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Portas DENTRO
zE d i t o r i a lz   

T empo de revista! Momento de revisar 
un curso marcado pola distancia de 
seguridade, ese metro e medio que 

fixo necesario que os nosos certames tivesen 
que ser virtuais. 

As cabazas do Samaín deron medo por correo electrónico, 
os relatos ilustrados cambiaron as paredes do colexio polas 
do blog do EDLG, o Acto das Letras trasladouse do salón 
de actos aos proxectores das aulas... E nada de romper a 
burbulla! Para visitarnos, o Apalpador e o Meco tiveron que 
botar man da tecnoloxía. 

Escalonadamente (por suposto), tamén foron chegando o 
resto das nosas actividades: co vídeo da Semana da Ciencia 
en Galego repasamos tanto vocabulario que nos deixou a 
pandemia, a elección da Canción en galego do ano 20Vinte! 
deixou aos maiores do colexio con ganas de bailar e a 
rapazada de 1º B da ESO invitounos a quedar co galego co 
seu lema a prol do noso idioma. Non faltamos a ningunha 
cita! 

Aínda non sabemos como será o vindeiro curso: nin que 
poderemos tocar nin como de cerca poderemos estar. O 
que si que temos claro é que o ano que vén, ademáis das 
caras... queremos vervos a lingua! 
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A  A nosa protagonista vén ao mundo en Sarria o 4 de marzo de 1962 como María de 
los Ángeles Arias Castaño. Anos despois cambiará o seu nome polo de Xela, que é 
como lle chamaron dende pequena.  

“Un povo ó que alonxan do seu idioma, alónxano da sua cultura” 

A súa infancia transcorre rodeada de libros, entre a Granxa 
Escola de Barreiros, onde o seu pai era mestre, e Lugo, 
onde estuda no Colexio Fingoi. Unha curiosidade: con só 6 
anos, os seus debuxos e os do seu irmán Carlos ilustraron a primeira edición d’Os 
soños na gaiola, o célebre poemario infantil de Manuel María.  

“ Aquí na mira las os andeis rozan o teito do cuarto. 
 Mercáronos meus pais, e neles lemos toda a familia.” 

O seguinte destino familiar sería Vigo, onde Xela medra e con ela o seu 
interese polo mundo das letras e da cultura galega. Unha oportunidade 
laboral lévaa a aparcar os seus estudos: entra a formar parte do equipo 
da daquela recén creada Edicións Xerais, primeiro como oficinista e 

logo como correctora, tradutora e editora.  
“ Elixín as rúas antes cás aulas” 

Traduce ao galego a grandes autores como Charles Baudelaire, Roahl Dahl, 
James Joyce, Gianni Rodari, Bram Stoker... e comeza a publicar as súas pro-
pias obras. En 1986 ve a luz o seu primeiro libro de poemas, 
Denuncia do equilibrio, e catro anos despois o segundo, Tigres coma 
cabalos.  

“ un azul turquesa  un alaranxado a verdade do poema” 

O nacemento en 1994 do seu fillo Darío inspirará a súa seguinte obra: Darío a 
diario, publicada en 1996; ano no que remata os estudos de Filoloxía que reto-
mara en 1991. Iniciará unha carreira como profesora de ensino secundario.  
“Busco o modo de te acompañar sen estorbo, que sexas ao meu carón feliz e creador de 

ti, de ti mailo mundo que apañes.“ 
 

En 2003 publica o que será o seu último poemario, Intempé-
riome. Activista a favor do medio ambiente e a Paz, Xela 
Arias falece repentinamente o 2 de novembro de 2003, con 
só 41 anos de idade. Este 2021 convértese na 5a muller 
homenaxeada no Día das Letras Galegas.  

“Vas poñer as pedras sobre as pedras  
e sobre as pedras un nome amado 
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O. Dinosauro azul  

Érase unha vez un dinosauro que era azul e 
todos  os dinosauros rian del. Intentou non 
ser azul e e fixo de todo, e non o logrou. Ti-
rouse á Terra e  logrouno, e logo xa non rían 
del. 
1º premio, 1º Ciclo de  EP 

Erik Soto Torrente 

A miña mente 
A miña mente  
é unun museo  
cheo de imaxes 
Sala de senBmentos 
algúns son de calma 
outros de tormentos 
Todos acmpáñanme  
polo meu sendeiro. 
1º premio, 2º Ciclo de  EP 

Aroa Ramil Iglesias,     

  

Que rollo é a historia 

Había unha vez un neno 
chamado Lucas, de 8 anos, que 
era intelixente. Gustáballe estudar 
calquera cousa, menos Historia. 
Non lle gustaba nada aprenderse 
de memoria: datas e outras cousas 
antigas. E sacaba 9 e 10 en todas 
as materias e só 0 en historia. E ao 
final tivo que facer un exame de 
historia.

