
 
 
      
 

* En Xaneiro publicamos o 
CALENDARIO ESCOLAR PARA O 
CURSO 2022, este ano centrámonos no 
Camiño de Santiago e os seus valores, 
para a súa elaboración. Tamén 
colaboraron as familias a través da 
Anpa. 
 
Pode descargarse na páxina web do 
CRA 
 
http://www.edu.xunta.gal/centros/cra
mariazambrano/presentacion/ 
 
Ou na bitácora: 
  
https://cramariazambrano.wordpress.c
om/2022/01/18/o-calendario-do-
camino-2022/  
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Este ano para a conmemoración de Rosalía no CRA 
quixemos cantarlle! Un compañeiro do CRA versionou 
“Rosalía Pequeniña” nunha “Rosalía Peregrina”! 
Podedes escoitala no enlace de Instagram 
https://www.instagram.com/p/CaUFTiVp-w_/ 
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CONMEMORACIÓN DE ROSALÍA DE CASTRO  

Con exposición de luxo de 
cada un dos versos do 
poema “Rosalía Peregrina” 

LETRAS GALEGAS 

Unha semana que deu para moito! Para 
investigar sobre o autor homenaxeado 
este ano...  
 FLORENCIO DELGADO GURRIARÁN 
Para xogar buscando as letras do seu 
nome e voltar a construílo, pintar seu 
retrato, traballar  e crear preciosos 
murais, descubrir moitas cousas sobre 
el con un vídeo que fixo un mestre no 
noso cole, xogar con un Genially sobre el 
... 
Ata para unha fantástica exposición 
(https://www.instagram.com/p/CdfzZn
hN6BM/ ) que se pode ver en: 
https://www.instagram.com/p/CdseAck
pKEd/ 

Agasallo do Genially 
https://view.genial.ly/626c
65c8c08b620012dd984d/in
teractive-content-mision-
letras-florencio-2022  
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EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 

Para todo o curso escolar, dende o equipo de biblioteca, quixemos dotar  as aulas de infatil e 

primaria de caixas móbiles con contos, maletas de xogos e mochilas viaxeiras. Elaboramos, 

tamén, recomendacións lectoras para diferentes momentos e celebracións. 

           

                                    

 

En novembro, para conmemorar o mes da Ciencia, distribuimos bolsas con 3 retos para le var a 

cabo nas aulas varios experimentos. 

              



Revista escola Bufo Fich 2021-2022 
 

No mes de Marzo, para celebrar o día da poesía, as aulas recibiron varios libros e contos en 

verso e adícamoslle un tempo a traballar este xénero. 

  

 

En Abril, para festexar o día do libro fixemos sesións de contacontos en todas as aulas 

   

 

 



Magosto
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Este curso por fin, despois da pandemia, poidemos celebrar diversas 
actividades,  festas e saídas.

Samaín

Nadal Entroido

Celebramos diversas conmemoracións e festas nas nosas aulas!
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Teatro ÁrtikaCine no Auditorio

Polo Correo do vento

Asistimos a diversas actividades no Auditorio do Rosal!

A película de

Valentina

Unha comedia para 

chuparse os dedos!

Homenaxe a 

Florencio Gurriarán

Tramo da Guarda

E como non, tamén fixemos o noso tramo do Camiño de Santiago!



Panxón

Salvaterra

A Coruña

E o mellor de todo….as Excursións
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E a festa de Fin de Curso!



ESTIMULAR A LINGUAXE ORAL: cantar,

leer contos en familia e comentar sobre os

mesmos, buscar momentos para manter

conversas, facer preguntas, xogar as

adiviñas, ofrecerlle modelos ricos e

correctos...

1.

2.FOMENTAR A AUTONOMÍA: Darlle
pequenas responsabilidades os nosos nenos

e nenas, fomentar que sexan máis
autónomos/as na hixiene (lavar as mans,

cepillado de dentes...), vestido (porse
diferentes prendas, escoller vestimenta...),
comida (comer sos e soas, usar cubertos,

preparar a merenda, axudar a por e
recoller a mesa...) e na vida en sociedade e
no fogar (normas, evitar perigos, ordear as

súas pertenzas...).

