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Editorial 
 

Agora que semella que ao fin estamos por deixar atrás 
os protocolos contra a covid, nós estamos aquí para 
lembrarvos o do EDLG. 
 

Comeza a implementarse no outono, recibindo a visita 
das cabazas do Samaín, e continúa en novembro, 
cando a Ciencia pasa a facerse, tamén, en galego. Os 
poemas e relatos ilustrados danlle paso dende as 
nosas paredes a todas as actividades do Nadal: 
panxoliñas, audiocontos… vén ao cole o Apalpador! 
 

E cando chega a fin do ano, tócalles aos maiores do 
colexio elixir a súa Canción: a dez, a 20… a 21! 
Lembrade entón que se acerca o momento de botar ao 
correo (electrónico) as nosas cartas de amor, e que  
temos máis visitantes ilustres: o Meco chega polo 
entroido e Rosalía polo seu día. 
 

Cando alcanzamos maio, estamos en tempo de 
amosara a nosa creatividade: escribimos (non vos 
saltedes o noso Certame Literario!), cantamos, 
bailamos… o Acto das nosas Letras Galegas é todo un 
espectáculo! 
 

Como vedes, trátase un protocolo estrito, así que imos 
deixar todo rexistrado na revista que tedes entre 
mans. Esperamos seguir poñéndoo en práctica e 
ampliándoo o ano que vén (e os seguintes, claro): hai 
que seguir mirando pola saúde… da nosa lingua! 
 

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega 
do Colexio Lestonnac 

  



  

Homenaxe a 

FLORENCIO DELGADO GURRIARÁN 
Día das Letras Galegas 

 

Florencio Manuel Delgado Gurriarán naceu en Córgomo, unha aldea do 

concello ourensán de Vilamartín de Valdeorras o 27 de agosto de 1903. 

Aínda que o traballo do seu pai levouno a pasar a súa infancia entre Ourense, 

Palencia e Valladolid, a volta a Córgomo cada verán permitiulle non perder o 

vínculo coa terra, as tradicións e o idioma galego. 

  
“Namórame o feitizo do tesouro 

-fino brocado de candeas de ouro- 

enfeite dos petrucios castiñeiros.” 

 
Tras licenciarse en Dereito, Florencio volve a Valdeorras, involucrándose 

activamente na vida social e cultural da comarca. Son anos de definición 

política e intelectual: entra a formar parte do Seminario de Estudos Galegos, 

participa na campaña en prol do Estatuto de Autonomía, ocupa cargos de 

responsabilidade no Partido Galeguista… 

 

“O ventiño namorouse 

da rosa dunha roseira. 

Negoulle a roseira a rosa 

e o vento fuxiu con ela.” 

 



 

Florencio comeza tamén a publicar os seus primeiros poemas, principalmente 

no xornal Heraldo de Galicia e na revista A Nosa Terra. A temática social e 

mesmo a política asómase aos seus versos, pero a protagonista principal é a 

natureza. O poemario Bebedeira, publicado pola editorial Nós en 1934, 

recompilará estes textos de homenaxe á terra e á paisaxe valdeorresa.  

 

“Vente, ventiño do norte, 

vente, ventiño norteiro 

a cantarme, nos ouvidos, 

a canción do frío inverno.” 

 

O Golpe de Estado de 1936 obrigou a Florencio, ao igual que a outras moitas 

persoas galeguistas ou de esquerdas, a fuxir da súa terra. Consegue cruzar a 

Portugal, dende onde chega en barco a Francia. Colaborará co exército 

republicano durante a Guerra organizando a saída de exiliados das zonas 

ocupadas e, trala derrota, sacando refuxiados galegos dos campos de 

concentración con destino América Latina. O mesmo Florencio sairá cara 

México en 1939: pasará máis de tres décadas sen pisar Galicia. 

 

“Sede nos ermos outeiros 

e nas poeirentas chairas, 

nos arpados nopaleiros, 

sede nas enoitas airas.” 

 

En México, Florencio realizou unha importante labor de conservación e 

revitalización da cultura e da lingua galegas. A destacar as súas tarefas de 

redacción, dirección e edición nas revistas  Saudade e Vieiros.  Non abandona  
 



a súa faceta poética: aos poemas de denuncia recollidos en Cancionero da 

loita galega (1943) seguiranos outros nos que a tradición galega comparte 

espazo coa do seu novo fogar, e que se recollerán nos poemarios Galicia 

infinda, de 1963 e Cantarenas, publicado en 1981. 

