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O CEIP Menéndez Pelayo iniciou a súa actividade no actual edificio a primeiros de setembro de 1992
sendo inaugurado uns meses máis tarde, o 3 de decembro dese mesmo ano.
Nun primeiro momento denominouse “CEIP Serra de Outes”, pero o feito de que a totalidade do alumnado e do profesorado procedera do “Colexio Público Menéndez y Pelayo”, provocou que o Consello Escolar
do Centro decidirá propoñer ás administracións conservar o nome do centro de orixe. No ano 2012,e tamén por acordo do Consello Escolar, perde o “Y” grego para denominarse definitivamente CEIP Menéndez Pelayo.
Nos primeiros anos de actividade o colexio impartiu ensinanzas de educación infantil e primaria ata 8º de
EXB. Na Orde de 14 de setembro de 1992 pola que se autoriza o funcionamento creáronse 12 unidades
de EXB/primaria, 6 de educación preescolar/infantil e 2 de educación especial cun total de 22 postos de
traballo que se distribuían do seguinte xeito:
Educación preescolar/infantil.......................6
EE: pedagoxía terapéutica............................2
EXB/primaria ciclos inicial e medio..............7
Lingua castelá e inglés.......................1
Lingua castelá e francés.....................1
Lingua galega....................................1
Matemáticas e c. da natureza...........2
Ciencias sociais..................................1
Educación física................................1
Como consecuencia da apertura trasládanse a este novo centro os seguintes centros:
Centro de educación preescolar A Estación (código 27006504)
Centro de educación preescolar Sagrado Corazón (código 27006309)
Colexio Menéndez Pelayo (código 27006346).
Os tres centros reseñados desaparecen como tales e ós profesores afectados seralles de aplicación o disposto
na orde do 23 de xullo de 1991
(DOG 15 de agosto) que supuxo a
integración de todos eles no novo
centro.
O inicio da actividade do CEIP actual coincide coa implantación das
novas ensinanzas derivadas da Lei
Orgánica 1/1990, do 3 de outubro,
de Ordenación Xeral do Sistema
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O COLEXIO DE PRATA
Pasaron xa vinte e cinco anos,
todo ese tempo pasou
para o Menéndez Pelayo.
Nós non existiamos
nin na cabeza dos nosos pais,
así que moito cambiou
dende tanto tempo atrás.
Cambiaron os profesores,
e tamén o comedor;
quén imaxinaría
todo o que o colexio cambiou?
O colexio seguirá cambiando,
ata cando sexamos pais;
oxalá puidera quedarme,

As bodas de prata do
Ménendez Pelayo
O Ménendez Pelayo cumpre 25 anos .
Temos que coidalo
non só nós, que imos marchar,
tamén os demais que han quedar.
Cando se construiu
nós non estabamos,
pero sabemos que o construiron
pensando no futuro.
Non só hai que dicir cousas bonitas del,
tamén hai que agradecerlle cousas.
Grazas, meu colexio.
Contigo aprendín a respectar,
a traballar e a convivir,
a multiplicar,
a restar e a dividir.
Hoxe é o teu día.
Que máis che podo dicir?
Fuches o camiño que guiou o meu vivir.
Nerea Valdés Engroba 6ºB

tan só un ano máis
Alejandro Blanco Pereira, 6ºB

Feliz aniversario Menéndez Pelayo!!
O colexio Menéndez Pelayo cumpre 25 anos. Neste tempo pasaron polas súas aulas moitos nenos e nenas
e tamén mestres e mestras diferentes.
Nos levamos no Menéndez dende os tres anos, fai xa oito cursos e estamos a punto de despedirnos deste
cole no que vivimos momentos moi divertidos e, ás veces, algúns tristes.Tamén pasamos preocupacións
cando cambiamos de mestra ou cando fixemos os primeiros exames.
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Educativo (LOXSE) e extinción das reguladas pola Lei Xeral de Educación do ano 1970, segundo o establecido no Real Decreto 986/1991, de 14 de xuño, polo que se aproba o calendario de aplicación da nova
ordenación del sistema educativo.
O proceso recóllese no seguinte cadro:
CURSO ACADÉMICO
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997

ENSINANZAS QUE SE
IMPLANTAN
PRIMEIRO CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
SEGUNDO CICLO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
SEXTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1º CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBRIGATORIA

Co cambio da lei educativa, e de xeito provisional, impartíronse no centro 1º e 2º da
ESO. Co trasladado do alumnado de ESO
e parte do profesorado ao IES Leiras Pulpeiro o centro adoptou o actual formato de
colexio de infantil e primaria de liña dúas
que dende fai anos alberga arredor dos 450
alumnos en seis aulas de infantil e doce de
primaria.
Na actualidade o centro conta con 32 profesores,unha auxiliar de conversa, dúas
Inauguración da pista polideportiva cuberta
coidadoras e unha administrativa dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Traballan tamén no centro outro persoal de servizos dependentes do Concello de Lugo ben como funcionarios ou persoal de empresas
contratadas por este organismo. Así contamos cun celador de colexios públicos, dúas limpadoras, cinco
monitores de comedor e seis monitores de actividades extraescolares de tarde.
Os cambios lexislativos fixeron que este colexio,
igual que o resto, tivese que sufrir un longo proceso
de transformación e adaptacións á nova normativa:
PEC, PCC, NOF, plan de auto protección,….

Moitos levamos xuntos desde que empezamos, e outros foron chegando ao noso grupo doutros colexios.
O que é seguro é que para o curso que ven botaremos de menos ao Menéndez e a todas as persoas que traballan aquí.
Parabéns Menéndez, que cumpras outros 25!
Antón Gandoy Sánchez 6º B

ENSINANZAS QUE
SE EXTINGUEN
1º E 2º DE EDUCACIÓN XERAL BÁSICA
3º E 4º DE EDUCACIÓN XERAL BÁSICA
QUINTO DE EDUCACIÓN XERAL BÁSICA
SEXTO DE EDUCACIÓN XERAL BÁSICA
SÉTIMO DE EDUCACIÓN XERAL BÁSICA

Patio superior e polideportivo

O primeiro simulacro de evacuación ten lugar no
ano 2000 con amplo despregue de medios ( bombeiros, policía, protección civil, …) que xerou nun primeiro momento certo desconcerto e alarma no barrio.
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Dende a súa creación o centro funcionou en xornada partida de maña e tarde no que se refire a ensinanza
regrada. Foi no curso 2002-2003 cando se acada a xornada continuada de mañá despois dunha votación
na que participaron máis de 2/3 da comunidade escolar. É neste curso cando se inicia o servizo de biblioteca en xornada de tarde e as demais actividades extraescolares da ANPA e o Concello.

Simulacro de evacuación ano 2000

En canto á ocupación dos espazos do alumando,
Unha das primeiras promocións
se ben iniciou a súa actividade con postos vacantes, moi
pronto acadou o máximo de alumnado admisible coas instalacións das que se dispoñía. Mesmo foi necesaria a habilitación de novos espazos non previstos na construción inicial (partición de aulas en dúas, utilización como aula da sala de usos múltiples …)

Nestes 25 anos pasaron polo centro máis de cento cincuenta profesores definitivos, provisionais e interinos que constituíron Claustros de Mestres que souberon estabilizar e dar continuidade ao proxecto educativo de centro.
Nomear a todos os profesionais que exerceron a docencia no centro sería complexo polo que facemos unha
breve reseña dos equipos directivos e a través deles e en cada ciclo directivo o recoñecemento a todos os
integrantes do claustro en cada etapa.
Os directores e equipos directivos do CEIP Menéndez Pelayo foron:
Ricardo Navarro Longo, director dende a súa creación, curso 1992-1993, ata o
curso 1993-1994 (31/08/94). Ricardo Navarro, con longa traxectoria como profesor e preparador de oposicións ao corpo de mestres, xa
fora director durante varios anos no antigo Menéndez
Pelayo sito na rúa Yáñez Rebolo.
Mª Concepción Lorenzo Otero, directora dende o curso
1994-1995 ata o curso 1995-1996
Ricardo Navarro Longo

Formaron parte deste equipo directivo:: Teresa Neira
Busto como xefa de estudos e Leonor Fernández Seijas como secretaria.

Xesús Pardo Pardo, director dende o curso 1996-1997 ata o curso 1997-1998 .
Formaron parte deste equipo directivo:

Jesús Pardo Pardo

Manuel Río Sánchez como xefe de estudos e Leonor Fernández Seijas como secretaria. En setembro de
1998 unha parte do profesorado trasládase ao IES Leiras Pulpeiro.
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Mª Concepción Lorenzo Otero, ddirectora novamente dende o curso 1998-1999 ata
o curso 2009-2010.

