
Po!as Dentroa

Colexio 

Lestonnac

Caranza

XX
2010





E D I C I Ó N  V E R Á N  2 0 1 0

Portas  DENTRO
z Xa chega o verán z

Fiel á súa cita co verán, a nosa revista ofrece os froitos  máis 
lustrosos do maxín de esta a nosa, a súa, comunidade 

educativa.Como diría o poeta, sede indulxentes coas nosas 
deficiencias  e aledádevos dos nosos acertos.

Aspiramos, tan só a ser unha lene luz que contribúa  a orientar 
a singladura da nosa lingua.

 

X X  E D I C I Ó N  - E S P E C I A L  L E T R A S  G A L E G A S  2 0 1 0 -

 Na súa vixésima 
edición, a nosa revista literaria 

Portas a Dentro, segue a es-
forzarse, con imaxinación e 
traballo, por levar aos nosos 
lectores os  froitos inéditos e 
orixinais daqueles alumnos, 
profesores, pais, nais…, que 
por diferentes motivacións e 
intereses se viron impulsados a 
indagar e explorar no campo 
da expresión literaria.

 O instrumento utilizado 
por eles xa o coñecemos todos, 
a palabra. A súa intención, cla-
ramente estética, tamén.

 Que nos queda entón? 
Pois nada máis, e nada menos, 
que gozar dos escritos imaxi-
nativos destes autores mem-
bros da nosa comunidade edu

cativa, que fixeron da escritura 
una forma excelente de expre-
sar as súas ideas de interese 
xeral e permanente

Que o disfrutedes!  !
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En homenaxe a Uxío Novoneyra  
 Uxío Novoneyra é considerado un dos poetas máis relevantes en lingua galega de tódolos 

tempos.

 O can- tor do Courel fai o homenaxeado 48 dunha celebración cultural que 

arrincou en 1963, ao cumprirse o centenario da primeira edición dos 

Cantares gallegos de Rosalía de Castro.

 Non sabemos se considerar unha casualidade que precisa-

mente sexa este ano o elixido para homenaxear a 

Novoneyra, pois os que o coñeceron de cerca, 

s e- guramente dirían que este é un ano moi de Uxío, de 

grandes neves, de grandes enchentes… Para Uxío a neve atenuaba o 

mundo, traía beleza ao mundo. 

 Na súa poesía estaba todo o que el amaba, todo o que lle doía, es-

taba toda a súa vida. O poeta a través dos seus versos quixo traer a beleza 

ao mundo para que esta deixase de ser unha estraña. “Amo e esixo a be-

leza” dicía. “En todas partes pode estar a beleza, non debemos poñer nin muros nin fronteiras”. 

A poesía é para Uxío unha ferramenta marabillosa porque é beleza, é paz, é xustiza, é amor…

 Uxío Novoneyra foi tamén un grande defensor da “lingua patria”, tal e como el a chama-

ba. Nun día coma o de hoxe no que conmemoramos as nosas letras tamén sería bo recordar o 

que pensaba sobre a nosa lingua: 

 O poeta courelao dicía: “A nosa lingua é a nosa patria aínda máis 

que o propio territorio. Todos somos galegos e todos temos responsabili-

dades como tales que traspasan todo tipo de ideoloxías políticas. Hai que 

estar si ou non con Galicia. A nosa meta como galegos é a perseveranza 

da lingua”

 “ A fala é o único sitio onde seguen vivos os nosos antepasados, é o 

que recollemos de atrás. Temos, por tanto, que ter orgullo das nosas orixes”

 Novoneyra non se deixaba vencer polo pesimismo: “ Mentres poetas 

e narradores sigan a escribir en galego temos, polo menos, asegurada a sal-

vación. Ninguén escribe para unha lingua morta”.

 Na súa última etapa poética, dominada pola dor pola morte da lin-

gua, pola perda de falantes escribe Onde só queda alguén pra aguantar dos 

nomes (1999), ante a morte da lingua hai que escribir os nomes, as palabras, 

as verbas porque para el as palabras son vida, son memoria, son herdanza…

Portas a dentro
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 Fillo de labregos, Uxío Novoneyra naceu na 

montaña lucense, en Parada do Courel, o 19 de xa-

neiro de 1930, e dedicou a súa obra a inmortalizar a 

fermosa paisaxe da serra. Sendo estudante en Lugo 

coñeceu a Manuel María con quen frecuentou o trato 

de intelectuais da anterior xeración como Luís Pimentel, 

Anxel Fole, Celestino Fernández de la Vega ou Ramón Piñeiro. Con 19 anos, Novoneyra tras-

ládase a Madrid onde se matricula na Facultade de Filosofía e Letras. En 1951 

regresa para facer o servizo militar, e entre 1953 e 1962 vive de novo en O 

Courel obrigado por unha doenza pul- monar que o tivo ás beiras da morte. 

Entre 1962 e 1966 volve a Madrid onde traballa na radio e na televisión. En 

1973 casa con Elba Rei con quen tivo tres fillos que residían entre O Courel e 

Lugo. Instálase definitivamente en San- tiago de Compostela en 1983.

 En 1955 publica o seu primeiro libro de poemas, Os Eidos, con prólogo de Ramón Pi-

ñeiro. Nos Eidos hai sobre todo poesía da terra, cos seus tempos, traballos xentes e coa natureza 

toda, todo integrado, todo cabe no mundo do Courel. Uxío leva o Courel aí onde vai, era un 

home dos altos cumes e da serra, sem- pre presumiu diso. Seguíronlle Elegías 

del Caurel y otros poemas (1966), en edición bilingüe, e Poemas caligráfi-

cos, de temática social e nos que reflic- te a súa loita pola liberdade. En Mu-

ller pra lonxe reúne poemas de amor xa publicados e outros inéditos ilustra-

dos con debuxos de Carlos Pardo Tei- xeiro e un epílogo de Claudio Rodrí-

guez Fer. Ademais da súa incursión na narrativa para nenos, 

pois tamén era un contador de contos, con fadas, seres misteriosos, trasgos…, 

destaca a oralidade da súa poesía que adquire matices especiais cando o mes-

mo poeta recitaba os seus propios versos. Unha proba máis do seu enraizamen-

to co pobo e coa poesía popular, segundo afirma a Real Academia Galega.

 En 1998 publica Dos soños teimosos que sería o seu testamento intelectual. 

Nel queda patente a súa loita como ser humano para que no mundo 

triunfase a beleza.

 O poeta foi elixido presidente da Asociación de Escritores en 

Lingua Galega, un cargo de ocupa ata o seu falecemento en outono de 

1999. Novoneyra foi un poeta de entrega total, pero non de minorías, 

xa que sempre tivo unha gran preocupación pola comunicación 

co pobo. Tanto en “Os eidos” como nas súas outras obras, Novoneyra é ca-

paz de evocar dun modo máxico o mundo no que o home esta inmerso, 

designando as cousas para que estas aparezan perante nós. Non describe: 

evoca, invoca.  .

Portas a dentro
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Un ser humano nas nosas lembranzas
Á par que toda figura pública hai un ser humano, quizais menos coñecido e pode que igual de 

interesante, que deixa unha pegada mais ou menos fonda en aqueles que o coñeceron.

GRAZAS UXÍO 
 Tiven a sorte de ser amiga de Uxío. Ao 
visitar a súa casa en Mo-
reda comprendín: “Eiquí 
síntese ben o pouco que 
é un home”. Percateime 
de que os Eidos son unha 
auténtica clase de xeo-
grafía, respecto pola 
Terra, receo aos lobos e 
a dura climatoloxía: “XEA/ fai  un frío que queima”. 
Foi, para nós, unha sorte que nacera nestas iradas 
terras.
O seu signo reflexivo, calado, natural, observador 
e, ao mesmo tempo, comunicador, corroboreino no 
que  daquela era un longo percorrido de Composte-
la a Narón. Viaxamos nun R-5, cinco persoas e un-
ha maleta, viña facer o pregón das festas de Fe-
rrol. 
Tiña unha mirada fonda, mais, a súa cara tornába-
se tenra ao mirar á súa familia: Elba, Branca Pe-
tra, Uxío e Arturo.
Un grande amigo da xente, un sufridor das angu-
rias do pobo traballador, un home de tempo lento. 
Era tanta a súa memoria que podía pasar unha noi-
te enteira contando anécdotas que lle pasaron cos 
seus amigos. Era un grande contador, era dono da 
palabra en todas as súas dimensións.
Viviu, sobreviviu e coñeceu a dor. Na última en-
fermidade demostrou moita serenidade e capaci-
dade de sufrimento: “Pasamos como se pasa/ de 
nós queda o que queda” , e quedou.
Lembro, con moitísimo agarimo, cando veu ao noso 
colexio a un acto das Letras. Foi  a súa derradeira 
saída antes do seu pasamento. O xantar, o perco-
rrido polo Mosteiro do Couto deunos a ocasión de 
convivir con el unhas horas de esparcemento e 
comunión con el. 