Esa noite  meteuse na cama 
e se quedou durmido. Entón foi á 
porta e se atopou no colexio e es-
taban tres dos seus profesores 
vestidos como: Cleopatra, César e 
Napoleón. Entón tivo que respon-
der a unhas preguntas e dixo:

-Cleopatra? Ah! É un río ao lado 
da pirámide de Tutankamón! - A 
profe sorprendeuse.

O seguinte era César e dixo:

-César! É unha das miñas en
-

saladas favoritas! - O profe ta-
mén se sorprendeu e caeu ao 
chan. E o neno dixo:

-Sí , leva: 
polo, leitu-
ga, tomate, 
r e p o l o e 
habichue-
las.

O seguinte 
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era Napoleón, e o neno dixo.

-Napoleón! Era a primeira ba-
guette de Francia!

Todos estaban tan sorprendidos 
que Cleopatra atragantouse coa 
auga e Napoleón tirou a súa 
espada, colleu o globo terrá-
queo e se achegou a Lucas e 
lle pegou na cabeza. Entón, Lu-
cas espertou e se puxo a estu-
dar de inmediato.

E nenos: tedes que estudar 
moito e así non vos pasará 
como a Lucas, que sacaba ce-
ros nos exames de historia.

2º premio, 2º Ciclo de  EP 

Manuel García Fábregas 

O PORTAMOEDAS  
Un día no parque quixen descansar, 

vin un campo pequeno e funme deitar. 

Cando espertei, ai, un bo susto levei! 

Tiña que pensar, pois o susto foi por ver unha 

pomba voar. 

Púxenme a razoar, o meu moedeiro Bña na 

man. Un momento, onde está? Ao meu por-

tamoedas empeceino a buscar. 

Buscándoo pola vila, comencei a chegar 

cara unha alameda pequena cerca do lugar. 

Pero unha cousa clara está 

nunca leves o moedeiro na man!  

1º premio, 3º Ciclo de  EP 

SoMa Bores Caruncho 

Tulipán 
Érase unha vez unha nena chamada Iolanda, 

que, aproveitando unha fin de semana longa, 

foi cos seus pais para visitar aos seus avós á 

aldea. A Iolanda non lle gustaba moito a idea 

de ir á aldea, ela sempre vivira na cidade, e 

ademais, Nñalle moito medo aos animais. A 

todos os animais: cans, gatos, paxaros, ove-

llas, vacas, cabras... a todos.  

Cando chegaron a casa dos avós, Iolanda foi a 

saudalos, e o seu avó díxolle que non Bvese 

medo; que atara e encerrara a todos os ani-

mais excepto a un: un porquiño pequeniño, 

que seguía á avoa a todas partes para que lle 

dese comida, e que a ela non lle molestaría. 

Iolanda viu ao porquiño que ía detrás da 

avoa: era pequeno, rosiña, e moi gordecho.  

Ao cabo dun intre de estar na casa, Iolanda 

saíu xogar fóra cunha pelota pequena. Non 

había máis nenos, así que lanzaba a pelota 

contra a parede para que volvese a ela, men-

tres cantaba unha canción. Así esBvo un bo 

intre, ata que de súpeto deuse conta de que 

Bña un espectador: o porquiño. Sorprendeu-

se tanto que lanzou mal a pelota, e esta fixo 

un bote raro, dirixíndose cara ao porquiño. 

Entón el fixo unha cousa que a Iolanda lle pa-

receu moi rara: co seu fociño golpeou a pelo-

ta en dirección a ela.  

Iolanda non o 

podía crer, podería 

un porco entender 

como xogar cunha pelo-

ta?. Colleuna e volveu 

lanzala mal, para que a 
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pelota volvese a rebotar cara ao porquiño; e 

este, cunha cara moi diverBda, repeBu o que 

fixera antes.  

A nena recolleu a pelota, e cando a ía lanzar 

por terceira vez para comprobar que real-

mente o porquiño entendía o xogo, a súa 

avoa saíu da casa e o porquiño foise canda 

ela. Un pouco despois, chamaron a Iolanda 

para cear, e ela tamén entrou.  