Alumnos de 5ºB

Formaron parte do seu equipo directivo:
Carmen Fernández Garrote e Manuel Núñez López como
xefes de estudos e Concepción Cedrón Pacios e Elena López
Rey como secretarias
Concepción Lorenzo

Manuel Núñez López, director dende o curso 2010-2011
ata a actualidade. Forman parte do equipo directivo:

Isabel García López como xefa de estudos e Elena López Rey como secretaria.

Manuel Núñez López

1983

1999

2017
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Fotos de grupo dos anos 2004 e 2017
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Cando o centro inicia a súa actividade educativa o barrio e as rúas que circundan o colexio carecían parcial ou totalmente de asfaltado,beirarrúas, servizos e mobiliario urbano. Foi ao longo da década dos 90
que se foron construíndo e dotando as rúas Serra de Outes, Concello e Alfredo Brañas.

Alumnos de 4ºB

Pouco a pouco no recinto escolar fóronse executando pequenas e grandes obras, actuacións e posta en marcha de
servizos que foron transformando o centro dando así resposta ás necesidades educativas básicas. Entre as actuacións máis relevantes atópanse:
Arranxo do soto consistente en pavimentación con baldosa, soto que inicialmente quedara en terra e resultaba
inutilizable. Esta obra realizouse no curso 1995-1996.




Aula de informática, no curso 2000-2001.

Cubrición e peche da pista polideportiva, no curso
2001-2002


Xogos infantís

Festa fin de curso

Almorzos saudables



Inicio do funcionamento das actividades extraescolares de tarde, setembro de 2002.



Creación e entrada en servizo da Web “ O
Recanto do Menéndez” en 2005.



Inicio do funcionamento do comedor escolar e servizo de madrugadores, en setembro
de 2007.



Cerramento pórche de Infantil, no verán de
2009.



Reforma da aula de informática e audiovisual,no curso 2010-2011



Aulas dixitais (ordenador, encerado táctil,
proxector de vídeo e wiffi, entre os anos 2011 a 2015.

Pórche infantil



Adecuación do chan e creación da aula de psicomotricidade no curso 2010-2011



Mural do patio superior en 2012.



Creación e entrada en servizo dos blogs “ A caixa
dos contos do Menéndez”, “Seccións bilingües” e
“ Sempre en Galego” no curso 2011-2012.



Reforma da biblioteca no curso 2011– 2012.



Blog da ANPA en 2012



Área de xogos infantís no patio posterior no
2014.



Traslado e peche do horto escolar no 2014



Creación e entrada en servizo da web da ANPA. Setembro 2017



Visera no pórche de infantil e accesibilidade, setembro 2017.