Departamentode orientación
 Propostas par o VERÁN

Departamento de Orientación  
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Estimadas familias, dende o Departamento de Orientación achegamos uns consellos para estimular
as distintas áreas do desenvolvemento dos vosos fillos e fillas e sobre todo para GOZAR en familia

3. DESENVOLVER A MOTRICIDADE:
Realizar encaixables, collares de pasta,

modelar plastilina, amasar, abotoar, xogar
con pipetas, trasvases de area...

Correr, saltar, escalar, ir o parque, pasear....
NON ABUSAR DE PANTALLAS

A OMS recomenda non usalas antes
dos dous anos,  limitar o seu uso a
60 mins. dos 2 aos 5 anos e de 5 a

17 anos non máis de 2h diarias.
 

CONSECUENCIAS
-Problemas de sono (dificultades

atencionais, desenvolvemento cognitivo,
agresividade, trastornos emocionais...)

- Retrasos na fala...

E sobre todo 
GOZAR EN FAMILIA



Departamentode orientación
 Propostas par o VERÁN

Departamento de Orientación  
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Facer unha ensalada
de froitas ben

fresquiña

Xogar o "vexo,
vexo, ti que ves?" 

Xogar con globos de
auga

Ir a praia

Leer un conto en
familia

Xogar a xogos de
mesa

Dar un paseo pola
natureza

Xogar o escondite
inglés

Facer unha pizza Ir o parque Xogar as cociñas

Ir de picnic Xogar o escondite Dramatizar un
conto

Facer un collar de
pasta

Facer un
crebacabezas 

RECORDA: O importante e desfrutar do tempo en familia, a través do XOGO, da
LECTURA e das ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA aproveitamos para fomentar o
vínculo cos nosos fillos e fillas, establecer pautas de comportamento adecuadas,
estimular a linguaxe... e desenvolver un sin fin de habilidades que nos serven para a vida
adulta. Asique, a XOGAR MOITO e desfrutar das vacacións. 
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TITORES/AS 



ESCOLA DE COUSO
ESTE ANO INICIAMOS UNHA NOVA METODOLOXÍA: AS ESTACIÓNS DE APRENDIZAXE.

EN DETERMINADOS MOMENTOS DA XORNADA OS RINCÓNS TRANSFÓRMANSE EN
ESTACIÓNS DE APRENDIZAXE ONDE OS NENOS/AS TRABALLAN DUNHA MANEIRA
AUTÓNOMA E INDIVIDUALIZADA, XOGANDO, MANIPULANDO, EXPERIMENTANDO…
DISFRUTANDO, SEMPRE BAIXO A NOSA SUPERVISIÓN.

AQUÍ TEMOS UNHA PEQUENA MOSTRA:

VIDA PRACTICA

NÚMEROS



ARTISTAS

TUFF TRAY

E TAMÉN TRABALLAMOS NO PROXECTO: CAMIÑO DE SANTIAGO



ESTE ANO TAMÉN DISFRUTAMOS MOITO COAS PROVOCACIÓNS:

CITRICOS



AUGA

PINTURA



UN ANO MÁIS, DESPEDIMOS AOS NOSOS MAIORES, QUE COMEZAN UNHA NOVA
AVENTURA NA EDUCACIÓN PRIMARIA.

ASÍ CHEGAMOS A COUSO

ASÍ MARCHAMOS

RUBÉN JIMENA JULIA ALBA
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ESCOLA DE FORNELOS INFANTIL 

-GRAZAS :)!-Tivemos un curso cheo de novas; volvemos a xogar no patio cos maiores e 

a facer tarefas e saídas conxuntas, gozamos dun tempo xenial que nos permitiu traballar no 

exterior a maior parte do tempo, comezamos cos cambios do 

patio coa axuda das familias… 

 

 

 

 

 

  

CONVIVENCIA COAS FAMILIAS   

TAREFAS NO EXTERIOR  
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ESCOLA DE FORNELOS INFANTIL 

“¿Queres coñocernos un pouco mellor?” Temos novos cambios na clase, recantos que non 

coñeciamos e novo/variado material para manipular… facemos moitas actividades día a día, e aquí 

deixamos algúns exemplos para que vexades o moito que aprendemos e gozamos!  