 

Galicia é infinda! 

Nosa Galicia é máis que toda a Terra. 

Non é xa o cativo currunchiño 

que din escolas vellas. 

 

Florencio regresou por fin á súa amada terra en 1968. Reúnese coa familia e 

os amigos e toma contacto coa situación política do país. No seu poemario O 

soño do guieiro (1986) recolleu a súa poesía social e reivindicativa, de 

denuncia da barbarie franquista. Volveu dúas veces máis a Galicia tras a 

morte do ditador, recibindo recoñecementos como o seu nomeamento como 

membro correspondente da Real Academia Galega. 

 

“Miña fada agarimosa, 

miña noiva feiticeira: 

¡Quen, no teu tépedo colo, 

pra sempre acougar poidera! 

¡Quen poidera, cos teus brazos, 

cinguirse en eterna aperta!” 

 

Florencio Delgado Gurriarán falece en California o 14 de maio de 1987. As 

súas cinzas soterráronse en Córgomo, quedando á fin en contacto con esta 

terra á que tanto cantou. 
 
 
 



 

XXIV Certame Literario 

Letras Galegas 
· 2022 · 

Kirby, o que traballaba moito 

Kirby era de cor rosa, pequeno, tiña zapatos vermellos e tamén era 

redondo. Os seus zapatos tamén eran redondos, e ata os ollos, pero 

eran pequenos. 

Kirby traballou moito facendo pesas e convertiuse no vixiante da 

pelexa. 

Kirby traballaba moito ata que se converteu en Metaknight. 

O seu corpo era redondo coma o de Kirby, tiña unha máscara de cor 

gris e tiña no corpo cousas parecidas a ás. 

Metaknight era un pouquiño más grande que Kirby, a cor do seu corpo 

era negra, os seus pés eran amarelos 

pero eran pequenos. 

Metaknight tiña ás de cor negra. 

 

1º premio (Educación Infantil) 
Elías Bollaín Díaz (4 anos) 

     
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc. 



 

Meta, o vixiante da noite 
Meta era unha bola de cor negra, con mans e pés redondos e ollos amarelos. 

Vivía nunha illa chamada Redonda; chamábase así porque todo era redondo, incluso as casas. 

Todos os seus habitantes eran redondos e cando medraban tiñan que cambiar a entrada da porta 

da casa e as fiestras para ver mellor o que estaban a facer, porque, obviamente, facíanse bolas 

máis grandes. 

Meta mudárase da casa dos seus pais e, un día paseando ao seu can, chamado Chufli, de cor 

marrón, que tamén era redondo coma os demáis habitantes da illa, caeulle un lóstrego do ceo e de 

súpeto saíronlle ás. 

Ao principio foille complicado manexalas, se non era un paxaro... cría que se asemellaba a un 

morcego, pero non estaba seguro. 

Practicaba un rato todos os días intentando non estamparse no xardín da súa casa ata que, por fin, 

logrou voar coma un paxaro, moucho ou calquera cousa que tivera ás. Deuse conta de que realmente 

asemellaba ser un morcego. 

Todas as noites vixiaba á illa, cunha máscara para non revelar a súa identidade, coa esperanza de 

que non pasaran cousas raras coma lóstregos, incendios, catástrofes... pero, unha noite, algo 

inesperado pasou... 

Os semáforos de Illa Redonda estropeáronse. Os semáforos volvéronse tolos, non sabían que facer: 

primeiro púxose amarelo, despois verde e finalmente vermello, rapidamente, sen parar nin un só 

segundo en cada cor. 

Por iso Meta púxose a dirixir todos os coches mentres voaba, evitando así accidentes e destrozos. 

E foi así coma se converteu no vixiante da noite. 
 