Biblioteca escolar
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As primeiras noticias que temos do antigo Menéndez Pelayo data dos anos cincuenta do pasado século, tendo como edificio principal o actual edificio do CEFORE, na rúa Yañez Rebolo, que naquel intre se chamaba rúa Serrano Suñer nº 25. A documentación máis antiga data do ano 1955 e refírese
a un rexistro de cartillas de escolaridade da escola parroquial San Froilán nª 3
O incremento de matrícula e as crecentes necesidades
educativas propiciou que as súas aulas estivesen espalladas por todo o actual barrio de A Milagrosa e tamén
do barrio da Piringalla.
No ano 1964 a Escuela Agrupada Menéndez Pelayo
contaba con dez unidades escolares: dúas de párvulos,
catro cursos de cada sexo e dirección sen curso. Xa neste
ano o inspector do centro Pedro Caselles manifestaba no
seu informe que “ o xa antigo e inadecuado edificio no
que está instalado o colexio carece de espazo para recreos e deportes sendo insuficiente, dende todos os puntos
de vista, para albergar a poboación escolar con que hoxe
conta, e moito menos a existente na populosa e crecente barriada onde se atopa situada”.
Continua manifestando que “a adecuación e reparación deste edificio son urxentes, o mesmo que a construción dun salón – comedor e as súas dependencias na terraza superior.
A matrícula neste ano era de 289 alumnos, o que da unha media de case 30 por unidade, número moi considerable en relación coa capacidade das aulas.
A visita ao centro do inspector supuxo a “adxudicación
de 20 mesas bipersoais para primaria e 3 de seis prazas
para párvulos, a fin de ir realizando a ben necesaria
renovación do mobiliario” .
O incremento de alumnado e aulas e crecente ao longo
dos anos 60 e 70. Así en outubro de 1977 e coincidindo
coa apertura do Colexio de Casás o número de alumnos
matriculados ascende a 1.085 tanto de párvulos como
dos oito cursos de primaria.
Este vertixinoso incremento de alumnado provocou que
o Colexio Nacional Mixto Menéndez y Pelayo tivese
aulas espalladas por toda a zona norte da cidade. Así o
centro contaba con once aulas no edificio principal da
rúa Serrano Suñer ( actual Yañez Rebolo), dúas aulas
no nº 93 da mesma rúa, dúas unidades na rúa Milagrosa nº 54 e outras dúas no nº 93 da mesma rúa, dúas
unidades na Avda. da Coruña e tres parroquiais nesta
mesma avenida, tres unidades na rúa dos Guardias, outras dúas na rúa Ortiz Muñoz ( números 100 e
55), dúas na rúa Quiroga nº 53 e outra na rúa Portugal.
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Trinta e tres aulas que o 19 de setembro de 1978 increméntanse ao iníciarse a actividade docente en varias
aulas ubicadas nun novo edificio da Piringalla.
A pesar da carencia e dispersión de espazos o centro chegou a contar cun comedor escolar, con setenta
prazas, para cuxa xestión se creou unha “Xunta económica do comedor e
colaboradores” presidida polo director. As actas que se conservan datan do
ano 1975 e estaba presidida polo director Benigno Fraga, tres mestres, un
pai de familia , seis colaboradores e o secretario do centro.
Para os usuarios do comedor existían axudas que según relatan as actas
concedíanse de “ forma non oficial pero si oficiosa” aos alumnos. Curiosamente o número de axudas foi decrecendo ano tras ano e así no curso 73-74
concedéronse cento cincuenta axudas cando só contaba co vinte e catro
unidades. No curso 74-75 descenderon a cen as axudas aínda que aumentou o número de unidades a vinte e nove e no curso 75-76 só conta con setenta axudas para as trinta e tres unidades. Esta drástica redución das
axudas provocou a enérxica protesta da Xunta de comedor.
Esta xunta, que se reunía o primeiro día de cada mes, nomeaba o encargado do comedor que era rotativo
entre o profesorado e preocupouse tamén pola prestación doutros servizos necesarios para a comunidade
educativa. Así en outubro de 1975 estudou
as necesidades de transporte e o xeito de resolver este problema dada a dispersión das
aulas e o feito de que moitos alumnos vivían
en lugares afastados.
En 1977, e sendo director Benigno Fraga,
temos a primeira constancia da existencia
dunha asociación de pais/ nais de alumnos
denominada “Asociación de Padres de Alumnos del C.M. Mixto Menéndez y Pelayo” e
cuxo presidente era Ramón González Rodríguez
Ramón González, natural de la aldea de
Portizó -en Anllo Santo Estevo- ocupou cargos en la Consellería de Traballo e na empresa Frigsa. Con 16 anos de idade perdeu ambos brazos nun
accidente ferroviario e despois de numerosas xestións conseguiu que o réximen franquista lle facilitase a implantación dunhas próteses mecánicas moi
avanzadas para a época. Para logralo chegou a escribir una carta ao propio
ditador Francisco Franco. Ramón González foi concelleiro no Concello de
Lugo durante 20 años. A última corporación municipal da que formou parte foi a primeira presidida por Vicente Quiroga. Foi promotor de candidaturas a eleccións municipais como a de Partido Galeguista Demócrata
2011.
A través da documentación da que dispoñemos temos constancia de que o
primeiro intento da Delegación de Educación de dispor dun ficheiro actualizado de todas as
“asociacións de pais de alumnos “ que funcionan na provincia produciuse en xaneiro de 1978.
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En 1960 o centro denomínase “Graduada de nenos do Grupo Escolar Menéndez y Pelayo”. Neste ano , e
en virtude da orde ministerial de 5 de maio de 1958, constitúese por primeira vez a Comisión Examinadora para obter o Certificado de Escolaridade. Esta primeira comisión foi presidida pola inspectora Elisa
Rodríguez Estevez e contou coa presenza do director da escola naquel ano Eliseo Muruais Carballeira.
Como curiosidade comentar que nesta primeira
convocatoria presentáronse catro alumnos acadan-

Entroido no antigo Menéndez

do o Certificado de Escolaridade tres deles cunha
puntuación dun cinco.