  

 

 

  

  

ARTE 

TRABALLAMOS 

CON LETRAS 
MEDIMOS 

VIDA 

PRÁCTICA 

PROXECTO  

XACOBEO21-22  
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Outro ano máis que remata! Pasounos 

rapidísimo e fixemos moitísimas 

cousas!  

Fixemos o camiño de Santiago nun 

tractor! Si, si, como escoitades! E 

fomos disfrazados de peregrinos 

porque molamos mogollón! 

 

Tamén lemos unha morea de contos, e 

houbo unha vez que nos pintamos as 

unllas dos mans e dos pes cando limos o 

libro “Vivan las uñas de colores”  

 

Tamén estudamos un montón!  

Agora xa sabemos moitas máis matemáticas, sabemos ler e 

escribir, cousas sobre o universo, as plantas, etc. Aquí está 

a nosa alfombra matemática, os experimentos de Samaín 

seguindo instrucións, as receitas calculando as cantidades, 

xogos de calculo mental, 

lecturas ao aire libre, etc. 
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Ademais, somos tan molóns que 

tamén fixemos almorzos na 

clase! Ese día puidemos durmir 

máis. Outras veces tamén 

fomos coller laranxas para 

facer zume. 

 

 

En Nadal fixemos o amigo invisible cos nosos 

compañeiros de infantil, facendo un agasallo con 

materiais de re fugallo para valorar a reciclaxe.  

Este ano fixemos moitas excursións como por 

exemplo: A Coruña a ver os seus museos e acuario, 

a Panxón a pasar dou s días na praia e de camiñata 

por Monteferro, A Guarda a facer un anaco do 

camiño de Santiago, ao auditorio do Rosal, etc, 

 

Estes 

somos nós 

en todo o 

noso 

esplendor! 
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          Este curso na aula de Marzán, convertémonos en investigadores dun verdadeiro 
territorio de aprendizaxe. Un territorio que potenciou a motivación por aprender, que invitou 
a descubrir, explorar ,sentir e ser. Polo tanto, resumir todo o vivido e experimentado nestas  
páxinas resúltanos difícil pero non para resaltar que…todos nós, xunto coas familias 
constituímos unha verdadeira tribo, unha gran familia, na que xuntos, compartimos e 
desfrutamos de fantásticos momentos. 

Nas aulas todo deseño de traballo sempre ten a súa orixe, un inicio e… sabedes que? 

“Conta a lenda que a orixe da curiosidade nos cativos , parte das cousas máis sinxelas” e neste 
caso, a aparición dun Ovo Estraño ao inicio de curso, deu lugar a tal motivación... que  
decidimos emprender este fermoso percorrido a través dunha metodoloxía realmente activa. 

E…algúns dos momentos vividos foron:  

 

                    

              

                             

           

Provocacións temáticas dirixidas principalmente, a favorecer o desenvolvemento 
sensorial, afectivo-social e a espertar nos cativos o gusto pola calidade estética  

 

“PRIMAVERA” 

“CORES DA TERRA” 

“CADRO MATEMÁTICO” 

“FLORES” Novo alumnado 2023  
  

“ BO CAMIÑO ,VALENTIÑO!” Contos vividos 

ESCOLIÑA DE MARZÁN 
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Pero… a ver se ides pensar que todo foi un camiño de rosas, non non, como en toda Tribo 
tivemos momentos difíciles pero nada que non se puidese arranxar. Polo que... por todo isto e 
por moito máis, como din as nosas familias: 

                                                          “VIVA MARZÁN” 

“E…colorín colorado esta lenda rematou porque ao mesmo tempo que vola conto sinto algo 
estraño no meu corazón” 

Gracias escola, cativos, familias e compañeiros  por agasallarme con este marabilloso ano. Ana 

                                                  

Diferentes propostas dos pequenos proxectos investigativos levados na aula nos que se 
puxeron a punto os nosos sentidos, realizando actividades construtivas tanto 
manipulativas, intelectuais, reflexivas…Así algunha das distintas propostas do noso gran 
proxecto “XACOBEO 2021-2022” da que fomos partícipes toda a comunidade educativa 

 
          “DESEÑADORES “ 

“RECANTO STEAM” 