Esa mesma noite, pensou que realmente non 

lle Bña medo ao porquiño. Ao contrario, es-

taba a desexar velo e tentar xogar con el de 

novo. Pero xusto antes de durmir, pensou: 

"Non ten nome, hai que poñerlle un".  

Ao día seguinte, cando se levantou, saíu a 

buscar ao porquiño. Atopouno xusto á beira 

da porta da casa, xogando... coa pelota!.Em-

purrábaaco seufociño, e despois seguíaa. Io-

landa achegouse a el e acariñouno, mentres 

lle dicía: "Chamareiche Tulipán, quédache 

ben". O porquiño mirouna, con cara de diver-

Brse e seguiu xogando á pelota.  

Desde aquel día, Iolanda, grazas ao porquiño 

" Tulipán", empezou a non ter medo aos 

animais, e a gozar de ir á aldea. 

1º premio, 1º Ciclo de   ESO 

Helena María Cartelle Méndez 

O paxaro das cores
O ceo estaba despexado e nel voaba un 

bonito paxaro. Tiña o pico cor chocolate, 

as ás azul auga, a cabeza cor mel, e o 

corpo verde campo.  

Era un dos máis bonitos que vira na 

miña vida, parecía estar só, separado da 

súa familia.  

Decidín collelo para coidalo da mellor 

maneira posible, el decatouse do que eu 

quería facer con el e decidíu escapar 

voando.  

E non Bña máis remedio que deixalo 

que fuxira.  

Un venres cando volvía da escola con 

moita fame volvín a velo, e desta vez 

pasei del, xa que pensaba que escapa-

ría, pero sorprendeume cando empezou 

a seguirme. EsBvo comigo todo o cami-

ño, e cando cheguei a casa deixei a xa-

nela do salón aberta para poñerlle un 

prato con comida, aínda que seguía coa 

idea de que escaparía, pero non, comeu 

todo o que había no prato.  

Era tan bonito e Bña un canto tal doce 

que por cada cousa que facía namorá-

bame máis.  

Pasou a noite comigo e ao día seguinte 

pola mañá espertei dun brinco para ver 

como estaba, estaba adormecido ao ca-

rón da xanela nunha cadeira que teño 

na miña habitación. Parecía estar a gus-

to alí así que almorcei e deixeino des-

6

L
E
T
R
A
S
G
A
L
E
G
A
S

 

2021 



E D I C I Ó N  V E R Á N  2 0 2 1

cansar.  

Na escola non podía parar de pensar 

nel, en como estaría?, que faría sen 

min? Etc  

Conteille o que sucedera aos meus 

compañeiros e eles quedaron moi sor-

prendidos e con moita curiosidade.  

Cheguei moi contenta a casa, pero o pa-

xaro non estaba así que empecei a cho-

rar como nunca.  

Pero, de súpeto, entrou pola xanela 

cunha nota na boca, deixouma enriba da 

mesa e marchou, eu a lina e vin que po-

ñía:  

Moitas grazas por ser tan boa nena, 

quérote moito pero teño que regresar 

coa miña familia, saúdos o teu paxarofa-

vorito.  

Púxenme moi feliz ao saber que marcha-

ra por iso, entón decidín cada noite es-

cribirlle unha carBña para que cando 

puidese pasarse pola miña casa darlla.  

E poder seguir falando con el. 

Foi un pracer gozar eses días ao teu 

lado, quérote. Nome (Curso) 

os máis tempo de convivir.  

2º premio, 1º Ciclo de   ESO 

Sira FragaMartínez 
     

O señor caracol 
O señor caracol 

camiña polo campo 

co seu caparazón 

Camiña, camiña 

cos seus grandes ollos 

e antenas finas  

filipinas. 

1º premio Especial 

Gabriel Ga-
lera Prieto 

O gato Miau 

O gato Miau é un gato precioso de cor bran-

ca e amarela. É moi xoguetón e súbese aos 

tellados a xogar con todo o que encontra. 

Un día viu unha enorme rata e púxose a xo-

gar con ela. Asustáronse e caeron do tellado 

no que estaban. Romperon unha pata e o 

rabo. Tivero que pasar 

tres días no veterinario e 

só pensaban en Cando 

poderían volver a xogar 

polos tellados 

2º premio Especial 

Iván Abeal Maroño 
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Cóxegas  

Carlos a miraba con ollos quedos. 