1º premio (1º ciclo EP) 
Saúl Bollaín Díaz (2º curso) 



 

 
 

As cores 
Cinco estacións na vida 

e cinco cores na alma 

De cor branca o inverno 

manto de auga xeada 

De cor marrón o outono 

as follas tiradas 

De cor verde a primavera 

florecen as fadas 

De cor azul o verán 

ule a praia 

A última cor, negra 

xa non hai nada 

Nin frío, nin calor, ningunha cor 

escuridade na alma 

 

1º premio (2º ciclo EP) 
Aroa Ramil Iglesias (4º B) 

   

O verán fermoso da miña cidade 

O sol sae, o frío vaise 

o verán na túa porta encóntrase 

a xente empeza a despedirse 

do conxelado frío e empeza a abrirse 

a saír das súas casas e empezar a divertirse 

 

O teu armario emociónase 

con moita roupa e anímase 

a renovarse 

con roupa moi fresca, e l ibérase 

de moita roupa que xa adicouse 

 

As praias cheas de xente 

porque hai bo ambiente 

frío, alegría e auga moi quente 

fel ices bai lan e cantan fel izmente 

 

Cando do verán tes que despedirte 

as cousas cambian e a túa cara ponse triste 

non sabes se volverám pero tes que rirte 

oirque a neve e o frío poden facerte divertirte 

 

2º premio (2º ciclo EP) 
Daphne Abigail Prada Espinoza (4º A) 

 

 



Poema do  At lánt i co  
  

As luras, as centolas, viven no meu mar, 

mar dos mariñeiros, que sempre pescarán 

mar que oculta lendas, de pesqueiros, 

de sereas 

de Tritóns e moitos máis. 

Calamares e outras cousas, 

pescados no meu mar 

que felices mariñeiros, que volveron ao xantar! 

entre a súa rutina, de pescar e navegar. 

 

1º premio (3º ciclo EP) 
Sofía Bores Caruncho (6º B) 

 

Unha estrela perdida na galaxia  
 

Fai algúns anos vin unha estrela no ceo, pero non era calquera: brillaba moito e 

ningunha estrela máis estaba ao seu carón. Dende abaixo podíase observar a súa 

tristeza. A estrela sentía que non encaixaba como as demais. Ela, con razón, non 

quería ser menos, e claro, sentiuse excluída. Pero, despois dunha longa reflexión, 

deuse conta de que o que lle fai especial é ser ela mesma, era que é diferente ás 

demais e non necesita encaixar para brillar coma o sol. E aí, nese día, deuse conta 

do que vale. 
 

2º premio (3º ciclo EP) 
Sabela Rodríguez Restrepo (5º A) 

	



	

-	Moi	ben,	recordade	que	esta	excursión	é	para	que	aprendades	máis	do	que	tedes	próximo	a	vós,	que	non	

fai	faia	ir	moi	lonxe	para	atopar	historias	asombrosas	–	lembrou	Leopoldo,	o	profesor	de	galego.	

-Si,	si,	xa	o	sabemos,	non	é	como	se	o	dixeses	unhas	corenta	e	oito	veces	antes	e	durante	a	viaxe	ata	aquí.	

–	mencionou	Darla	–	Ademais,	pódesnos	dicir	cal	é	o	motivo	que	hai	detrás	de	que	sexamos	a	única	clase	

de	todo	o	colexio	que	non	está	agora	mesmo	nunha	gran	urbe?	A	quen	se	lle	ocorre	mandarnos	de	viaxe	a	

unha	vila	na	metade	da	nada?	

-	 Para	 a	 túa	 información,	 isto	 débese	 a	 que	 a	maioría	 debedes	 algún	 traballo	 da	miña	materia,	 así	 que	

pensamos	entre	todo	o	profesorado	que	en	vez	de	levarvos	de	excursión	a	algún	sitio	afastado	debendo	

traballos,	sería	mellor	combinar	a	excursión	co	traballo	que	vos	falta.	Polo	tanto,	ao	longo	destes	tres	días	

teredes	 que	 preguntar	 aos	 habitantes	 da	 zona	 sobre	 algunha	 lenda	 coñecida	 da	 vila.	 Máis	 tarde,	 por	

grupos,	teredes	que	redactarme	unhas	cantas	páxinas	contando	a	lenda,	localizacións	nas	que	ten	lugar	e	

algún	dato	de	interese	sobre	esta;	se	alguén	quere	incluír	algo	máis,	pode	facelo,	pero	mínimo	pido	iso	–	

anunciou	o	profesor	–	Certo!	Case	me	esquecía	disto,	queda	prohibido	buscar	en	Internet	algún	dato	sobre	

as	lendas,	saberei	perfectamente	quen	se	molestou	en	preguntar	aos	habitantes	por	información	e	quen	

non	fixo	nada.	Se	me	desculpades,	vou	revisar	que	todo	estea	ben	na	reserva	da	posada	cerca	do	río.	A	

partir	deste	momento,	comeza	o	traballo,	comezade	a	preguntar	e	anotar	o	que	vos	digan.	