Equipo do Menéndez practicando futbol

Na década dos 70 o centro participaba nos recoñecementos médicos escolares que se levaban a cabo nas instalacións do edificio principal da escola. Así ,en
1975, a dirección remite escrito á “ Ponencia Municipal de Sanidad escolar” manifestando que o número
de alumnos obxecto de recoñecemento serán 310 pertencentes ao 1º, 5º e 8º nivel.
En 1976 o “Menéndez y Pelayo” solicita autorización para impartir ensinanza de adultos facendo
constar que son sesenta as persoas interesadas en cursar esta ensinanza. Para optar a impartila o director aporta un esquemático
proxecto de organización, cadro
de profesores, e plan económico
de financiamento.
En setembro de 1992 o centro
trasladase ao novo edificio da
rúa Serra de Outes feito que motiva que o director Ricardo Navarro Longo solicitara a Delegación de Educación, o 20 de
abril de 1992, prórroga do mandato dos cargos unipersoais e
colexiados dado que remataban
mandato en xuño deste ano co
Documentos de 1960 e 1978
obxecto de facilitar o traslado e
a xestión do mesmo. Curiosamente, de non ser concedida esta prórroga, o director e equipo directivo, que
se tiña que elixir por lei no mes de xuño, cesaría antes do inicio do curso escolar seguinte dado que o
novo centro botaba a andar como CEIP Serra de Outes.
Texto: Manuel Núñez López
Selección documentación: María Mercedes Rancaño Carballedo
Fotos cedidas por: Felisa Iglesias Fernández
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O MAGOSTO
No mes de novembro celebrouse con regularidade “O Magosto” como parte das actividades do outono. No
ano 1992 celebrouse un magosto tradicional asando as castañas á brasa. A vista da fotografía o resultado
non debeu ser moi satisfactorio, polo menos a xuízo do reporteiro, que non dubidou en decapitar aos tres “Mestres Magosteiros “ .A duras penas podemos recoñecer ao conserxe e a
dous mestres do centro.
En anos sucesivos a brasa e o posterior bombo da lavadora
deron paso ao asado das castañas nun forno da rúa Tui. A
conmemoración
completouse con
murais, xogos
populares con castañas, etc….
Neste curso a degustación de castañas
correu a cargo da ANPA como actividade complementaria de tarde. O 3 de
novembro celebrouse a “Festa do Magosto” completándose os actos co certame “Tunea a túa castaña”

Magosto do 2005

Nas aulas tamén se fixeron distintas actividades relacionadas coa castaña adornándose as aulas e os corredores con traballos feitos polos alumnos.
O NADAL
Os actos con motivo do Nadal consistían na celebración dun festival con obras de teatro, actuacións musicais, baile,etc… Cumpríanse e cúmprense tradicións como a colocación do Belén, a árbore e os adornos
de nadal. En distintas ocasións participamos no Certame de Belenismo acadando premios e mencións en
distintas anos. Participouse tamén durante anos nas actividades do Carteiro Real organizado polo Concello de Lugo.
A carencia dun espazo para albergar a toda a comunidade educativa, o incremento de matrícula e a construción da cociña que reduciu aínda máis o espazo, provocou que estas actividades se modificaran. Nos
últimos anos, xunto con representacións para compañeiros e proxenitores dos alumnos de infantil e 1º e 2º