GRAZAS UXÍO!
   
     Maribel

TRES ESCEAS, UNHA SOA VOZ ...
As imaxes, como se das esceas dunha película se 

tratase, son imborra-
bles. Comezan a media 
mañá cun profesor, non 
mo i  exper imentado , 
desgastando as baldosas 
diante da pizarra co seu 
pasear nervoso, da porta 
á ventá, da ventá á 

porta. Era tan evidente o desacougo que unha 
alumna avispada inqueriu: Xan, por que estás tan 
nervoso?. Houbo que explicarlle non quen era aquel 
home, senón o que supoñía naquel momento para 
aliteratura da nosa terra, a responsabilidade de 
presentalo para un profesor novato nesas lides. 
Era tan evidente o desacougo e o porqué.
Na segunda escea, tras unha breve presentación, 
“A voz” comeza. Primeiro unha pequena lección ao 
azoado novato, logo ... Logo todo desaparece, o 
espazo, o tempo, o mundo enteiro difumínase na 
miña lembranza, Só unha banda sonora: “a voz” 
imposta sobre un inmenso silenzo do auditorio. 
Unha sucesión de imaxes. A escea trascorre a 
cámara lenta na miña memoria e enfoca ós 
diferentes grupos de alumnos: Repítese nas súas 
facianas a mesma expresión: asombro. Vexo os 
seus ollos agrandados pola sorpresa e a emoción. 
Vexo unha atención e unha concentración que para 
min quixera. É o poeta, é o home; é “a voz”, 
imborrable como a escea.
Na terceira escea vexo a un home de trato afable 
durante o xantar e na sobremesa, de conversa 
pausada e curiosa sobre as persoas e as cousas. 
Descubrín a voz maina do home, que contrastaba 
coa atronadora do poeta, mentres visitabamos o 
mosteiro do Couto. Para min, unha satisfación 
cumplir o seu desexo de visitalo; para e, sóupeno 
con posterioridade, a súa despedida de San 
Martiño. 
Galicia dá para moitas voces, pero hai, e haberá,  
un baleiro que só a súa voz podía ocupar  .

Xan
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Certame das Letras Galegas 
.

EXCURSIÓN 

EN MOTO

O meu pai foi de excursión

e tres días tardou.

Cando chegou,

ata tarde esperei

dende a fiestra da miña habitación.

Papi, Papi, Papi

Se volves de excursión 

volverei a esperarte,

dende a fiestra da miña habitación.

Noa Fernández 
Fernández.  

Accesit (Infan-
til.)

PRIMAVERA

 A bolboreta voa polo ceo 

e visita as flores.
                                                                                                              

Alicia Dopico Caneiro.  

2º premio(Infantil)

O ALIENIXENA E O 

BOSQUE
 

! Había una vez un alienixena 

chamado Pepiño. Chegou a Gali-

cia no seu pratillo voante e aterrou 

nun bosque fermoso,cheo de frores de todas as 

cores e arbores con moitas ramas e follas.Pepiño 

tamén atopou o río que levaba unhas augas trans-

parentes e con moita corrente ruxían nas pedras e 

escoitaba o croar das ras e o cantar dos paxaros.

 O alienixena atopouse cun raposo e que-

douse asombrado do fermoso que era con ese rabo 

tan peludo.Pepiño estaba encantado con todo o 

que había no bosque, tanto lle gustou que quedou a 

vivir alí e  comenzou unha nova vida.

                                                                                               
Manuel Dopico Caneiro(1ª premio Infantil)

O LORO EGOÍSTA

 Érase unha vez un 
loro que se chamaba Piqui-
ño, que era moi travieso 
porque lle escondía os xo-
guetes aos seus compañei-
ros e tamén era moi egoísta.
 Na escola, tiñan un equipo de balonces-
to no que el xogaba, pero nunca pasaba o balón 
aos demais.
 Un día expulsárono dun partido por fa-
cer iso, e dixéronlle que non o querían no equi-
po. Piquiño púxose moi triste porque lle gusta-
ba moito xogar ao baloncesto, e tamén pensaba 

que ía quedar sen amigos.
 Cando os compañeiros o viron 
así, explicáronlle que nun equipo xoga-
ban todos. Entón, Piquiño pediulles per-
dón e prometeu que ía pasar sempre o 
balón e non ser egoísta, e volvérono co-
ller no equipo.

Samuel Lustres Porta       
2º Premio (1ºCiclo EP).

Portas a Dentro
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POMPÓN E A RA

 Había un-
ha vez un coe-

lliño que se per-
dera  no bosque, 

chamábase Pom-
pón. Choraba preto 

dunha charca e unha 
ra pequeniña viuno e 

acercouse a ver que lle 
p a- saba. O coelliño contoulle 
que, dando un paseo, despistouse e se 
perdeu. A ra díxolle que non chorara 
máis que ían preguntarlle á sú nai se 
ela sabía onde vivían os coellos. 
Cando chegaron xunto a ela, despois 
de moito saltar ata a charca, díxolles 
que ela non sabía. 
 Preguntáronlle ao pai e con-
toulles que onde re- m a-
taban as árbores do 
bosque había un 
eno rme p rado 
que era onde 
vivían os coel-
los. A ra e o coe-
lliño foron, salta que sal-
ta, ata que chegaron á casa do 
coello no medio do prado. Alí estaba 
a chorar a nai do coelliño que deu 
moitos brincos de ledicia ao velo. 
Preparoulles a merenda e, cando re-
mataron, a ra volveu á súa casa por-
que estaba empezando a anoitecer.

Claudia Patiño Ríos. 

1º Premio   (1ºCiclo EP)

O FILLO INTELIXENTE E O 

PAI MOI FORTE
 

! Érase unha vez, un neno, que o 
seu pai non lle quería, porque era moi 
intelixente e o pai sempre quixo que 
saíra a el, ousexa, moi forte.  Unha 
vez botaron un concurso, era de levar 

as pedras ata unha bandeira.

! O pai ía gañando, pero o neno non se 
daba por vencido. E pensou:
“Se construira unha catapulta 
chegaría antes que o meu 
pai”. E o fixo.
! A o pai só lle quedaba 
unha pedra, e ao seu fillo ta-
mén.
! Estaba chegando o pai, 
e o neno lanzou a última pedra 
e gañou.
! Foi aquí cando o seu pai en-
tendeu que é máis importante empregar a inte-
lixencia que a forza bruta.
! O neno ao ser tan intelixente, fabricaba 
moitas cousas que axudaban a súa nai nas tare-
fas. E ao seu pai que era moi alto e robusto, e 
non lle chegaba ben a súa espalda, tuvolle que 
facer un rascador de espaldas moi longo e así 
xa non lle mandaría a ninguén que lle rascara.
! Dende entón foron unha familia moi 
feliz. E sempre saían a pasear e xogar xuntos.

Iago Segura Couce

2º Premio.  2ºCiclo EP

A PANTASMA NEGRA

! Fai millóns de anos, 
nunha vila chamada Vila-
negra, viviía unha pantas-
ma que recibía o nome de 
PANTASMA NEGRA.
! A pantasma, todas as 
noites dedicábase a ir polas 
casas a coller o diñeiro que 
gañaba a xente, e se non lle da- ban o 
diñeiro, os convertía nos seus escravos.
! Pasado un ano, chegou a vila un home 
que non tiña diñeiro.
! Unha noite, a pantasma negra, entrou na 
casa do home. A pantasma pedíulle os cartos ao 
home. Como non tiña cartos, o pantasma dí-

Portas a Dentro
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xolle que o ía converter no seu 
escravo. O home negouse e liá-
ronse nunha pelexa.
! Foron rodando ata un ba-
rranco e caeron. Foron rodando 
polo barranco ata cegar ao fondo.
! De pronto, empezou a 
chover e como a fantasma lle tiña 
medo a choiva, empezou a pedir 
axuda. O home lle ofreceu a súa 
axuda e explicóulle que a choiva 
non facía dano, o único que fai e 
mollar a roupa e a xente. Entón, 
buscaron un refuxio. Encontraron 
un oco nunha  das paredes do ba-
rranco. Cando entraron no o co, o 
home deuse de conta de que a cor 
da fantasma xa non era negro. 
Agora era un home coma el.
!  A pantasma moi contenta 

polo seu cambio, con-
toulle ao home como 
se convertira nunha 
pantasma. Sendo neno 
era moi trasno e un día 
colleulle diñeiro a 

unha veciña que dician que era 
unha bruxa. Como el non creía 
nas bruxas, non fixo caso a os 
seus amigos. A bruxa como casti-
go o converteu nunha pantasma 
negra e lle dixo que a única forma 
de volver a ser unha persoa, sería 
facendose amigo dunha persoa 
boa.
Cando parou de chover, voltaron a 
vila e a pantasma prometeu de-
volver o diñeiro ao seu dono e li-
berar a todos os escravos.
! Os veciños da vila moi 
contentos lle perdoaron e volve-
ron a ser todos amigos

Iago Barcia Quintela

1º Premio  2ºCiclo EP

“ O GALEGO”

O galego é unha fala

con sons de gaitas e pandeiretas, 
que nace entre verdes terras

e fermosas paisaxes costeiras

É un sentir o galego
dun pobo, dunha cultura

Que xurde da pesca e do gando
e da abundante agricultura

Cada zoa ten un son

que engrandece a nosa fala
O acento cambia moito

dende Ferrol ata Cangas.