Nada	 máis	 rematar	 de	 dicir	 esas	 palabras,	 os	 adolescentes	 saíron	 case	 correndo	 á	 unha	 velocidade	

sobrehumana,	 cousa	 que	 era	 normal,	 xa	 que	 coñecían	 moi	 ben	 ao	 seu	 profesor	 de	 galego	 e	 as	 súas	

infernais	recuperacións,	ninguén	quería	pasar	por	elas.	

Nun	 principio,	 parecía	 que	 se	 repartiran	 as	 zonas	 de	 exploración,	 pero	 realmente	 non	 foi	 así,	 era	 unha	

especie	de	competición	para	ver	quen	conseguía	reter	a	un	habitante	o	tempo	suficiente	para	preguntarlle	

sobre	algunha	lenda	e	sobre	quen	podería	saber	algo	máis	sobre	ela.	

Tras	un	par	de	horas	de	busca	e	fracasar	no	intento,	todos	se	dirixiron	á	posada,	coa	esperanza	de	que	a	

persoa	na	recepción	coñecese	algunha	lenda,	cousa	que	non	serviu	de	moito,	debido	a	que	o	recepcionista	

foi	trasladado	fai	unhas	semanas	a	ese	pobo.	

Durante	 a	hora	da	 comida,	 decidiron	poñerse	 a	debater	 sobre	 como	deberían	de	 facer	para	 atopar	 aos	

habitantes.	

-Moi	 ben,	 que	 comece	 este	 debate	 sobre	 como	 podemos	 atopar	 a	 alguén	 que	 saiba	 algunha	 lenda	 da	

zona,	calquera	cuestión	será	permitida.	–	comentou	Caro,	a	delegada	da	clase	–	E	antes	de	que	realicedes	

algunha	pregunta	estúpida,	queda	vetada	a	opción	de	espiar	as	casas	da	xente	as	vinte	e	catro	horas	do	

día.	

-Que	vos	parece	se	cando	acabemos	nos	diriximos	á	praza?	-	propuxo	Iván,	un	dos	alumnos	máis	altos	da	

clase.	

-Xa	intentamos	iso	e	non	tivemos	sorte,	facelo	outra	vez	non	servirá	de	nada,	so	perderiamos	o	tempo	–	

dixo	Darla,	tan	molesta	coma	sempre.	

	

	



	

-Desculpade	 se	me	 estou	 a	meter	 onde	 non	me	 chaman,	 pero	 se	 queredes	 saber	 sobre	 algunha	 lenda	

desta	vila,	deberiades	ir	á	praza	pola	tarde,	a	iso	das	seis.	–	dixo	o	recepcionista-,	que	foi	levar	os	doces	á	

mesa	dos	adolescentes.	

-	E	por	que	deberiamos	ir?	Acaso	non	escoitaches	o	que	dixen	de	que	non	tivemos	sorte?	-	comentou	de	

novo	Darla.	

-Veredes,	un	dos	principais	atractivos	desta	vila	en	canto	a	temas	de	turismo	nos	referimos,	son	aqueles	

habitantes	que	deciden	dedicarse	a	recitar	poemas	ou	cantar	cancións	sobre	as	lendas	da	zona,	son	como	

unha	 especie	 de	 bardos,	 por	 así	 dicilo.	 -	 explicou	 o	 recepcionista	 –	 Vanse	 aquendando,	 cada	 día	 fai	 “o	

pequeno	espectáculo”	unha	persoa	distinta.	

-Terémolo	en	conta,	moitas	grazas	e	desculpa	á	nosa	compañeira,	é	así	con	todo	o	mundo.	–	dixo	Caro.	

Cando	 remataron	 de	 comer,	 decidiron	 quedarse	 nas	 habitacións	 para	 recuperar	 enerxía	 e,	 de	 paso,	

preparar	un	caderno	con	bolígrafos	de	sobra	por	se	acaso.	