—¿Toleache? —berraba a súa nai—. Iso non 

é un traballo, Carlos. ¿Canta xente coñeces 

que sexa capaz de levar un anaco de pan á 

boca facendo iso? Tal vez atopes algún vello 

nunha taberna cunha historia por contar, de 

esas que viu polo mundo, pero N Carliños, 

meu ben, que nunca saíche de aquí. Dime, 

¿Qué tes N para 

contar?  

A nai de Carlos nada 

sabía por aquel en-

tón sobre os cora-

zóns encollidos que 

se desfacían sobre 

as páxinas dos libros 

que durmían nos 

estantes das bibliotecas; nada sobre o quen-

Bña que os libros deixaban a alma; nada so-

bre que os ollos acendidos dos caBvos, de 

oídos inquedos, voltábanse faros que alu-

meaban a todo aquel que se topase con 

eles; nada sobre mudar a pel ó antollo dou-

tro contacontos que soñou todo primeiro; 

nada sabía tampouco aquela nai súa de que 

o que non se dí, ou se escribe ou se fai nó 

na gorxa, capaz de atrancalo todo.  

Carlos non ía tardar moito tempo en perca-

tarse de que a natureza sempre atopa o ca-

miño de volta; que os soños quebrados se 

rexeneran. Que non podes desfacerte da luz 

que desprendes.  

Carlos deixou de tapar as fiestras escu-

ras que conBñan a sua luz.  

Logo brilou.  

Carlos habería de lembrar aquel conse-

llo, que desoíu, recén forneado nos 

beizos de quen tan ben lle quixo e aín-

da máis ben lle desexou, cando envolto 

nun colorido papel, agasallou a súa nai 

cun tomo, ben gordiño e cheo de histo-

rias, co seu 

nome na por-

tada.  

Máis é así: un 

é o que é, 

aínda que 

ninguén o 

saiba; aínda 

que ninguén 

te crea; aínda que todavía non te dei-

xes brilar.  

Cóxegas.  

Íria Fernández Mariño, Adultos.  
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Querido Erik: 
Ola Erik. Sabes que te amo? 

Gustaríame dicirche que es moi guapo. Es o 

meu mellor amigo e teño a sorte de que es 

o meu irmán. 

Sabes por que te amo? Porque xogo todos 

os días conBgo, sempre me apoias (e eu a B) 

e porque me fas rir cos teus chistes. Gústa-

me cando fas os esBramentos e escoitamos 

música e nos rimos, cando facemos cousas 

malas e mamá nos rifa (e nos rimos), cando 

me lees contos para durmir, cando imos de 

viaxe xuntos e nolo pasamos moi ben (aínda 

que a B, o que máis che gustan, son as ca-

mas dos hoteis), cando imos de paseo e xo-

gamos a exploradores, cando imos eu na 

bici e B na túa handbike, na piscina… 

E sobre todo ámote porque es especial. A 

miña persoa favorita no mundo es B! 

Ferrol, 4-2-2021 

PRIMEI-
RO 

PREMIO 
2º CI-

CLo de 
EP 

Lisa 
Soto To-

rrent 

Querida mamá: 
Primeiro de todo, xa sabes que es a mellor 

nai que hai no mundo e sempre te levarei 

no corazón. Ensináchesme moito e quero 

por iso, agradecercho cunha carta de amor. 

Sempre admirarei ese fermoso sorriso teu, e 

cando descubro que te teño ao meu carón, 

a que sorrí son eu. Por iso es tan especial 

para min. Rómpeme o corazón verte triste, 

pero sexas como sexas, esteas como esteas, 

sempre te quererei. Espero terte toda a vida 

e non perder nin un segundo sen B. Es moi 

prezada para min e perderte sería a ruína, 

estaría triste toda a vida e nunca te esque-

cería. Marcaches a miña vida dun xeito es-

pecial, ao teu xeito! E por iso estou moi or-

gullosa. Mamá: quérote moito e sempre me 

hei lembrar de B! 

Quérote moiNsimo! 

Luceciña 

SEGUNDO PREMIO 2º CICLo de EP 
Sabela Rodríguez Restrepo 
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Carta ao meu avó 

Ola, avó! Escríboche esta carta para 

expresar o que sinto por B. 

Polas mañás cando me levanto e vexo 

as túas fotos póñome un pouco triste 

porque creo que te fuches do meu 

lado demasiado pronto… pero non 

por iso eu deixo de pensar en B cada 

vez que me 

pasa algo im-

portante, tan-

to bo como 

malo, eu sem-

pre penso en 

B. 