INSTALACIÓN ARTÍSTICA “ L.GALEGAS ” 

 

          “AGRICULTORES”    “XEÓGRAFOS DO CAMIÑO “      “O MEU LUGAR NO MUNDO “ 

   INSTALACIÓN ARTÍSTICA  “ XEO ” 
    “COCIÑEIROS” 

          “ARQUITECTOS “ 
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ESCOLA DE NOVAS INFANTIL 

 

Durante este curso os nenos de infantil da escola de Novas aprendemos e investigamos moitas 

cousas sobre os peregrinos e o camiño de Santiago. Este proxecto que realizamos con todo o 

cole gustounos moito. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Divertímonos experimentando e sendo científicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pintamos con 

limón 

Fixemos 

neve 
Pocimas 

terroríficas 
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Tamén realizamos diferentes provocacións coas que o pasamos moi ben 

Mezclando cores 

Experimentos de 

fototropisco cas 

semillas 

Con luz negra Con papeis 

de xornal 

De samain 

De fin de ano 
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EN PRIMEIRO LUGAR SIMPLEMENTE DAR AS GRAZAS POR ESTE CURSO ESCOLAR. 
PARA A NOSA AULA FOI UN ANO DIFERENTE, XA QUE NOS MUDAMOS DE AULA (DE 
XEITO TEMPORAL), PERO AÍNDA ASÍ DISFRUTAMOS MOITO DOS NOSOS/AS 
NOVOS/AS COMPAÑEIROS/AS, DO NOVO ESPAZO,… E POR SUPOSTO, UN ANO NO 
QUE XA POIDEMOS COMPARTIR COUSAS, FACER ACTIVIDADES EN COMÚN, … E 
COMEZAR DE NOVO A TER SAÍDAS!!! POR FIN, VOLTAMOS A NORMALIDADE E 
PODEMOS DISFRUTAR DA ESCOLA RURAL. 
 

TRABALLAMOS NA AULA CON DIFERENTES PROPOSTAS (MESA DE LUZ, SERIES, 
QUEBRACABEZAS, TALLERES DE COCIÑA, NOVAS TECNOLOXÍAS,…) 

	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ESCOLA DE PÍAS- A 
	



	 	 Revista escolar Bufo Fich 2021-2022	
	

DISFRUTAMOS DAS NOSAS FESTAS 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 POR FIN… POIDEMOS XUNTARNOS E FACER ACTIVIDADES XUNTOS/AS E SAÍDAS 
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ESCOLA DE PÍAS E 

 

 

 

Neste curso experimentamos novas formas de 

traballo para desenvolver a nosa imaxinación o 

xogo simbólico, favorecer a experimentación e 

fomentar o xogo en equipo. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN EN VALORES     

  EXPERIMENTACIÒN 
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TAREFAS DO DÍA A DÍA: 

 

 

LAVAMOS A ROUPA 

 

             

COCIÑAMOS 

 

 

 

 

  

 E COLLEMOS FORZA 

  PARA COMEZAR 

  UN BO CAMIÑO. 
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Escola de Pías Primaria 
Este curso como estivemos de obras en Pías, pois trasladámonos a Marzán. Alí estivemos moi 

ben con Ana e os nenos e nenas de E. Inf. Traballamos moito e fixemos moitísimas 

actividades, como a vendima, apañar pementos nos invernadoiros, ir as castañas e asalas , 

recoller lixo, asar chourizos,….pero sobre todo, fixemos un monte de cousas con Ana e a súa 

clase. 

 

Actividades coma estas; 
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Tivemos una boa relación tamén cas 

familias de Marzán, e fixemos algunha 

paparota con eles. Entre as 

actividades que fixemos e non están 

nas fotos hai que salientar as de 

“pezqueñines non”, as diversas 

presentación, o samaín, a foto do 

calendario, o entroido, e a actuación 

de Irene Silva. Estando alí limpamos o 

monte e a estrada varias veces, pois 

xa se sabe hai moito porco que bota o 

lixo onde non debe. 

Fixemos tamén varias saídas, POR FIN,  Fomos ver os cabritiños a S.Xián, a durmir a 

residencia de Panxón, onde o pasamos súper ben, e ninguén chorou de noite, e aos museos da 

Coruña. 