O máis fermoso de todo
é como a fala irmá

Dá igual a provincia que sexa
con ela toda Galicia gaña

Falemos galego todos

Loitemos pola nosa fala
E así e de todo xeito

Galicia estará de gala.

Miguel Castro Conde

2º Premio 3ºCiclo EP

“AS MELLORES AMIGAS”

 Este conto ocorría hai moito 
tempo nunha aldea non moi 

lonxe de aquí. Era unha mañá de frío inverno e 
chovía a mares. Uxía e o seu irmán Antón ca-
miñaban moi despaciño para evitar mollarse, 
como facían tódolos días do ano. Seu pai había 
anos que morrera e a súa nai, enferma, traballa-
ba cando podía, fregando escaleiras. Certo día 

Portas a Dentro
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de prima-
vera, no 
colexio or-
ganizaron, 
como tódo-
los anos 
por esas 

datas, un concurso para nenos de 
E.X.B.  Uxía, aínda que non que-
ría participar, animada pola súa 
profe (pois aínda que non sabía 
porqué, lle tiña un especial cari-
ño) decidiu presentar un debuxo 
ó concurso. Outra das participan-
tes era María, compañeira de 
Uxía ,a quen se lle daba moi ben 
debuxar e sempre gañaba.
! Uns días antes do concur-
so, María e o seu grupo de ami-
gas falaban durante o recreo:
-María, xa remataches o debuxo?
-Home, fáltanme uns pequenos 
detalles, pero xa case o teño listo.
María estaba convencida que 
volvería a gañar, aínda
que non o dícía claramente.

-Mira, María 
-  dicía outra 
amiga- sabes 
de sobra que 
vas gañar ou-
tro ano máis.
María, cun 
sorriso na 

boca, sabía e baixaba  a cabeza
Afirmando; era unha magnífica 
pintura. Mentres charlaban, Uxía 
paseaba polo patio triste e coa 
cabeza baixa.
-Pobre Uxía- dicían- sempre tan 
soa, sen apenas falar con nin-
guén, é unha nena rara.
Ao rematar o cole, como cada 
día, María e as súas 
amigas  ían para casa coas súas 

nais e Uxía e Antón voltaban soíños, chovera 
ou queimase o sol.
! Unha tarde a nai de María lle  dixo que 
collera do armario a roupa que non quixera, 
pois ían levarlla a unha Muller con dous fillos 
que tiñan necesidades económicas. Ao chegar 
ao piso viron pouca luz e moito silencio. Cha-
maron á porta e unha 
señora baixiña e moi 
delgadiña abríulles; a 
pobre non sabía qué 
decir para darlles as 
grazas e mentres isto 
pasaba, ao fondo e 
alumeada con só unha 
candea, María viu a silueta de alguén 
que se lle facía coñecida. ¡ Era Uxía!. Pobre 
nena, a súa nai contornos que a pobre tiña que 
facer así os deberes, sen apenas luz, e que aínda 
coidaba do seu irmán.
! María entrou correndo e abrazou a Uxía 
ata que cansou. Ao sair, falando coa súa nai, 
déuse conta da sorte que tiña por ter todo e que 
valía máis un día de traballo de Uxía que meses 
de traballo dela.
! Á mañá seguinte María non se presen-
tou ao concurso. Ninguén o entendía pero ela, 
simplemente, dixo que non o merecía (por su-
posto non lle contou a ninguén o segredo de 
Uxía, pero agora entendía porqué a profe lle 
tiña ese cariño).
! Uxía e María fixéronse grandes amigas 
e todavía hoxe, moitos anos despois de todo 
isto, as dúas rapazas, hoxe avoas, siguen sendo 
grandes amigas. Non importa se es rico ou po-
bre, alto ou baixo, feo ou guapo, o importante é 
o que tes dentro do corazón.  

Iago Fariña Leira 1º Premio  

3ºCiclo  EP

Portas a Dentro
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O OLOR DUN RECORDO

Respirei e enchín os meus pulmóns 
coa fragrancia dun recordo, cos olo-
res que recordas porque teñen un 
significado especial, ou polo momen-
to ou persoa que acompañaron.

Olor a verán, a terra mollada, a xa-
bón e auga. 
A diario gardado nun caixón, a conto 
antes de durmir. 
A bolas de naftalina e  olor a roupa 
gardada dende hai tempo. 

Olor a lapis acabado de afiar, a libro 
novo, a forro, a tinta. A sangue, a 
óxido e a sal.

Olor a risa, riseira e olor a unha bá-
goa salgada. 
Olor a escuma do mar e flor. 
Olor a sabas limpas, olor a po.
Olor de lume, de frío, de tenda de 
acampar, de liberdade.
Olor a planta e a terra por sementar.
Olor dunha persoa, olor dun lugar.
E quen non saiba como olen estas 
cousas é porque nunca se parou a 
explorar.

Irene Filgueira Loureiro 

1º Premio. 1º 
Ciclo ESO

¿AMOR?

Esta, esta é a historia dunha nena que 
soñaba con telo, bicalo, que-
relo, tocalo, abraza-
lo, sentilo cerca… 
Pero era imposi-
ble, o seu pai non 
aceptaría que ela 
estivese con alguén 
coma el…Pero ela non 
podía loitar contra os seus sentimentos. Come-
zaran a quedar, víanse a escondidas, lonxe da 
casa dela, el estaba xa farto de ter que escon-
derse e a deixou…Pero uns días despois deuse 
conta de que a necesitaba cerca del e chamou-
na, ela non o colleu, e pasaron os días.
Cruzáronse na rúa e nin se miraron á cara, pero 
no fondo sabían que se querían o un ao outro e 
que non durarían moito nesta situación.
Pasaron os meses e nada se arraxou ata que un 
día ela decidiu devolverlle a chamada e el  si o 
colleu.

– Que queres? – preguntou.
– Botaba de menos escoitar a túa voz, bó-

tote de menos, sinto un baleiro dentro 
desde que non nos falamos, fáltame algo 
… fáltasme ti!

– Non te burles!
– Non me burlo, dígoche a verdade, ¿dí-

goche que te necesito e te pos así?
– Perdóame, no quería contestarte así. A 

min pásame o mesmo, pero no chamei 
porque a última vez non o colliches…

– Non podía, o meu pai estaba diante e sei 
como se ía poñer.

Falaron unhas horas e decidiron volver, verían-
se ao día seguinte, pero esta vez non se escon-
derían, porque nada nin ninguén podía prohi-
birlle que estivese con el.