S a b e s q u e , 

avó? Como o 

m e u i r m á n 

non te puido coñecer eu fálolle sem-

pre de B e ensínolle as túas fotos para 

que te teña presente tanto como te 

teño eu. 

Avó só quero que saibas que aínda 

que non estás aquí comigo, fisicamen-

te, sempre estás e estarás no meu co-

razón. A túa neta nunca deixará de 

pensar en B.  

QUÍXENTE, QUÉROTE E QUEREREITE. 

 PRIMEIRO PREMIO 3º CICLO DE EP 
Alejandra Rey Castañeda 

Querida princesa 

Querida princesa:

Querida princesa máis bonita que 
o mar. 

Que é o que fai que non nos poi-
damos amar? 

Arruineino, e non o podo arran-
xar. 

Miña querida princesa, máis bo-
nita que o mar. 

Querida princesa, máis doce que 
o pan. 

Eu quero unha Wendy, ti queres 
un Peter Pan. 

Miña querida princesa, dígocho 
de corazón... 

cando me necesites estarei ao teu 
carón. 

Frodo Amorodo 

SEGUNDO PREMIO 3º CICLO DE EP 
África Alonso Fernández 
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Querida curmá Gala: 
Xa sei que tés cinco anos e que non es 
moi consciente do 
que fas pero eu si.  

Decidín facerche 
esta carta porque 
para min es como a 
miña irmá peque-
na. Cando ías nacer 
todo o mundo pen-
saba que eu ía ter envexa pero todo o 
contrario, eu sempre coidei moiNsimo 
de B, porque cando estaba conBgo 
era unha sensación diferente, e hoxe 
en día sígueo sendo, cando estou 
conBgo son a persoa máis feliz do 
planeta. E intento facer todo posible 
para que B esteas igual de feliz con 
ese fermoso sorriso que tes. 

Aínda que te leve sete anos (que pa-
recen moitos) eu a verdade é que non 
o noto, sempre estou desexando ir á 
túa casa a durmir ou simplemente ir 
para verte e máis agora que non po-
demos facelo. Pero espero que todo 
isto pase voando porque agora mes-
mo só quero abrazarte e poder volver 
a estar conBgo e xogar ás bonecas. 

Quérote moiNsimo aínda que ás ve-
ces nos enfadamos e nin sequera nos 
falamos, pero xa sabes que aos quin-
ce minutos xa estamos xogando outra 
vez. Espero que sempre esteamos 
xuntas, 

Quérote moito 

PRIMEIRO PREMIO 1º CICLO DE ESO 
Daniela Ferreiro Formigo 

Ola avó! 

Escríboche esta carta porque fai moi-
to tempo que non nos podemos ver e 
teño moitas ganas de verte, bótote 
moito de menos. 

Fáltame xogar e charlar conBgo, os 
risos que nos botamos cando vemos 

unha película xuntos. 

Aínda que non esteamos xuntos sei 
que teño que protexerte deste 
virus e das súas   conse-
cuencias mortais. 

Sabes que te quero 
moito e seguro que fal-
ta pouco para po-
dermos estar xuntos 
de novo. 

Aínda así seguirás 
nos meus pensa-
mentos e no meu 
corazón todos os días. 

Ánimo avó, xa queda 
pouco! 

Unha aperta moi grande e un bico do 
teu neto, quérote. 

      P.D. Non esquezas os nosos xogos 

SEGUNDO PREMIO 1º CICLO DE ESO 
Nicolás Pena Rodríguez 
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Para o meu amigo de toda a vida: 

Sei que o amor  non  é algo que  hai 
que tomar á lixeira , pero o que  sinto 
por ti é tan  forte que  non podo  ocul-
talo  máis…A  primeira vez que  vin o 
teu encantador sorriso , os teus fer-
mosos ollos, o teu  estúpido sentido 
do humor, deixoume  tan cega de 
amor que  agora  non podo  esquecer 
e por máis que o tente nunca o logra-
rei.

Axudáchesme  cando  máis o necesi-
taba ,  miráchesme aos  ollos  sen 
temer acabar esnaquizado e  dé-
chesme un lugar  onde  ao fin , des-
cansar en paz, no teu colo.

Ás veces  pregúntome, Como podo 
recompensarte  por todo ?  Sen dar-
me  conta a  resposta é  sinxelamen-
te  unha palabra :NADA , o  que  fago 
nunca valerá nada  do que ti me de-
ches .