 

 

 

 

E por fin a primeiros de Xuño 

voltamos a Pías, onde tiñamos 

unha escola renovada 
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TABAGÓN: MOMENTOS DE APRENDIZAXE 
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ESPECIALIDADES 
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Educación Artística 

Música en infantil 

Ao longo deste curso tivemos a oportunidade de achegarnos á música de diversos xeitos: Fixemos diferentes 

bailes tanto de xeito libre coma guiado, en ocasións acompañados de xogos coma o das estatuas musicais. 

Cantamos moitas cancións. En galego, en castelán e en inglés. E mesmo algunhas delas as acompañamos con 

percusión realizada con instrumentos ou co noso propio corpo,  

Tamén coñecemos varios instrumentos diferentes mediante contos nos que eles eran as personaxes, mediante 

audicións e mesmo en persoa na propia aula. Aprendemos os seus nomes e o seu son e con xogos coma o tren 

musical comezamos a sentir e marcar o ritmo. Distinguimos entre varios sons e entre son e silencio e expresamos 

co movemento o que a música nos transmite. 

 

                                             

 

Música en Primaria 

O gran protagonista en primaria ao longo deste curso foi o ritmo: Acompañamos varias cancións facendo a percusión co noso corpo. 

Aprendemos a escribir e ler as figuras musicais de redonda, branca, negra e corchea, así coma os seus silencios, e conseguimos distinguir uns 

ritmos de outros mediante a súa audición.  

Tamén coñecemos as familias instrumentais e o nome e son de moitos dos instrumentos que as compoñen. Algúns mediante audicións e vídeos 

e outros véndoos na aula. E dado que tanto en plástica coma en música nos propuxemos viaxar por diferentes países do mundo coñecemos a 

música e os instrumentos propios dos países que visitamos e falamos dalgún compositor que nacerá neles. 
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Plástica en Primaria 

 

Continuando co traballo do ano pasado e pola gran motivación dos nenos e nenas ao 

respecto, a papiroflexia ou origami foi protagonista nas sesións de plástica. Aprendemos a 

facer novos animais e figuras coma molinillos de vento. Dedicamos tamén bastante tempo a 

experimentar e crear figuras cun tangram que fixemos na aula. Representamos con el un 

montón de animais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamén, dado que este ano en educación artística nos propuxemos viaxar polo mundo, 

traballamos bandeiras, monumentos e gastronomía representativa de diferentes países e 

conmemoramos días sinalados do noso calendario coma o das letras galegas. Tivemos a 

oportunidade de expresarnos ademais de xeito libre debuxando ao noso gusto ou plasmando 

o que nos transmitían diferentes sons ou músicas. 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA
Este curso escolar abordamos a área de Educación Física a través dun

conto relacionado co Proxecto Escolar do centro: “O Camiño de Santiago”.

Este curso escolar abordamos a área de Educación Física a través dun

conto relacionado co Proxecto Escolar do centro: “O Camiño de Santiago”.

A través deste Conto titulado “Fich e o Xacobeo”, traballamos o 

Esquema corporal, a Orientación e o Equilibrio.
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E practicamos co Balón a lanzar, pasar, botar…

Tamén traballamos os Desprazamentos, os  Xiros e os Saltos: 

Fixemos carreiras, volteretas, saltamos obstáculos, a comba…
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NAS CLASES DE INGLÉS O PASAMOS MOI BEN! 
 
Despídese un ano cheo de diversión e traballo. Un ano intenso, con moitas actividades 
diferentes: rutinas, calendario, vídeos, contos, xogos, fichas, pictogramas... no que ademais, de 
aprender moito, o pasamos moi ben.  
 
A continuación podedes ver o traballo feito ao longo do ano: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

RUTINAS / CALENDARIO 

CONTOS 

XOGOS 
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PRIMARIA 

 

 
 
INFANTIL 
 

 
 
 

VÍDEOS 

FICHAS / PICTOGRAMAS 
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RELIXIÓN 
Neste curso no que empezamos a recuperar ver os sorrisos no rostro dos demais, 

especialmente dos nosos nenos e nenas, e as apertas, que este dous últimos anos 

temíamos dar, sobre todo se compartiamos fogar con unha persoa maior... por fin 

podemos empezar a recuperar nosas vidas e deixar de lado ao temido  COVID-19  

que tanto dano fixo en moitas familias. 