Thais Gorgozo Ríos 

2º Premio. 2º Ciclo ESO

Portas a Dentro

10

L
E
T
R
A
S

G
A
L
E
G
A
S

 

2O10 



CARME VOABA COAS

 BOLBORETAS

Carme era un-
ha nena pe-
quena. Carme 
vivía soa, 
soíña consigo 
mesma.
En realidade 
vivía nunha ca-
sa cos seus pais 

e máis a súa irmá Iria. Pero 
era coma se non estiveran alí, ou co-
ma se a que non estivera fose Carme.
Iso pensaba ela, metidiña na súa bur-
bulla, sen oír os berros dos seus pais 
cando estaban en casa, porque as 
poucas veces que estaban en casa ri-
faban sobre calquera cousa, o resto do 
tempo pasábano traballando.
Carme non sabía onde traballaban os 
seu pais e porqué o facían. Preguntóu-
llelo varias veces pero non a escoita-
ban.
Carme sentíase coma unha mosca, 
porque estorbaba sempre:

–Iria, hoxe no cole dixéronnos que 
mañá imos de excursión a…– contá-
balle Carme a Iria.
–Cala Carme, non ves que estou ocu-
pada – a interrompía Iria sen desviar a 
vista do seu ordenador, a través do 
que falaba co seu “noivo”, antes de 
que Carme puidese dicirlle que ían ao 
campo.
Ían de excursión ao campo. A Carme 
encantáballe o campo. Alí deitábase 
na herba e soñaba que voaba coas 
bolboretas e podía ver todas as casas 
do seu barrio…
Despois, ollou as margaridas. Pensou 
que eran fermosas e que podería facer 
un vestido con elas, sería un vestido 
branco e precioso. Branco e precioso, 
branco e precioso…Coma as nubes! 
Pensou Carme. Entón mirou as nubes 
do ceo e soñou que bailaba enriba 
delas cantando e saltando. Todas as 
nubes asemellaban estar feitas de al-
godón. –Que cómodo sería botar alí 
unha sesta – pensou Carme.

Carme ergueuse e camiñou case sen apoiar os 
pes na herba porque lle daba mágoa pisar as 
margaridas.
Atopou un río de augas de prata e veu o seu ros-
tro na auga.
Carme deu a volta e escoitou uns choros:

– Buaah!!...buahh!!...snif…snif…!.
– Quen chora? – preguntou Carme ao ven-

to
– Son eu, son 

eu!
C a r m e  v o l v e u 
mirar ao ría e veu a 
un peixe chorando.

–

Buaah!!...buahh!!...snif…snif…!.
– Quen chora? – preguntou Carme ás nu-

bes.
– Son eu, son eu!
Carme mirou ao ceo e viu a un merlo cho-
rando.
– Buaah!!...buahh!!...snif…snif…!.
– Quen chora? – preguntou Carme ás árbo-

res.
– Son eu, son eu!

Carme mirou ao castiñeiro e viu a un esquío cho-
rando.
Carme preguntoulles a todos: 

– Que vos pasa? Por que chorades todos?
– A Terra está enferma, a Terra chora, a 

Terra ten medo– contestaron toas as ár-
bores e os animais.

– A Terra? –  preguntaba Carme chea de 
mágoa.

– Si, a Terra atópase contaminada, a Terra 
quéntase, ten febre, fúndense os Polos, 
enferma a xente…

– Eu que pode facer? – dixo Carme.
– Tes que dicirllo a todos, a todas as nenas 

e nenos, mulleres e homes, isto só o 
arranxamos todos xuntos.

– Eu non pode, non me escoitan.
– Claro que si, Carme – dicían as árbores.

E Carme sentiu como un estalido de sabedoría 
brotaba do seu pequeno corazón, e Carme fíxose 
grande, por dentro e por fóra.
Carme crecía e cada vez máis xente a seguía, 
máis xente escoitábaa e dábanse conta de que 
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tiñan que axudar a Terra e cada vez 
foron máis e máis. M´´ais e máis, 
máis…e máis…
Toda a xente axudaba, toda a xente 
queríase e querían a Terra. Pouco a 
pouco diminuía a contaminación e a 
maldade das persoas, e a Terra que-
dou de novo limpa e leda.
Carme espertou do seu soño, do soño 
que quería facer realidade. Espertou 
contenta, vestiuse e saíu ao salón. Alí 
estaban os seus pais e Iria.
–Bos días Carme! – dixéronlle os 
tres.

Sara Silvar Prieto

2º Premio 1ºCiclo ESO

O TEMPO FUXE

Gustaríame que o tempo non pasase.
Gustaríame ser sempre adolescente.
Gustaríame quedarme neste corpo.

Gustaríame quedarme nesta mente.

Quixera estar sempre contigo.
Quixera non perderte nunca.

Quixera terte moi cerca
e que foses a miña cura.

Teño medo de cambiar.
Teño medo de que cambies.
Teño medo de que o tempo

a ti e a min nos separe.

Penso que o tempo pasa moi á presa.
Penso que ao teu lado son moitas risos.
Penso que temos que vivir con alegría.
Penso que debemos vivir a nosa vida.

Verónica Sanmartín López 

1º Premio. 2º Ciclo ESO

¡VIVA A PRIMAVERA!

Gústame a primavera, 
Os paxaros cantan e fan os seus niños.

Nacen as flores 
Que nos alegran coas súas cores.

Todos os días 
paseo a miña cadeliña.

Ao caer o día
ponse moi contentiña co calorciño.

Por todo isto 
e moito máis, digo: 

¡Viva a primavera!

Joaquín Martín

2º Premio. 

Ed. Especial

A CHICA DOS MEUS SOÑOS

Os teus ollos son como a lúa
da bonita noite na que te coñecín.

Es moi fermosa e non esquezo
o día que me namorei de ti.

Só quero dicirche que te amo
e nunca te esquecerei.

Ti es a que me fai feliz
e coa que soño todas as noites.

Esgótanseme as bágoas
porque só estás na miña mente…

David González Nebril 

1º Premio. Ed. Especial
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PARA REINA

! A miña 
mascota chámase 
Reina. Vai facer 
dous anos en fe-
breiro. Acórdo-
me cando meu 
pai a trouxo. Era 

tan pequena que non me co-
llía na palma da man.
! Os primeiros días chora-
ba e tremía e case non sabía an-
dar. Meu pai tiña que durmir con 
ela.
! Agora que xa é máis 
grande xogo moito con ela, gue-
rréoa co pé e ela ládrame e intenta 
trabarme os zapatos e o pantalón. 
Cando a collo no colo, acurrúcase 
coma un bebé e dame moitos bi-
cos.
! Sacámola a pasear varias 
veces ao día, bañámola, pei-
teámola e secámola co secador. 
Cando está maliña ou cando hai 
que poñerlle a vacina, levámola 
ao veterinario.
! Quéroa moito e ela a min.

Claudia Patiño Ríos  
Premio (1º ciclo EP)

PARA A MELLOR CADELA 
DO MUNDO

 Boxa, un mundo sen ti 
sería un mundo sen ledicia.

! O meu corazón pararía de 
later e o mundo voltaríase Branco 
e negro.

! Porque cando te vin, ti-

ven un sentimento por ti 
chamado amor. Ese sen-
timento significa querer, 
apoiar, amar; e isto é o 
que sinto por ti.

! O amor non se 
pode remprazar.

! Por iso ti para min vales máis cun billón 
de estrelas. O meu amor é máis grande ca lúa e 
eu sempre te vou a amar. 

! ! Besiños

Miguel Francisco Vidal González 
2º premio(2º ciclo EP)

MIRO AS ESTRELAS

Miro as estrelas
e vexo a túa cara nelas.
Vexo o mar 
e quero voar

Vexo o teu sorriso
nunha carta escrita
e quero abrir o teu corazón
co ritmo dunha canción

Miro os teus ollos azuis
e parécenme rubís
Son as xoias
mais fermosas

E remato a miña historia
con a miña teoría
Quen ten un amor
ten que pasalo mellor
E quen ten un amigo
ten que pasalo divertido.

Lucía Martínez López 
(2º ciclo EP)
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MEU AMOR

! D i c i r c h e 
que te amo qué-
daseme pequeno, 
alguén debería 
inventar novas 
palabras para de-
finir os meus sentimentos de entrega, 
devoción, animación, de necesitarte 
cada segundo. Isto sento e máis. Dí-
goche que te amo pero xa o sabes, 
quizáis por tanto repetircho desvir-
túanse as palabras, pero non: cada 
vez que cho digo é porque o meu 
amor por ti aumentou.

! Quero que o sepas, non te 
amo no pasado, non te amo no pre-
sente, nin te amo no futuro, é un 
amor sen tempo; tampouco ten dis-
tancias, é un amor simplemente puro, 
cargado de ilusións, cheo de prome-
sas que non deben cumplirse porque 
xa se cumpriron todas ao coñecerte.

! Eu te amo como dous pala-
bras e un sorriso nos seus beizos, 
como dous ceos cheos de cores re-
flectidos nos teus ollos, como dous 
palabras infinitas que non debería 
deixar de sentir.

! Amarte é realmente un pre-
mio, non sei se eu te merezo, polo 
menos loito por merecerte, pero é un 
premio, é un regalo que calquera per-
soa debería recibir, pero que só teño 
eu.

! Por deixarme amarte douche 
as grazas e te ofrezo mil anos de 
amor que o considero neste bico que 
che entrego do fondo do meu cora-
zón.