Quero  axudarte , pero  resúltame  
imposible  sen a  capacidade  deses 
actos, sen poder saber exactamente , 
o que levas tantos anos ocultándome 
, para non preocuparme, . Ansío  sa-
ber se  sentes o  mesmo ca min , 
pero  cando  me propoño  dicircho , 
unha barreira invisible  impídeo.

Como podo expresar isto  sen pala-
bras ? Son tan inútil que  non o podo  
facer,  a vergoña, sempre mo impe-
diu.

ÁMOTE !!!

Quero  gritalo tan  forte como a  miña 
voz me  deixe , pero os  meus pro-
pios  medos  impídenmo, ansío  face-
lo, mais o peor dos destinos sería ou  
teu rexeitamento.

Xa  non  é  só o feito de desvanecer  
na  escuridade e que a  xente se es-
queza de  min, senón que a  nosa  
amizade e  os nosos  mellores mo-
mentos  se desvanezan  entre os  
entullos , tantos e tantos anos. E 
pensar que sempre dixen que non 
me namoraría ;  e mírame agora 

Por que  o  amor  é tan complicado ? 
Por que  nos costa tanto ?

Quixera  sabelo para así  eu mesma 
poder  afrontalo  e  comunicarche o 
que  levo anos  ocultanto .
Espero que isto non sexa demasiado 
repentino, e non penses mal de min, 
cando non vexamos de novo.

PRIMEIRO PREMIO 2º CICLO DE ESO 
Mishale Iglesias Vázquez 
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Querido Bicho 
Era marzo, lembro o medo que che Bña-
mos, non sabiamos moi ben o que eras, 
mira se te Bñamos medo que paraches o 
mundo e nos confinaches nas casas, sen 
poder saír, sen poder abrazar e bicar as no-
sas familias e amigos e non poder volver 
respirar aire libre sen levar máscaras. 

Pero vou sacar o lado posiBvo de B, darche 
as grazas e dicirche que ata te quero e por-
que.  

1.Por deixarnos gozar dos nosos fillos 
sen andar a carreiras, gozar deles como 
facía tempo que non podiamos e verlles 
esa cariña de felicidade porque Bñan os 
seus pais só para eles. 

2.Por unirnos cos veciños ás oito da 
tarde aplaudindo emocionados dándo-
lle as grazas a toda a xente que Bña que 
seguir traballando con medo pola túa 
culpa. 

3.Por volvernos mais empáBcos, tanta 
falta que nos fai e sigue facendo. 

4.Por ensinarnos a gozar das cousas 
pequenas da vida e valorar o 

que realmente importa, a 
familia, a saúde, a amiza-
de, as apertas, os bicos, 

os sorrisos, un amencer, 
u n a t a r d e c e r , u n 

paseo...Tamén che digo 
que aínda que te queira un 

pouquiño...vaite e non volvas. QCHDN. 

PRIMEIRO PREMIO, ADULTOS: 

Reyes Mouriz García 

AZUL 

Azul foi o noso encontro 

Azul as nosas conversas 

Azul o noso pensamento 

Azul todas as nosas festas 

Xuntos acadamos logros 

difciles de acadar, 

co esforzo de ambos 

despois de moito traballar. 

Unha familia preciosa  

por fin reunímonos 

unha vida maravillosa 

por fin conseguimos. 

      

2º PREMIO de ADULTOS: 

Rosa Ferreiro 
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Ano de actividades

Colocada nun lugar visible, e plastificada, para todos os integrantes do cen-
tro, a Cortiza da lingua portou pequenas recensións sobre obras literarias, 
películas, discos, noticias relacionadas coa lingua, enderezos de páxinas de 
diferentes temáticas que se encontran na nosa lingua...  

A cortiza da lingua

O Samaín

O EDLG seguimos celebrando o Samaín. Ao non sernos posible este ano a realización da 
exposición fsica cos traballos realizados, propuxémoslles ás familias que nos envíasen  
dúas fotografas da cabaza que tallen na súa casa coa fin de realizar unha exposición 

virtual no blog do Eqipo.

A Ciencia, tamén en …

Este novembro celébrase o XI Día da Ciencia en Galego. Así 
mesmo, demos continuidade á campaña A Ciencia, tamén en 
galego, que iniciamos hai xa 3 anos, gravando un pequeno vídeo divul-
gativo que leva por título A saúde, tamén en galego, en concordancia 
coa temática elixida para a conmemoración este 2020, Ano Internacional 

A canción 20Vinte!

