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CEIP BAROUTA – 2013/14 



DÍA DAS ÁRBORES E A POESÍA 
   

  

O 21 de marzo celébrase o día das Árbores e a Poesía. Empeza a primavera e, no cole, 
festexámolo! 
  
Este ano empezamos pola mañá plantando, cada ciclo, unha froiteira, un arbusto e as 
hortalizas asignadas. Tiñamos: unha laranxeira, unha ameixeira, unha maceira, unha 
pereira, tomates, brócoli, leitugas... Quedou un horto exuberante de verde, pero quedará 
aínda mellor cando medren.  
A continuación, despois do recreo, fomos á planta baixa a recitar as poesías escollidas en 
cada curso. Sentamos nas escaleiras, nas colchonetas e ata de pé. Comezaron recitando as 
aulas de infantil. Traían poesías da primavera, dos froitos, das árbores, das follas e ata 
dunha bruxa! Foron moi divertidas, a verdade! A continuación, primeiro, que explicou o 
que é a primavera e logo recitou unhas poesías de Antonio Machado.  Logo, segundo, 
dixeron que descoñecían o autor pero era bonita. Terceiro, recitou dúas poesías bastante 
longas aínda que divertidas. Cuarto, elixiu unha poesía de Celso E. Ferreiro, chamada 
“Xaneiro 1972”, dedicada a Moraima, a súa muller. Os de quinto, buscaron poesías de 
distintos autores. E finalmente, sexto, fixeron unhas rimas ben logradas sobre as plantas 
que temos no horto.  
  
Ao remate da actividade, volvemos ás aulas e tomamos unhas larpeiradas con forma de 
froitas. 
  
Feliz primavera a todos e a todas!!!!!!! 

  
 

Teo Martínez de Lorenzo 
 



O 3º ciclo 
plantou a 
maceira, a 
groselleira e 
os pementos. 





O grupo de E. I. foi o encargado de plantar a maceira e 
uns pés de tomate. 



Grande satisfacción despois do 
traballo ben feito. 



Que leitugas máis xeitosas plantaron  
os dous grupos de 1º! 



A aula de 
2º plantou 
groselleiras 
e unha 
ameixeira. 
Que 
habilidade! 



2º Ciclo 
ocupouse do 
laranxeiro e do 
brócoli. 



E despois do recreo … o recital!  
            Poemas e máis poemas! 





E non hai 

festa sen 

baile!!! 