! Ámote

Marta Larraz Armas
1º Premio(3º ciclo EP)

CARTA A UNHA AMIGA

Querida amiga

! Se puidese pedir un 
desexo eterno, sería terte 
coma mellor amiga para sempre e conxelar as 
horas, minutos e segundos que pasemos xuntas 
e así, despois, desconxelalos para revivir os me-
llores momentos.

! Os outonos marróns, os invernos fríos e 
brancos, as primaveras floridas e cheas de cores 
e os veráns calurosos e cheos de vida.

! Moitos bicos:

Vanessa Domínguez Vázquez
2º Premio(3º ciclo EP)

! unha cando os

eos,
! Miña vida, ámote dende o primeiro mo-
mento que che coñecín e moito máis, máis ago-
ra, porque o camiño que percorrimos uníume 
tanto a ti…

! A través da nosa vida xuntos, houbo tan-
tos logros, satisfaccións e feitos inolvidables, 
que minimizaron as cousas difíciles, porque 
sempre xuntos recollimos os pedazos dos soños 
rotos para crear novos.

! Ámote pola túa paciencia, pola túa com-
prensión, pola calor dos teus brazos que me re-
corda onde está o meu refuxio, o meu fogar, a 
miña paixón.

! Ámote porque me deches a miña liberda-
de para que descubrira o que máis valoro  en 
ti…

Raquel Feáns Acedo
Accesit(3º ciclo EP)
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Grazas

Grazas

Pola cor que so-
be ata as miñas 
meixelas nada 
máis pensar en 
ti.

Polas cóxegas 
que me espertan 

cada mañá.

Polo teu olor doce e cálido. O meu 
perfume favorito.

Polo teu sorriso, no que me perdo, 
co que teño que lembrar como res-
pirar, co que o meu corazón faise 
pequeno e os meus ollos deixan de 
ver.

Polo espazo que separa as nosas 
mans, os nosos beizos.

Por poder respirar o aire que ti res-
piras.

Polos minutos nos que a miña mira-
da nerviosa repara na porta, para 
cando ti entras separala rapidamente 
e finxir non prestarche atención.

Polas gañas de rir cando ti ris, de 
chorara cando ti estás triste.

Polo odio que sinto polas persoas 
que non te gustan, pola facilidade 
de facerme amiga dos teus amigos.

Pola maneira desesperada coa que 
espero a hora de atoparme contigo. 
De ver o teu sorriso e de encher os 
meus pulmóns co teu olor.

       Grazas. Grazas por existir.
IIrene Filgueira Loureiro )
Accesit. 1º Ciclo ESO

Bos dias, ledicia!

Bos días, Ledicia.

Que che pasou?

Hai moito tempo que non es-
tás aquí, hai moito que non te 
sinto, que non te vexo…onde 
andas? O meu corazón bótete de monos, xa no 
ri. Sempre está desexando que volvas. Ás veces 
faise pesado, pero eu tamén quero que volvas 
aquí, a facernos sorrir…

Cando aínda estabas ao meu carón, todo era 
máis bonito, diferente. Daquela sentíame ben…
ti non?

Sen ti todo parece escuro, escuro e frío como as 
noites de inverno. 
¡Volve, por favor! Xa non sei que facer para 
pedirche perdón.

Din que estou sempre triste, pero as bágoas non 
caen dos meus ollos, é o meu corazón que cho-
ra, repetindo o teu nome.

Non sei cando pensas volver pero os días sen ti 
son…¡tan longos!
Cres que poderei  aturalo máis?

Teño que contarche algo:

Quérote, e sinto non dicilo moi a miúdo…
¡Quérote, quérote, quérote, quérote, quérote!

Non me vou despedir porque seguirei aquí, 
agardándote e pensando en ti…
! ! !

! ! ! ! ! Sempre.

Sara Silvar Prieto

2º Premio  1º Ciclo ESO
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O amor ten 
o teu nome

Ola, meu queri-
do amor:

Entre liñas e li-
ñas vou tecendo este soño de 
amor que non remata nunca, e iso é 
porque ti e mais eu o queriamos así.

Desde hai tempo habitas no meu co-
razón, na miña pel e en todo en tor-
no a min. Hoxe espertei querendo 
dicirche moitas cousas, esas que van 
nacendo minuto a minuto e día tras 
día.

Hoxe non quero falar de distancias, 
desas que sabemos demasiado como 
son e o que se sente  con elas…Ho-
xe quero falarche de amor, desa cla-
se de amor que non nace un día cal-
quera senón que se vai formando co 
tempo. Ese amor que sentimos nos e 
que tanto ben nos fai….Cando es-
cribo estas cartas para ti é como que 
eu me libero de min mesma, sinto un 
desexo imperiosos de dicirche moi-
tas cousas que aínda que soen ou 
parezan repetidas, son as que gardo 
sempre para ti.

Sempre te atopo cando ao saír o sol 
me asomo pola miña ventá pronun-
ciando o teu nome. Hoxe non se pa-
rece nada ao de onte, hoxe é todo 
máis fantasioso, hoxe xogo coas mi-
ñas mans querendo atopar as túas ao 
meu carón…pero non é así, estamos 
lonxe, e todo o tempo que non estou 
contigo pásoo escribindo mil cousas 
para enviarte e que poidas sentir no 
teu corazón que cada día é unha no-
va esperanza para os dous.

Fáltasme durante moitas estacións, 
coa túa ausencia sinto tempos de 
lúas sen moito brillo, e primaveras 
que parecen outonos. Mais ti es in-

terminable, e nunca cambias, es perenne como 

a herba, real como o sol, amado e soñado por 
este corazón que so ve a través de ti.

Estás lonxe, por agora só podo enviarche cartas 
coma esta, para sentirnos cerca… pero cando 
chegue o día que tanto soñamos, espertarei nos 
teus brazos sen querer soltarte. O meu amencer 
terá novos brillos e nunca o sol será máis cáli-
do, nin o día máis fermosos, isto será cando un 
día esperte ao teu carón e tomando as túas 
mans, direiche canto te amo.

Hoxe só quero darte amor e belas palabras, 
mentres sigo soñando con estar tan cerca de ti 
como para murmurarche as palabras que aínda 
gardo aquí no meu interior, e que só son para ti.

Aurora Girón Ávalos
1º Premio . 1º Ciclo ESO

 

Xa estou farta de negalo

Xa estou farta de negalo, non podo máis, esta 
presión estame a matar. Sei que non es o mellor 
rapaz, a mellor influencia, a mellor persoa…pe-
ro non sei por qué, gústasme.
Non entendo que, xusto agora, comece a sentir 
isto por ti, non o entendo. Quizais sexa polas 
cousas que me dis ou que fas, ou por como me 
tratas.
Sei que ti o darías todo por min…¿Por qué sa-
bendo que che quero intento enganarme a min 
mesma?
¿Dá igual quen queira ou non que esteamos 
xuntos? ¿Dá igual a quen lle guste ou a quen lle 
desguste? Non o sei. Son eu a única que ten que 
elixir, ninguén máis, pero penso … ¿Por qué ti? 
Maldito niñato…

Thais Gorgozo Ríos
2º Premio. 1º ciclo ESO

  !
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Cando te coñecín

Dende que te coñecín

vin unha cor distinta,
coñecín un silencio novo.

En vez de tantas palabras
coñecín a luz.,

a noite e o sol da noitiña.

Souben que é navegar
ata beiras moi afastadas.

Souben todo isto e máis
cando se atoparon as nosa miradas.

 Leo
Cristian Jiménez Muñóz

1º Premio(2º ciclo ESO)

Ola,vida!

Quéroche dicir que es preciosa.
 Non pode vivir sen ti, es coma o día 
e a noite.
Os teus ollos son coma as estrelas do 
ceo que non paran de brillar.
Aquel día que te vin por primeira 
vez o meu corazón non paraba de 
latexar, sentía algo por ti.
Ti es coma as pingas de auga.
Ti es o meu amor e a miña vida.
Ti fas que eu sexa feliz ao teu carón.
Ti es o meu anxo que abre as miñas 
ás.
Ti es o anxo que me abre as portas 
do ceo.
Ti es a lúa que me alegra a vida.
Ti es o meu corazón e as miñas pe-
nas.
Ti es todo para min.

David González Nebril
Premi. Educación Especial

Que é o amor

O amor é algo grande,
inexplicable.

Amar é a palabra máis grande do mundo.
Amar é sentir, é rir,
é chorar, e gozar.

Amar é compartir, é dar,
é  recibir.

Amar é respectar, é tolerar,
é perdoar.