En parte das sesións de Btoría, o alumnado de 4º de Secundaria elixiu, Pa’ 

impresionar de Verto, como a mellor canción en galego de 2020. 
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Este ano, por causa da situación sanitaria,  o apalpador saudou aos alumnos 
pola megafonía do centro para desexarlles un bo Nadal. Aproveitamos a súa 
visita para que comunicara quen foron os premiados e premiadas no certame 
de Relatos Ilustrados

Celebramos Nadal e Visitounos o Apalpador

Concurso de Relatos Ilustrados

O Meco, un boneco tradicional no Entroido galego, achegouse, de ma-
neira virtual - polo Xavedes- un ano máis ao Colexio Lestonnac. 

Co Entroido chegou o  Meco ao Lestonnac

Día de Rosalía 
Todo o centro escoitou algúns poemas de Rosalía reci-
tados pola megafonía, tras a presentación da autora e 
da celebración: Así mesmo, varios profesores interpre-
taron poal resde varios poemas musicados

Convocamos o XIX Certame de cartas de amor 

Candeloria 2021 

XX CERTAME DE CARTAS DE AMOR  

CANDELORIA  

Anímate !   Participa! 

2021

Colexio Santa Xoana De Lestonnac 

ata o X de febreiro 

Convocatoria aberta a todos os integrantes da comunidade 

educativa 

XX CERTAME DE CARTAS DE AMOR  

CANDELORIA  

Anímate !   Participa! 

2021

Colexio Santa Xoana De Lestonnac 

ata o 8 de febreiro 

Convocatoria aberta a todos os integrantes da comunidade educativa 
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Marcapáxinas
O EDLG colaborou co Equipo da Biblioteca e quixo agasallar  
un ano máis  cun marcapáxinas Por iso, escolleu unha cita 
de Antón Cortizas para incluír nas versións premiadas: 
“Se les é porque sabes se sabes é porque les”.

Homenaxeamos á autora e ás Letras Galegas con diversas co-
laboracións de alumnado e profesorado que tiveron que ser 
gravadas en audio e vídeo, e logo foron proxectadas de forma coordi-

Acto das  Letras Galegas 2020

Tampouco desfrutamos  “xuntos” os Maios.
Pero non faltou a súa pequena e melodiosa cele-
bración. Todo pode ser gravado afortunadamente.

Os maios

Un novo número da revista publicamos coas achegas do 
alumnado e a colaboración do profesorado

Portas a Dentro

E coas TICS 
Tamén nos enredamos
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E como chegou a fin do curso, chegou tamén o tempo de dicir adeus... ou, ata máis ver! 

C hega a hora da nosa derradeira festa de 
Santa Juana, moi diferente este curso, e ta-
mén a hora de despedirnos despois desta 

etapa no colexio, que para moitos de nós foi de 13 
anos. 
Sen coñecer a ninguén, comezamos a nosa andaina  en 
Infantil 3 anos e , aínda que deixamos a compañeiros 
polo camiño,  sentimos que formamos unha  familia.  
Cando empezabamos esta aventura algúns viviamos 
entusiasmados por poder facer amigos pero outros cho-
rabamos polas nosas familias. Pouco a pouco todo se 
foi facendo unha rutina e aquela 
xente estraña resultaron ser  os 
nosos mestres e as nosas mestras,  
que nos coidaban e  educaban. 
Así que lembramos ao profeso-
rado de Educación Infantil, en 
especial a Maricarmen e Ana, 
que nos ensinaron  as letras, os 
número, as cores, a facer debu-
xos  e tamén a gardar silencio 
pechando esa “cremalleira ima-
xinaria” que, elas dicían, tiñamos na boca. 
Cando chegamos a Primaria, aprendemos a ler e es-
cribir e,  grazas a Cristina, Eva e Pupi, conseguímolo 
sen darnos  conta. Xa nos críamos maiores e super-
guais. Pero moito quedaba por percorrer !! Camiñan-
do por Primaria atopamos a Mª José, a Alba, a 
Manoli, a Ana coas que melloramos a lectura e a 
escritura pero tamén a escoitar e a solucionar conflitos. 
Aínda que xa non pasaban  todo o tempo con nós 
seguían a ser profes cariñosas e divertidas. Rematando 
esa longa etapa de seis anos, en 6º, coñecemos a Móni-
ca e Victor e fomos a primeira xeración Classcraft, 
toda unha innovación!!   
E de ningunha maneira, poderemos esquecer a excur-
sión de fin de curso: para moitos a nosa primeira via-
xe, para todos a nosa primeira viaxe  xuntos e  a 