Festival do 2005 e Belén do 2004
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de primaria, os actos consisten na visita de Papá Noel en compaña e armonía co Apalpador e os elfos da
ANPA que visitan todas as aulas do centro repartindo agasallos.
O Certame de postais de Nadal cumpre este ano a súa duodécima edición coa participación de todos os
alumnos. As catro postais seleccionadas cada ano son utilizadas como felicitación ás familias do centro e
as autoridades e outros centros da contorna.
DÍA DA PAZ
Na última semana de xaneiro e ao longo destes 25 anos os nenos realizaron traballos nas
aulas para confeccionar murais alusivos á
“Paz” que se expuxeron na entrada e nos corredores do colexio.Nas aulas tamén se confeccionaron murais e traballouse o tema da paz e a
non discriminación.
Os xogos cooperativos en Educación Infantil,
as representacións no patio dos símbolos da
paz, a poesía e as cantigas sempre tiveron un
oco nos actos conmemorativos do día da paz.
SAMAÍN
Na última década vimos celebrandio con regularidade o Samaín con distintas actividades
nas aulas de infantil e primaria tendo especial
protagonismo as programadas polas seccións
bilingües nas áreas de plástica e inglés.
Os alumnos confeccionaron cabazas, meigas,
arañas, morcegos, zombis,… para escenificar
as cantigas, dramatizacións e outras actividades e representacións.

Outras actividades, en colaboración coa biblioteca
do centro, foron as representacións teatrais e dramatizacións agrupadas baixo os programas “ Teatro na Biblioteca” ,“ Contos de medo”e outros.
A finais deste mes de outubro estivo con nos a Televisión de Galicia que gravou no colexio o programa
“ Aquí Galicia” sobre as actividades realizadas no
centro polo Samaín e coordinadas polo profesorado de infantil e primaria.
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Alumnos de 1º B
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ENTROIDO
Dependendo das condicións meteorolóxicas e ao longo dos anos realizouse o tradicional desfile de disfraces por cursos no patio superior ou na pista polideportiva cuberta do colexio. En todas as ocasións o desfile estivo acompañada de música e incluso actuacións de maxia , pallasos,... Os país e nais que así o querían podían asistir .
Despois do desfile os nenos xogaron libremente mentres soaba a música.
Nas aulas traballase o tema e fanse carautas e murais para as aulas e
para os corredores.

Entroido anos 90

Nos últimos anos o desfile transformouse nunha festa do Entroido que se trasladou a xornada de tarde
e é xestionada pola asociación de nais e país “Amigos do Menéndez Pelayo”
LETRAS GALEGAS
A Semana das Letras Galegas nestes 25 anos contou con actuacións musicais nas que participan os alumnos da actividade extraescolar de gaita, música tradicional ou da Escola Municipal de Música.
Tivo continuidade ao longo dos anos a participación dos alumnos da actividade de danzas na exhibición
de baile tradicional no centro e tamén na festa-demostración co resto de colexios da cidade na Praza Maior que é organizada cada ano polo Concello de Lugo. Nos últimos anos ademais de participar co grupo
de danzas participan tamén os alumnos da actividade extraescolar de música tradicional.
O Certame de debuxos,contos e poesías en Lingua Galega,
co obxecto de fomentar o uso da nosa lingua, vai pola décima edición homenaxeando cada ano ao autor ou autora designado pola Real Academia Galega.
Cada ano contamos coa participación dun autor/a ou persoeiro das nosas letras que achegan a nosa cultura ao alumnado. Así contamos
coa
participación
,entre outros,
de Antonio
Reigosa, Xulio Xiz, Marica Campo, Paco Martín,……

Alumnos de 1º A

Outras actividades que deixaron un grato recordo foron os
regueifeiros, os cantares de cego ou os contacontos.
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ARDE LUCUS
Dende o ano 2011 o colexio participa de xeito ininterrompido no desfile de centros educativos con motivo
do Arde Lucus”
Esta actividade coordinada pola ANPA “Amigos do Menéndez Pelayo” contou dende o principio cunha
boa acollida tanto por parte das familias como do profesorado.
Iniciamos a participación cun estandarte romano e utilizando como cores o verde e granate. Axiña creouse un segundo estandarte que agrupa aos castrexos. Na actualidade o sector castrexo supera amplamente
ao sector romano.