Amar é tocar o ceo
soamente estirando a man.
Amar é un conto de fadas

do que non queres saír.
O amor é loucura, é paixón,

é desexo, é tenrura.
O amor abárcao todo.
É coma unha chama…

Hai que avivala para que non se apague.
O amor é coma unha riada,

inúndao todo.
É un agasallo, un sentimento agochado

Que, cando quere, asoma.
Quen nunca amou

Non sabe o que perdeu.
O amor danos aire

cando non podemos respirar,
danos luz en días escuros, 

danos todo o que precisamos en cada intre.
Un minuto ó carón do amor da túa vida,

e toda unha vida 
para lembralo.

O amor non se explica,
séntese.

Para ser feliz, ama.

Eterna namorada.

Premio.  Adultos(
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O que son as cousas:
! Quen me ía dicir que acabaría por escribirche unha carta así … xusto a ti

! Aló por setembro, cando o verán estaba a piques de rematar coincidimos 

por primeira vez. Fas memoria?

! Era o comezo do curso, había aínda bastante luz e calor  e entre as risas e os berros polo re-

encontro nunha nova aula, estabas por alí, arrimado á ventá. A dicir verdade, case non reparei na 

túa presenza. Estaba demasiado ocupada cos chismorreos novos, coas novas aparencias, como para 

adicarlle tempo a un descoñecido. A dicir verdade, e espero que non mo tomes a mal, tampouco 

chamaches á atención, nunca o fixeches. 

! Así o curso empezou a rodar pasando da novidade á cotidianiedade. Os días foron pasando e 

comezaron a caer as follas. O outono ía abríndose paso. A luz ía minguando e tamén a temperatura. 

E ti, coma sempre  arrimado á fiestra, no teu  recuncho,  calado. Fose o que fose , algo fixo que co-

mezase a reparar na túa presenza, discreta, coma sempre. Algo, talvez os fados, fixo que, pouco a 

pouco, fose acabando por sentarme cada vez máis caerca de ti. 

! Xa  case a primeiros do inverno acabei ao teu carón e, ouh, sorpresa, acabei por te desco-

brir. A túa calideza, a túa discreción. Tal vez polo aburremento das clases, que nada nos dicían nin a 

ti nin a min, comezamos a mirar xuntos máis aló dos cristais; empezaches a escoitar as miñas bro-

mas e os meus comentarios … Ninguén sabe escoitarme coma ti. Foches o meu silente complice dal-

gunhas confidencias que, furtivamente, escribín. As clases non dan para moito e, entre miradas, es-

critos, confidencias, unha sorte de amizade e complicidade xurdiu entre os dous. Así, co tempo, vol-

vémonos inseparables. O inverno empezaba parecer máis cálido, ou menos frío, se o pasaba xunta 

ti. 

! Máis, chegou o Nadal. E sí, había vacacións, festa, familia, colegas … pero xa non estabas ti. 

E descobrín, non sen asombro,  como me afectaba non terte ao meu lado; como, quen o diría, me 

descubría ás veces pensando en ti. Que a túa ausencia me afectaba máis do que estaba disposta a 

admitir. Foron ratos espallados de melancolía . Cada vez máis intensos e … ao volver, alí estabas ti. 

Para entón xa algo cambiara, cambiou en min. Vivo con ilusión cada mañá porque me permite estar 

xunta ti. A túa presenza apórtame esa calideza que por momentos se torna calor, unhas veces calide-

za exterior e outras, debo confesalo con pudor, outras,  tamén calor interior.  

! E nesas estamos, nesas estou. Quero que saibas que xa non concibo a vida sen ti, que me fai 

ilusión e espero con ansia cada mañá para sentarme xunta ti. Que non hai razón máis forte para 

acodir ao colexío cada día. Que ansío abrazarte e bicarte cada día. Que me encanta os teus longos 

silencios e a túa cercanía, que  …

! Pois si, que descobrín que te amo. Fronte a todo o que de nós  podan dicir, ámote. Anque o 

noso non o podan entender, ámote. Por difícil que nolo poñan, ámote. 

! Quero predicalo aos catro ventos para que o saiban os demais, e para que te enteres ti, meu 

querido, amado … radiador Roca con quen comparto todas as mañás na aula de 4º, e espero com-

partir a miña vida ata o final

!

! ! Con amor, e sempre túa

Xaneiro, 30 do 2010! ! ! ! ! ! Rosamoura…
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 Proxecto Voz Natura 2009-2010
Un barrio, diversos ecosistemas

 Baixo este título tivemos unha escusa para co-
ñecer o noso barrio desde unha óptica distinta. O 

traballo desenvol-
veuse dun xeito 
diferente segundo 
as etapas que par-
ticipaban. O 
obxectivo que 
abrigabamos era o 
do coñecemento 
do medio físico 
onde nos desen-

volvemos a cotío.

O alumnado de Educación Infantil desenvolveu 
un proxecto para o coñecemento dun parque do 
barrio, o “Carmelo Teijeiro”. Marcáronse varios 
obxectivos e contidos, así como estratexias e 
actividades relacionados cos propios da súa eta-
pa é que, de ser citados, excederian o espazo de 
que dispoñemos nesta publicación

Pretendíanse que afloraran actitudes nas que se 
amosaran gusto e interese polos parques, senti-
mento da pertenza ao seu barrio, participación 

activa no grupo, coi-
dado e limpeza na 
elaboración dos 
seus traballos e in-
terese na participa-
ción nos debates, 
aceptando as súas 
normas.

"""""""""" Tralo trabal-
lo, avaliouse  a actividade xa que todo proxecto 
non se completa ata que se avalía. 

"""""""""" O alumnado de Educación Primaria, con-
tinuou co seu programa de compostaxe, que xa 
iniciaran con anterioridade. Este ano vano usar 
para abonar a horta que fixeron no colexio.

" " " " " " " " " "  O alumnado de Educación Secundaria 
traballou desde tres vertentes distintas.

"""""""""" Primeiro" de ESO traballou como proxec-
to de curso a diversidade. Fixeron unha análise 
da mesma nun contexto amplo, desde a diversi-
dade relixiosa, cultural, económica, musical e 
por suposto a biodiversidade.Elaboraron en gru-
pos distintos traballos sobre a diversidade, nos 
que se primaba a autonomía á hora de conseguir 
a información e tamén a súa iniciativa para a 
exposición da mesma. Os traballos que fixeron 
foron en distintos formatos, murais, soporte in-
formático e papel impreso.
""""""""""  Os traballos 
foron postos en 
común e expostos 
no centro.
"""""""""" Segundo de 
ESO realizaron un-
ha actividade que 
foi a do estudo do 
ecosistema do ba-
rrio.
"""""""""" O seu traballo foi parecido ao desenvol-
vido polo alumnado de Educación Infantil pero 
coas peculiaridades do seu nivel educativo.

! A metodoloxía e as actividades resulta-
rían prolixas de ser aquí expostas. Baste , a mo-
do de resumo, citar que se realizaron diversas 
saídas, en varias estacións, para colleitar datos e 
probas que logo foron cotexados e analizadas 
empíricamente no laboratorio. Recorreuse ade-
mais á procura de información por mrdios tradi-
cionais e, tamén, recorrendo ás novas tecnolo-
xías, as famosas TIC.

"""""""""" Finalmente fíxose a avaliación" da activi-
dade. Que o trabal-
lo de preparación 
previa fora insufi-
ciente, que esque-
ceran os insectos. 
O coñecemento 
das árbores fora 
dos castiñeiros, 
pexegueiros ou 
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carballos e complexa, xa que as guías que em-
pregan non fai referencia a especies foráneas de 

xardín que agora 
abundan nos par-
ques. Tampouco 
foron quen de ato-
par os peixes que 
saben que hai na ría 
xa que non tiñamos 
os medios axeita-
dos. Como na vida, 

as primeiras espe-
riencias serveéronlles para aprender tanto dos 
acertos como dos desacertos

" " " " " " " " " "  Po outro lado todo o primeiro ciclo da 
ESO tivo unha saída escolar programada ao Mu-
seo de Ciencias da Facultade de Químicas de 
Santiago. Alí observaron in situ a gran diversi-
dade que hai nos ecosistemas do mundo, e en 
particular nos de Galiza. Repararon nas distintas 
técnicas que había para a conservación dos es-
pécimes, alcohol, formol, disección e os diora-
mas. Chamoulles moito a atención a gran colec-
ción de especies mariñas atopadas na ría de Fe-
rrol que se conservan nos fondos do museo.