nosa primeira viaxe xuntos e sen as nosas familias. 
Emocionante. 
Seguemos camiñando e chegamos á ESO, ao corredor 
dos maiores. Alí tivemos a mellor acollida posible con 
Fanny e Manuel e xa  comprobamos que o Inglés e a 
E.Física  xa non serían o mesmo ca en Primaria.  
Maite e as células acompañáronnos  dende primeiro e 
Marta e Cris soportaron os peores momentos da nosa 
adolescencia pero tamén se empeñaron en que soubé-
ramos “Ecouter” e “Repeter”  e que o “che” e o “te” 
sonche ben diferentes. Con Mónica, Agustín, Laura e 

Roberto metímonos sempre en pro-
blemas ....de Matemáticas e Físi-
ca, claro. Con Xan  empezaremos 
como non se empeza unha clase, 
fixemos Historia e non imos es-
quecer que  “no bacharelato imos  
ter que facer moitos comentarios de 
texto”. Con Isma pasámolo tan 
ben .....que  nos volvemos tolos  coa 
sintaxe. Sempre, sempre valorare-
mos a arte, o talento e a creativi-

dade de Diego e levaremos con nós a Corpaixón que 
Isabel lle pon ao que fai. 
Gustaríanos poder dicir que acabamos de volver de   
Londres, viaxe coa que soñabamos dende ben peque-
nos, pero  este ano tampouco puidemos viaxar á Gran 
Bretaña con Eva e Agustín, cos que chegamos ao fi-
nal da nosa andaina, á nosa meta. 
A vós, compañeiros de 3º, dos que nos separan uns 
metros e un ano (máis ou menos), deixámosvos as 
nosas aulas “de maiores” e desexámosvos moita sorte 
e moito ánimo para rematar o voso camiño. 
Despedímonos con emoción e agradecemento. Grazas 
ao profesorado e traballadores do colexio por axudar-
nos, por coidarnos cada día, por darnos os mellores 
consellos. Grazas por estar aí cada día para nós. 
Moita sorte a todos. Botarémosvos en falta. 
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TAMÉN NÓS  TEMOS QUE DESPEDIR! 


En cada celebración de Santa Juana hai un momento moi espe-
cial para os alumnos e alumnas maiores do centro. Hoxe os 
protagonistas sodes vós. 

É un día de recordos, de agradecemento e de mirar cara ao futuro. 

De RECORDOS porque a vosa historia comeza un día do mes de se-
tembro de fai uns cantos anos, momento no que cruzabades a por-
ta de infanBl e vos atopabades cunha morea de caras novas. Con-
forme foron pasando os anos déstesvos conta de que as vosas vidas 
se ían entrelazando e fixestes da escola a vosa segunda casa. Estou segura de que nestes 
momentos veñen á vosa mente celebracións anteriores, días de festa, de excursión e un 
montón de vivencias que nunca ides esquecer. 

Chegastes sendo nenos e nenas e marchades sendo rapaces e rapazas atrevidos e experi-
mentados. Nestes anos no cole cambiastes por dentro e por fóra. 

De AGRADECEMENTO polos vosos logros, por todos os momentos vividos e polo que deixa-
des nas nosas mentes e nos nosos corazóns. 

De MIRAR CARA AO FUTURO, chegades a unha “meta volante”, non ao final do camiño, aín-
da vos quedan longas sendas por percorrer, moitas metas que descubrir. 

Esperamos que aprendésedes a sumar amigos e a restar ou dividir os problemas e os ranco-
res. Durante un tempo comparBmos convosco aire, silencios, nervios, risos e tamén choros. 
Ídesvos, pero non de todo, aquí quedan as vosas mesas e as vosas cadeiras que gardarán 
unha parte do que sodes. 

Xa para rematar, dicirvos en nome de toda a Comunidade EducaBva, que tratedes de seguir 
aprendendo de todas as persoas que vos rodean e que aproveitedes cada intre que vos dá a 
vida.  

MOITA SORTE 

. 
Eva Rodríguez Girón, Directora do colexio Santa Juana de Lestonnac 
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É  tempo de despedidas ...



“ “Busco o modo de te acompañar sen estorbo, 
que sexas ao meu carón feliz e creador de ti, 
de ti mailo mundo que apañes.“ 

Xela Arias 

“
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