Arde Lucus 2011 e 2017

O GOBERNO MUNICIPAL INFANTIL
De todas as actividades nas que participamos como centro educativo é, sen dúbida, o Goberno Municipal Infantil o que máis recoñecementos nos
aportou. Os proxectos de cidade presentados, polos
alumnos de 5º e 6º de primaria, conseguiron o recoñecemento dos demais centros participantes acadando catro alcaldías e un segundo posto nos seis
anos en que participamos.
III Goberno Municipal Infantil 2005
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A e B
Alumnos de 5 anos
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Foron alcaldes ou alcaldesas os alumnos:
III Goberno Municipal Infantil – Alcaldes: Yolanda Vales Gómez e Simón Cuba López. Ano 2005
V Goberno Municipal Infantil – Alcalde: Sabela Brand
García. Ano 2007
VI Goberno Municipal Infantil – Alcalde: : Daniel Pérez Murado. Ano 2008
VIII Goberno Municipal Infantil – Alcalde: : Brais
Vázquez Vázquez . Ano 2010
O Colexio Menéndez Pelayo con 641 votos e dúas áreas de goberno e 6 representantes acadou o segundo
posto no IX Goberno Municipal Infantil no ano 2016
SAIDAS ESCOLARES
Participamos en multitude de actividades programadas polo Concello, institucións, empresas , asociación
ou polo propio centro.
Destacan as obras de teatro e a Semana da Maxia no Gustavo Freire, actividades no Parque de Bombeiros,patinaxe na Horta do Seminario,, actividades educativas no Museo Provincial e ofertadas por fundacións bancarias, visitas a Muralla Romana e zona monumental, clases practicas no Parque Infantil de
t r á f i c o
(PIT),,..
Marcelle 2006
Fora da cidade realizamos
visitas culturais ao Castro
de Viladonga,
Catedral de
Illas Cies 2006
Santiago,
Parlamento
Galego, Torre de Hércules, San Paio de Narla…

4 anos B

Visitas educativas e na natureza como as realizadas en diversas ocasións a Marcelle, Avifauna, Granxa
de Barreiros, acuarios de O Grove e Coruña,visitas a As Médulas, Illas Cies, bateas de O Grove,…
OUTRAS ACTIVIDADES
Moitas foron as actividades desenvolvidas no centro ao longo
dos anos. Estiveron con nós ducias de contacontos, magos,,
bandas municipais de Lugo e Antas de Ulla,, a Bicibiblioteca, ciencia divertida, os instrumentos e os seus sons, regueifeiros, castrexos e romanos, xogos populares,almorzos saudables,a pirámide dos alimentos, hixiene bucodental, seguridade
vial, veterinarios no cole cos seus animais,, maxia nas aulas.
Visitáronnos atletas, ciclistas, xogadores do Breogán, do
C.D.Lugo. ...

Quique Setién no Menéndez
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O Menendez Pelayo na súa nova ubicación contou con dúas asociación de pais e nais ao longo dos últimos 25 anos.
Nun primeiro momento e ata 1999 funcionou a ANPA Menendez Pelayo. A desaparición da mesma por
non terse renovado a xunta directiva ,e o feito de que non desapareceu como tal no rexistro de asociación,
propiciou que os novos representantes non puideran utilizar a denominación anterior e crearan a actual
asociación “ Amigos do Menendez Pelayo “no ano 2000.
Nestes anos tres foron os presidentes da asociación:
 Liliana
 Noemí

Ross Fiaella

Cerviño García

 Marcos

Rodríguez Rodríguez

Dende a súa creación, pero con maior actividade dende a
implantación da xornada continuada, organizaron e programaron multitude de actividades extraescolares e complementarias, impulsaron actividades externas como, entre
outras, as convivencias na área recreativa de Meilán, excursións, festas e organizaron e impulsaron a participación no Arde Lucus ou a comparsa no desfile do Entroido.
Na última década a colaboración da ANPA e o Centro foi incrementándose continuamente en moitos
e variados aspectos que redundaron en beneficio da comunidade
escolar. Destacar a colaboración
nos actos do Nadal , día da árbore, entroido…
Nos últimos anos a ANPA levou
a cabo festa para os alumnos en
Nadal , Entroido e fin de curso.
Neste curso organizaron por primeira vez a “Festa do Magosto”.
Comparsa do Menéndez na Praza Maior

Por todo o feito e por todo o que queda por facer , desde
estas páxinas escolares ,
queremos agradecer a
ANPA o seu traballo
desinteresado e cheo de
ilusión ao longo de todos estes anos. Queremos amosar un recoñecemento expreso aos colaboradores e directiva saínte, en
especial a Noemí, Lucia, Nacho, Pilar, Mª José, Yolanda,Avelino, Anabel, Raquel e tantos outros que nos encheron de ledicia e ilusión.
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