O alumnado de segundo ciclo de ESO (PDC) 
realizou a parte analítica do proxecto. Foron eles 
os que fixeron unha análise, que o final resultou 

mais cualitativa que 
cuantitativa, da au-
ga e do solo que 
podemos atopar no 
barrio.
"""""""""" Para a analí-
tica do solo tomaron 
distintas mostras, 
unha no "  campo ao 
carón do colexio e 

outra nun lugar de tránsito preto dunha zoa de 
recheo.
" " " " " " " " " "  A análise en principio ía ser cualitativa 
pero os nosos medios, e tamén con toda probabi-
lidade a impericia, converteuna en cualitativa. 
Tras a toma de mostras, ben documentada, pa-
samos a análise. Obtivemos o estrato do solo, 
medimos o pH, entorno a 6 en ambas mostras (o 

cal o converte e bo solo agrícola). Fixemos unha 
análise de Nitratos, menos de 3 ppm, de amonio, 
sobre 80 ppm, de Fósforo non o atopamos. En 
todos os casos empregamos o método analítico 
de Morgan con escalas colorimétrica. Os resul-
tados obtidos non nos resultaron moi fiables, xa 
que as probas as facían por grupos e os resulta-
dos non sempre eran coherentes entre sí.
" " " " " " " " " "  Despois fíxose a análise de auga. To-
máronse catro mostras diferentes. Unha dunha 
fonte pública, con auga da traída. As outras tres 
foron de auga de mar, unha collida na ría a carón 
dun colector de au-
gas fecais, (un dos 
catro que atopamos 
no noso barrio ver-
tendo directamente 
á ría), e as outras 
dúas na praia, en 
distintas zoas.
""""""""""  Analizamos 
o pH, entre 5 e 6 en todas as mostras, menos 
nunha da praia con pH 7. Buscamos a presenza 
de carbonatos e sulfatos pero non obtivemos re-
sultados.
"""""""""" As técnicas de análise levan moito tempo 
e quédanos pendente a súa repetición, que a día 
de hoxe non fixemos.
"""""""""" O que observaron, foi o lamentable esta-
do que se atopa o saneamento na nosa ría, com-
probaron o por que temos vedado o marisqueo 
en moitas zoas, e o imprescindible que é para a 
ría a posta en funcionamento da EDAR.
"""""""""" Este foi o resultado do proxecto de este 
ano, a diversidade vista desde o barrio de Ca-
ranza de Ferrol e que esperamos que vos resulta-
ra de interese 
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 Ao longo deste curso, tamén ...
Este curso presentamos  dous proxectos á VI edición do “Premio a la acción magistra” 

promovidos pola FAD,a UNESCO e o BBVA. Trátase de “O corazón” realizado polos alumnos de 5 
anos, baixo a dirección  de Mª Carmen Freire e Dori Varela; e “Seis días de maio” realizado polos 

alumnos de4º da ESO, baixo a dirección de Sara Novo e Marta Rodríguez.

PROXECTO CORAZÓN
Trátase dun proxecto que 
aborda as areas de Coñe-
cemento da lingua e O 
auto-coñecemento e auto-
nomía persoal e que pre-

tendia acadar, entre outros 
incluidos no curriculo de 

educación infantil, a promocion de valores pro-so-
ciais e / ou comportamentos solidarios e de traballo 
colaborativo e crear un clima de afecto e confian-
za, para fomentar un clima de liberdade de expre-
sión.
O resumo do proxecto reflíctese no libro que cada 
alumno preparou. Aborda todos os 
aspectos do corazón e todos os ámbi-

tos e competencias da educación in-
fantil. Foi totalmente escrito e ilus-
trado polos nenos e cada folla en si é 
o resultado dun afondamento do te-
ma e unha conclusión que conducen 
á aprendizaxe. 
Unha vez finalizado o traballo, constatamos: 
- un grande interese e motivación."
- A gran participación activa dos alumnos e das 
familias.

"– A adquisiciónde novos 

coñecementos ."- Alto grao 
de respecto polas normas 
de traballo en grupo. " - 
Gran capacidade de auto-
nomía e responsabilidade.
- Un bo desenvolvemento 

de competencias
Cremos que,  polo anteriormente sinalado pode-
mos facer unha avaliación moi positiva desta expe-

riencia. 

PROXECTO “6 DÍAS DE DE MAIO”
Proxecto levado a cabo 
no á Plan de Acción Tu-
torial 4 do ESO, e englo-
vando varias areas curri-
culares coa finalidade de 

promover os valores pro-
sociais e incentivar a lec-
tura, debate e análise crítica da prensa.
Foron analizadas durante seis dias diferentes fontes 
de prensa. Cada unha foi asignada a un alumno 
que habia de escoller entre toda a información, tres 
noticias positivas e máis tres máis negativos, xusti-
ficando a súa escolla persoal e subxectiva. Repeti-

ron o proceso cos membros da súa 
familia, analizandoas  xuntos, e esco-

lleron as noticias por consenso . 
Como conclusións, recopilamos, en-
tre outras, as seguintes:
 - A importancia da motivación pre-
via e de proporcionar a información 

correcta, na presentación dun 
proxecto,."
- Necesidade de propoñer actividades diferentes 
para xerar entusiasmo e 
motivación extra."
- Involucrar ás familias 

no traballo escolar dos 
seus fillos como pro-
posta dinámica e moti-
vadora.
- Permitir o traballo individual de reflexión sobre a 
información que, raramente, os adolescentes se 
paran a analizar."
- Proporcionar espazo e tempo para debate e refle-
xión sobre cuestións que nos afectan como cida-

dáns, como membros activos da sociedade. 
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Iº Kedada Exalumnos/as
SEMPRE É UN FELIZ ACONTECEMENTO O REENCONTRO DE ANTIGOS COMPAÑEIROS/AS

Énchenos de ledicia volver a ver polo noso centro as caras de antano polo noso centro. 

O día 15 de Maio tivo lugar a I Kedada de exalumnas/os do colexio; dúas delas, Verónica 
Gómez e Paula Gárate crearon o grupo de exalumnas en facebook e a par-
tir de aí pensaron en organizar unha macrokedada propoñendo facela o 15 
de Maio, festa de Santa Xona. Así que ese sábado pola tarde xuntámonos 
en torno a 100 persoas entre exalumna/os e pprofesoras/es.

Aínda que a cita era para ás 16:30 h, xa ás 16 h empezaron a chegar as 
primeiras … e así xuntámonos persoas de moi diferentes xeracións, dende 
un grupiño que estudiou nas vivendas de Bazán ata xente da xeración dos 
86 …..  empezaron os saúdos, as sonrisas, os encontros …. o que cada unha 
e cada un  foi poñendo para que o ENCONTRO se convertira nunha tarde agradable e entrañable.

No Salón de Actos tivemos a acollida, na que intervi- ron Paula Gárate no nome das 
organizadoras, Eva Ro- dríguez, Mº José Pérez e Ce-
leste Morado no nome de profesoras exalumnas do 
colexio, Almudena Ga- go Chao e Mª del Carmen 
Castro como exalum- nas, e Eva Díaz-Robles que 
presentou a montaxe que dende o cole preparouse 
para esta ocasión. A continuación pasamos á cape-
la  para ter unha peque- na celebración que remata-
mos cantando o Himno de Santa Juana; e despois xa 
….. percorrido polo co- lexio, fotos, charlas, pinchos 
na biblioteca …… 

Creo que a todas as per- soas que participamos que-
dounos un moi bo sabor de boca, algunhas das expre-
sións que apareceron no facebook foron:

 “Esta "kedada" foi unha delicía….”

“Paseino xenial na kedada … noraboa para as organizadoras ..”

“A verdade é que o tempo pasou voando ….. foi unha preciosa experiencia .. que se repita” 

“Estivo estupendo revivir tan bos momentos. Ver as instalacións, falar cos profes, cantar o himno …. Va-
mos, que para repetir”

“Xenial, un aplauso para as organizadoras, e todas as asistentes, unha tarde 
chea de sorpresas e bos recordos…. “

Tamén persoas que non poideron participar fixeron a súa aportación no face-
book: “Que nostalxia tan grande daqueles anos nos que eramos pequenas”, 
”Grazas por subir as fotos para poder disfrutar delas as persoas que non pio-

demos asistir”.

E por suposto, a foto na entrada do colexio de todas as persoas que asistimos.

. 
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 É  tempo de despedidas ...
E como chegou o fin de curso, chegou tamén o tempo de dicir adeus... ou, ata máis ver!