En Reli, traballamos ao longo de todo o curso tentando por un guiño de emocións nos 

relatos que contamos e nas tarefas, partindo do proxecto deste ano no CRA; o 

Camiño de Santiago 

, Investigamos sobre os apóstoles e Santiago, especialmente... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Fixemos fichas para recordar o que aprendemos.. 
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BO 
     VERÁN 

, Seguimos a investigar con Manipulables… 

, Xogamos a representar o camiño..... 

Selamos nosa credencial… 

, Lemos contos, fixemos mini libros e moitas 

manualidades, polo Nadal e para Semana 

Santa... 

 

,Vimos vídeos explicativos, escoitamos cancións 

sobre o Camiño… 

 

, Traballamos moito pero tamén nos divertimos 

moito e inda así o tempo non nos chegou a nada! 
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A Atención Educativa e os Valores Sociais e Cívicos axúdannos a garantir o 
dereito universal dos nenos/as a recibir unha educación de lles permita 
desenvolver ó máximo das sus posibilidades, formarse no respeto dos 
dereitos humanos e as libertades fundamentais e prepararse para asumir 
unha vida responsable nunha sociedade libre e tolerante nas dificultades. 

Durante o curso 2021/2022 traballamos a consecución de ditos obxectivos coa 
realización de diferentes actividades partindo de contos, distintos materia 
experiencias da contorna… que fomentan a creatividade, autonomía, 
diversidade e a inclusión. 

Coñecemos distintos contos contos e realizamos 
actividades a partir deles 
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Manualidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xogos de habilidade Actividades de reciclaxe 

 

 

Creatividade 
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A ANPA 



 
 

ACTIVIDADES DA ANPA NO CURSO 2022 
 

A Anpa do CRA do Rosal é unha organización 

voluntaria que ten como funcións entre outras, 

a asistencia a proxenitores ou a persoas 

titoras, a colaboración coas actividades 

educativas do centro, a representación no 

Consello Escolar, e tamén a creación de redes 

entre os diferentes organismos e elementos 

que compoñen o feito educativo, como son o 

Claustro e a Dirección da escola, , as familias, o 

Concello, a Xunta e outros entes culturais, 

sociais e psicopedagóxicos do territorio.  

Durante o curso 2021/22, aínda marcado na súa meirande parte polo COVID, tivo lugar 

a constitución dunha nova Xunta Directiva a cal tivo, no comezo,  como principal reto a 

difícil reactivación do servizo de comedor que quedara paralizado  no curso anterior 

debido a pandemia. Con este obxectivo, a directiva da Anpa xunto coa directiva do 

CRA, mantivemos unha reunión co Concello para solicitarlle unha subvención para o 

servizo de comedor, xa que consideramos que este é un servizo esencial para as 

familias en termos de igualdade e conciliación  e tamén para o propio CRA que desexa 

responder as novas necesidades sociais do territorio.  

Como resultado desta reunión, obtivéronse dúas axudas do Concello para o servizo de 

comedor, a primeira  correspondente ao ano pasado (2021) e unha segunda 

correspondente ao ano 2022. Grazas a estas axudas, ao novo sistema de baremo  das 

tarifas e a participación das familias usuarias,  foi posible garantir o servizo do 

comedor durante todo o curso, cun total de familias usuarias habituais de 15 e 

esporádicas de 11.  

No comezo do curso, a Anpa conferiu unha axuda para as familias socias para a 

compra de material escolar e organizou, contando coa colaboración  das familias e das 

mestras/es a venta de rifas, para recadar fondos para a Anpa. Queremos agradecer a 

activa participación das familias e do profesorado.  A este respecto, e durante a 

complicada xestión das rifas, decatámonos da necesidade de establecer un instrumento 

de comunicación e intercambio directo entre a Anpa e as familias.  

Con esta intención, procedeuse  a mercar e instalar unha caixa de Correo en cada 

aula, para que as familias poidan deixarnos os cartos das rifas vendidas e tamén  para 



 
 

utilizalos noutras moitas posibles comunicacións futuras. As caixas foron instaladas coa 

axuda dun pai e se colocaron á altura do alumnado para fomentar a súa autonomía. 