A	cinco	minutos	de	que	as	agullas	do	reloxo	marcasen	as	seis,	todos	saíron	da	pousada	para	ir	á	praza	para	

ver	ese	“pequeno	espectáculo”	que	lles	salvaría	de	ter	que	facer	unhas	infernais	recuperacións.	

Ao	chegar,	esperaron	uns	quince	minutos	a	que	alguén	comezase	a	recitar	un	poema	en	voz	moi	alta	ou	

que	alguén	se	puxese	a	cantar	acompasado	dalgún	instrumento,	pero	nada	sucedeu.	Ninguén	apareceu	a	

esa	hora	e	o	curioso	era	que	cada	vez	parecía	que	había	máis	néboa	arredor	deles,	unha	néboa	moi	densa.	

Por	máis	que	 intentaran	ver	o	que	estaba	a	suceder	diante	das	súas	caras	 todo	era	en	van.	Ata,	que	de	

repente,	unha	sombra	comezou	a	entreverse,	esta	sombra	tratábase	de	nada	máis	e	nada	menos	que...	

-Rápido,	 Aria,	 esperta!	 Estamos	 a	 uns	 dous	 minutos	 de	 chegar	 ao	 hotel!	 -	 berrou	 Caro	 para	 tratar	 de	

espertar	á	súa	amiga.	

-Así	 que	 todo	 foi	 un	 sono.	 –	 pensou	 un	 pouco	 aflixida	 Aria,	 a	 verdade	 era	 que	 ela	 quería	 saber	 como	

remataba	a	cousa.	

-Que	tal	o	sono	reparador,	princesa	durminte?	-	comentou	a	modo	de	broma	Iván,	o	cal	 ía	no	asento	de	

detrás.	

-Ronquei	moito?	-	preguntou	Aria,	preocupada	por	se	chegou	a	molestar	a	alguén	no	bus.	

-Non	 te	 creas,	 levounos	 un	 bo	 rato	 descubrir	 que	 estabas	 durmindo,	 parecías	 tan	 cómoda	 que	 non	

queríamos	espertarte	–	tranquilizou	Caro	a	Aria.	

-Menos	mal	–	dixo	Aria	aliviada	–	Un	momento...Onde	está	Darla?	

-Estou	aquí,	a	ver	si	miramos	un	pouco	antes	de	preguntar.	–	voceou	a	recentemente	nomeada.	

-	Síntoo	moito.	

E	así	comezou	a	excursión	de	fin	de	curso	de	Aria,	os	seus	amigos	e	os	seus	compañeiros	de	clase,	un	inicio	

algo	estraño	pero	entretido.	

	 	

2º premio (1º ciclo ESO) 
Marina Castro Navarro (2º A) 

 



 

Benv ida a pr imav e ra 
 

 Benvida a primavera 
e con ela as flores 
de tan variadas cores. 
As bolboretas voan 
e as anduriñas aletean. 
  

Xa chegou maio, 
tan florecido e fermoso 
con moitas ganas de sol 
e a primavera verdadeira 
que contenta estou. 
  

Benvida a primavera 
e con ela as flores, 
de tan variadas cores 
  

Voa,voa, bolboreta 
voa sen parar 
non esquezas que de seguida 
chegará o verán. 
  

As xoaniñas pasean, 
polas verdes ramas, 
e os caracois 
sacan os cornos ao sol. 
 
1º premio (1º ciclo ESO) 
Aroa Novoa Vigo (1º B) 

 

  
Versos que eu recordo 

 

Son as risas  

as que recordo, 

cando empezamos xuntos 

nun mes de outono 
 

Os teus abrazos 

que tanto me coidaban, 

os días de inverno 

cando había xeada 
 

A coroa de flores 

que me fixeras en primavera, 

e as tardes no parque 

mentres liamos esa novela 
 

Novela que rematamos en xuño 

cando finalizou o curso, 

xa que ti irías para a universidade en setembro 

e eu quedaría no instituto 
 

Tardes noites de verán 

que sempre recordaremos, 

vendo atardeceres fermosos 

aos que lles sacabamos foto 
 

Recordos de outono, 

días de inverno, 

tardes de primavera 

e noites de verán 
 

Cal será a maxia que me fixeches 

que me fixo memorizar, 

todos estes versos 

do diario da miña irmá. 