DESPEDIDA AOS ALUMNOS E ALUMNAS DE 4º DA ESO

Qué famil iar nos resul ta es ta s i tua-
ción! Chegou o día! A vida está chea 
de momentos nos que non queda máis 
remedio que despedirse de xente que 
coñecemos e  coa que convivimos.

E hora de zarpar, de deixar es te por-
to . Cada un de vós vai  nun barco. 
Embarcades nél con salvavidas para 
protexervos pero pouco a pouco vos 
facedes mariñeiros máis expertos e 
aparecen novas tarefas para vós. E co 
paso do tempo chegaredes a ser capi-
táns do voso barco.Pero un bó capi tán 
ten que saber idiomas, interpretar  s i-
nais , coñecer a xeogra-
f í a … … . 
Algo deso 
s í sabedes, 
pois neste 
p o r t o 
a p r e n d e s-
tedes  onde 
quedan os 
m e r i d i a n o s 
e os parale-
los , a lonxi-
tude e a la t i-
tude( a índa que cando chegas-
tes as vosas coordenadas so s inalaban 
o pasi l lo de infant i l ) , catro 
l inguas…..e a lgún hasta la t ín , sabedes 
como se toca a campá e sobre todo o 
que quere dicir cando sona, sabedes de 
pr imeiros auxi l ios , pois xa coñecedes  
os efectos beneficiosos do t rombocid e 
betadine,  e es te ano, por f in , apren-
destedes a  lavar  as  mans en seco.

Pero como  bós capi táns tedes que 
ser sensibles , repetuosos cos que fan a 
viaxe con vós e levalos sempre polos 
lugares máis seguros, coidadosos co 
medio ambiente e a natureza, serenos 
ante as dif icul tades ,  observadores e 
sol idar ios  con outros  barcos á  der iva.

Despois de tantos anos aquí a lgúns 
chegachedes a ser amigos e cont inua-
redes con esa amizade, outros  vos 
i redes separando e a topando outros 
amigos pero sempre teredes algo en 
c o m ú n : c o m p a r t i r anos de esco-

la .

Este é o no-
so desexo:

Que levedes 
as habi l ida-
des e capa-
cidades su-
f i c i e n t e s 
para seguir 
a p r e n d e n-
do cousas 

e demos-
tredes todo o que valedes.

Desexamos que vos esforcedes en 
ser boas persoas , honrados/as , afron-
tando as dif icul tades con serenidade e 
colaborando en facer unha sociedade 
mellor demostrando que sodes xente 
de paz.

Que a boa sor te e o noso car iño vos 
acompañen

Ata sempre.

GRAZAS A TODOS E ATA SEMPRE
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É  tempo de despedidas ...
DESPEDIDA DOS ALUMNOS E ALUMNAS DE 4º DA ESO

Benquerido colexio, vos deixamos ler o noso 
diario de viaxe de 4º. Queremos compartir con 
todos vós estes días nos que celebramos o re-
mate do curso tendo en conta que moitos xa 
marchamos do cole…
Día 4. Xoves 17 de xuño do 2010.
Estamos en Portugal!!!... Será o primeiro ano 
que os de 4º da ESO despídense dende o es-
tranxeiro! Acabamos de almorzar en Póvoa de 
Varzim, xa é o noso último día. Despois visita-
remos Valença e Tui antes de regresar a casa. A 
verdade é que sería estupendo quedarnos 10 
días máis pero toca volver e non temos 
outra..Évos o que hai!
"Día 3. Mércores 16 de xuño do 2010.
Día en Oporto! Marabilloso. Fomos de rota tu-
rística no bus panorámico, YellowBus, sentados 
"no medio de guiris 
que falaban francés, 
xaponés, inglés, 
alemán e tamén cas-
telá… unha feira, 
vamos!
Visitamos as zonas 
máis coñecidas da 
cidade, vimos a de-
sembocadura do 
Douro, o porto de 
Porto e, cando 
baixamos, tivemos 
tempo libre para 
comer e ver o parti-
do de España contra 
Suiza.. :).. os portu-
gueses do bar vaciláronnos un pouco.
Tamén tivemos unha visita guiada á Casa da 
Música. É undificio espectacular, con acústica 
espectacular "que, entre outras cousas, organiza 
festas con DJ´s por todas as estancias da casa. 
Din que son das mellores festas de música elec-
trónica de Europa.
Día 2. Martes 15 de xuño 2010.
Podemos describir este día como o máis intenso 
e activo físicamente. Comezamos o día con 
pontes colgantes e tirolinas variadas, continua-

mos cunha batalla de paintball nun campo es-
pectacular e rematamos o día facendo o descen-
so do barranco do río Poio.. nunca tal fixéramos 
e foi divertidísimo!!.. a foto que vos enviamos é 
dese momento.
Rematamos o día cunha festa karaoke mestura-
dos con outro colexio portugués e defendimos o 
nivel cantarín dos españois mellor que en Euro-
visión.
Día 1. Luns 14 de xuño do 2010
Saímos pola mañá ás 9,30 directos ao parque de 
PenaAventura… foi unha viaxe relativamente 
curta que nos permitiu estar dispostos a pasar 
unha tarde de actividades moi diversas: camas 
elásticas, mini-golf e o mellor de todo, sen dú-
bida, o Fantasticavel, unha especie de tirolina 
xigante que atravesaba un valle pola que te tira-

bas como se foses 
Superman. A sensa-
ción era o máis pa-
recido a voar coma 
un paxaro. Incluso 
poidemos montar 
pola noite e iso xa 
foi bestial.
"E"agora en Póvoa.. 
agora na recepción 
do hotel, pero en en 
breve teremos tem-
po para un paseo 
antes de continuar 
coas visitas..."Está 
sendo todo estupen-
do, incluso os profe-

sores están moi contentos e nos repiten cada día 
que estamos sendo moi bos.. rrrraro.
Esperamos que a nosa viaxe vos pareza tan in-
crible coma a nós.. ogallá vós teñades a sorte de 
disfrutar duns días coma este na vosa excursión 
de 4º.
Ímonos! Valença agarda por nós, disfrutemos, 
porque cando regresemos a casa, iniciaremos 
outra etapa nova das nosas vidas.
! Unha aperta!
! ! ! Alumnos-as 4ºESO 
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Proba a elaborar un cómic como resumo do curso utilizando foto, ilustracións, debuxos, ...
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D E  t a n t o  c a l a r  x a  f a l o  s o l o  

GALICIA d igo  eu  /  un  d i  . . . . . . . . . . . . . .GALICIA
GALICIA dec imos todos  . . . . . . . . . . . . . .GALICIA
ast r´os  que ca lan  d in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .GALICIA
e saben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sabemos 

GALICIA da  door  chora  . . . . . . . . . . . . . . .á  fo rza
GALICIA da  t r i s tura  t r i s te  . . . . . . . . . . . .á  fo rza
GALICIA do  s i l enc io  ca lada . . . . . . . . . .á  fo rza
GALICIA da  fame emigrante  . . . . . . . . .á  fo rza
GALICIA vendada cega . . . . . . . . . . . . . . . .á  fo rza
GALICIA tapeada xorda  . . . . . . . . . . . . . . .á  fo rza
GALICIA a t re lada  queda . . . . . . . . . . . . . . .á  fo rza  

l ib re  pra  serv i r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i b re  pra  serv i r
l i b re  pra  non ser  . . . . . . . . . . . . . . . . . l i b re  pra  non ser
l ib re  pra  morrer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i b re  pra  morrer
l ib re  pra  fux i r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i b re  pra  fux i r  

GALICIA labrega . . . . . . . . . . . . . . .GALICIA nosa
GALICIA mar iñe i ra  . . . . . . . . . . . .GALICIA nosa
GALICIA obre i ra  . . . . . . . . . . . . . . .GALICIA nosa
GALICIA i rmand iña  . . . . . . . . . . .GALICIA v iva  inda  

recó l lo te  da  ter ra  . . . . . . . . . . . . . . . .es tás  mui  fonda
recó l lo te  do  pueb lo. . . . . . . . . . . . . .es tás  n i l  toda
recó l lo te  da  HISTORIA . . . . . .es tás  bor rosa  

recó l lo te  i  é rgote  no  verbo ente i ro
no verbo verdade i ro  que fa la  o  pueb lo
recó l lo te  prós  novos  que ve in  con forza
prós  que inda non marcou a  ma l la  d´argo las
prós  que saben que t i  podes  ser  out ra  cousa
prós  que saben que o  home pode ser  out ra  cousa  

sabemos que t i  podes  ser  out ra  cousa
sabemos que o  home pode ser  out ra  cousa  

"LETANÍA DE GALICIA"
Ux ío  Novoneyra
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