Polo Nadal, organizouse unha Festa no Auditorio do Rosal cunha actuación de 

contacontos ofrecida gratuitamente por Cristal Méndez, a actual Presidenta da Anpa, 

na que se rifaron unha serie de regalos doados por distintas entidades privadas 

patrocinadoras e tamén se repartiron  paquetes con regalos para todo o alumnado 

asistente. 

No mes de Febreiro, a Anpa decidiu colaborar economicamente coas actividades fora 

da sede organizadas polo CRA, subvencionando total ou parcialmente as seguintes 

actividades: actuación do teatro “ÁRTICA”, excursión a Panxón facendo noite nun 

albergue da Xuventude, excursión aos Museos Científicos da Coruña e excursión á 

Canuda en Salvaterra.  Vimos de solicitar unha subvención da Xunta esperando obter 

unha axuda económica para estas actividades en concreto. 

No mes de Marzo, desenvolvemos unhas Xornadas de Hixiene Dental, a cargo de María 

Baz, vocal da nosa Anpa e experta en Hixiene Dental, quen impartiu de maneira gratuíta 

uns Obradoiros en cada unha das sedes do CRA. Tamén durante  o mes de Marzo,  

solicitamos axudas ás comunidades de Montes do Rosal, ás que responderon as de 

Santa Mariña e Tabagón. 

Recentemente, temos programado o Obradoiro “SOMOS FAMILIA SOMOS 

EQUIPO” para achegar ás familias algunhas claves na corresponsabilidade doméstica. 

Este Obradoiro será a cargo de Angelina Gándara, Educadora Social, Animadora 

Sociocultural e socia da nosa Anpa. Para este Obradoiro concreto, solicitouse unha 

axuda da Xunta específica para o fomento da Igualdade por parte das Anpas.  

Así mesmo, comezamos a programar un Obradoiro de Intelixencia Emocional titulado 

“XOGANDO COAS EMOCIÓNS” dirixido á toda a familia e que será a cargo de 

Andrea Iglesias Psicóloga especialista en Psicoloxía Infantil.  Tamén temos en proceso 

a fabricación e instalación duns hortos horizontais fabricados con madeira reciclada, 

que se instalarán nos patios das distintas sedes. 

Este ano, para a nosa alegría, foi finalmente posible festexar a Fin do Curso e a Anpa e 

a escola decidimos celebrala xuntas. Pola nosa parte aportamos un “hinchable” e moitas 

actividades lúdicas dirixidas por monitoras.  

Desexámosvos un estupendo verán e vémonos o curso que ven!  
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DO CURSO 



 

GRAZAS A TODOS E TODAS, ALUMNADO, FAMILIAS, MESTRES, 

CONCELLO.… POR TER COLABORADO PARA QUE ESTA REVISTA SEXA 

POSIBLE CADA ANO. 

E, NESTA EDICIÓN DA REVISTA NON QUEREMOS DESPEDIRNOS 

SEN DAR OS PARABÉNS AS NOSAS FAMILIAS E AOS NOSOS NENOS 

E NENAS POR TODO O QUE TRABALLARON AO LONGO DO CURSO. 

FÓCHEDES UNS VERDADEIROS CAMPIÓNS E CAMPIOAS DURANTE 

ESTE CURSO DE TRANSICIÓN Á NOVA NORMALIDADE! 

AGORA TOCA GOZAR DO VERÁN! APROVEITADE TODOS OS TEMPO 

DE LECER AO AIRE LIBRE… E SOBRE TODO, DESCANSADE MOITO! 

 

  DEICA O CURSO QUE VÉN 

  BO VERÁN! 

Bo camiño 



Nos últimos anos o contido deste apartado da revista móvenos un pouco a fibra 

sensíbel do corazón…  

Este curso, non queremos  rematar a revista sen unha dedicatoria especial aos 

nosos queridos compañeiros Guillermo e Manolo, que este ano, felizmente, elixiron 

poder desfrutar da súa etapa de Novos Xubilados!! 

Que sexa un longo e fermoso camiño!! 