 
1º premio (2º ciclo ESO) 

Carla Gil Quintero (4º B) 



 

Amor de nai 
Marta espertou as 2:23 da mañá de aquel día. Levantouse da cama e foi a cociña para servirse un vaso 

de auga, e xusto despois dirixiuse a habitación do seu fillo. 

A única iluminación era a dos varios monitores de constantes vitais. Moitas luces vermellas e amarelas 

prendíanse e apagábanse ao ritmo do seu corazón, do seus pulmóns, mostrando a presión arterial, 

temperatura... O brillo era tan tenue que soamente se podían ver algúns detalles dispersos: una fina liña 

de luz reflectida polo poste intravenoso que sosteña a bolsa do soro, esta encontrábase xusto en fronte 

do monitor cardíaco, actuando como unha lupa e mostrando un gran número 48, como unha especie de 

ominosa sinal. 

Marta acercouse sen prender a luz. Non lle facía falta. 

Tomou o banco que se encontraba a esquerda da mesa de noite e o puxo fronte ao pé da cama. 

Quedouse un momento mirando pola ventá antes de sentarse. Logo tomou asento e mirou ao seu fillo. 

Pechou os ollos e aspirou profundamente. Pensando que isto era inevitable e que estaba facendo o que 

debía facer. 

- Luis... - Tan pronto como pronunciou o seu nome pechou a boca e aguantou a respiración, como se 

non quixera espertalo. 

Luis levaba máis de 9 anos en coma, era imposible que espertara agora, pero este medo irracional 

cubriu todo o seu sistema nervioso, eliminando a sua capacidade de razoamento, como se 

verdadeiramente fora unha posibilidade. 

... 

Pechou os ollos e inhalou profundamente por segunda vez. 

- Sei que non podes oírme, se puideses facelo teríache convencido para que despertases fai moito 

tempo. Pero soamente quero pedirche perdón. - Volveu a inhalar profundamente - Quero que me 

perdoes por terte odiado todo este tempo. Por ter desexado que morreras por as miñas razóns egoístas e 

estúpidas. 

Marta xirou a cabeza para mirar pola ventá, para non ter que verlle a cara. Nunca dixera isto en voz 

alta, a pesar de telo pensado por largo tempo. 

Unha nai que odia ao seu fillo, que lle desexa a morte. Sentiuse como a persoa mais repugnante do 

mundo enteiro, pero tiña unha xustificación. 

- Pero non podes pretender que isto é soamente culpa miña. - Dixo cun volume mais alto do que tiña 

pensado. Corrixiu a sua voz e seguiu falando - Eu sempre quixen ter un fillo. Un fillo a quen criar, a 

quen educar, a quen amar. Sabía que criar un fillo non é algo fácil, todo o mundo sempre o di. Ter que 

poñer a vida de alguén más por diante da túa propia, dun ser delicado e fráxil que depende de ti para 

case todo. Todo isto é unha gran responsabilidade, pero a recompensa tiña que ser moito maior, se non, 

por que a xente tería fillos? Pero cando naceche ti... - O odio acumulativo dos últimos nove anos saíu 

nesa palabra, ti – Ao principio era soportable. Coa axuda de Carlos era moito mas fácil. Todo o mundo 



nos trataba cunha especie de simpatía aduladora. “Non podo imaxinar o difícil que debe ser, sodes 

moi valentes por aceptar este reto cun sorriso na boca”. 

- Daquela aínda non sabia que te odiaba, porque non ocupabas toda a miña vida, podía escapar. Pero 

cando Carlos morreu. Tiven que ocuparme de ti... - Este ti soaba moito máis cheo de tristeza que de 

odio - E sen a súa axuda era moito mais difícil. Tiña que pasar todos os días coidando de ti, tiven que 

sacrificar a miña vida en coidarte só para que nin me puideses dar as grazas, era como coidar dunha 

máquina sen sentimentos, sen vida, que soamente me consume a forza vital a cambio de nada. Pero o 

peor era non poder escapar. Sentíame culpable por odiarte, así que te seguía coidando. Pero odiábate 

por ter que coidarte, día... tras... día... 

Una lágrima intentou escapárselle, pero sabia que se comenzaba a chorar non tería a forza para facer o 

que tiña que facer. 

- Ninguén podía entender. Todos pensaban que o sabían todo. “Contrata a alguén que se ocupe del”, 

“lévao a algún sitio onde o coiden”. Non é tan sinxelo! Por que non poden entender? - Marta estaba 

berrando, pero non parecía darse conta. 

O son do reloxo marcando a hora espertouna do seu transo. 

Xa eran as 3 da mañá. Estivera falando por moito máis tempo do que tiña planeado. 

Levantouse e dirixiuse a porta da habitación. Detívose xusto fronte á porta, dándolle o lombo ao 

interior da habitación, coas luces dos monitores acendendo e apagándose ritmicamente coma se tratasen 

de comunicarse con ela. 

Xirouse e mirou ao número amplificado pola bolsa do soro intravenoso: 63. Podería ser o pulso dunha 

persoa desperta en repouso. É como se lle tivese estado escoitando... 

Un momento de dúbida cruzou a sua mente, soamente uns poucos segundos, pero suficientes para facer 

que as lágrimas finalmente brotaran. 

Correu as escaleiras e dirixiuse a cociña coas mans cubríndolle a cara. Botouse no chan en posición 

fetal e rompeu en lágrimas. 

Intentou concentrarse na sua respiración para poder tranquilizarse e levar a cabo o seu plan. Levaba 

anos planeando isto, aínda que non se decataría ata hai unhas semanas. Sabía que isto era o mellor para 

ela. El non podería despertar, era imposible, e non estaba nun estado consciente, así que esta acción era 

moral, ou por lo menos na súa cabeza tiña que selo. 

... 

O chan estaba frío. Levantouse e dirixiuse ao caixón máis baixo á dereita da neveira, e tras abrilo sacou 

una bolsa de plástico con una xiringa de vidro e un pequeno contedor plástico de cor laranxa con un 

fino po branco... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O cloruro de potasio, tamén chamado muriato de potasio, é un haluro metálico composto por 

potasio e cloro. Este composto causa arritmias cardíacas graves que imitan un ataque 

cardíaco. O cloruro de potasio logo divídese en cloruro e potasio, ambos químicos sendo 



comúns nas vítimas de infarto debido ao dano muscular. Non obstante, o composto debe ser 

inxectado e deixa unha marca no lugar de inxección, a menos que sexa aplicado nunha 

persoa que consuma medicamentos por vía intravenosa, facendo case imposible o rastrexo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 de maio de 2022 
Oficial Robert T*** J*** sobre sospeita de asasinato 

(nomes e lugares foron censurados por razóns de seguridade) 
No domingo 1 de maio de 2022, na residencia de Marta F*** M*** (Rúa L*** V***, 
7, 41***), tras múltiples reportes de sons de arma de fogo por varios veciños, 
encontráronse dous cadáveres: o de Luis R*** F***, varón, 11 anos de idade, en 
estado vexetativo persistente desde o 22 de abril de 2013 (non existe ningún rexistro 
médico oficial de isto, soamente declaracións de amigos da familia), morreu a causa da 
hipoxia provocada por un paro cardíaco; e Marta F*** M***, muller, 36 anos de 
idade, morreu pola perdida de sangre e dano cerebral debido á entrada dun proxectil 
pola tempa esquerda. 
Na escena do crime encontráronse unha serie de obxectos incriminatorios: revólver 
Longhorn de calibre 22 cunha empuñadura rota e dúas balas vivas na cámara (fora 
disparado unha vez) foi encontrado na man de Marta F. M., un contedor para 
medicamentos con residuos de cloruro de potasio en po e una xiringa de vidro rota con 
residuos de cloruro de potasio líquido foron encontrados no patio traseiro (hai 
sospeitas de que foron lanzados pola ventá da habitación de Luis R. F.). 
Se sospeita dun filicidio cometido por Marta F. M. contra Luis R. F. seguido do seu 
suicido co uso da arma de fogo. 
A causa probable do asasinato é o filicidio altruísta, un dos cinco principais motivos de 
filicidio, coa evidencia das declaracións de familiares e amigos da familia que 
reportaran síntomas de enfermidade mental en Marta F. M. (alucinacións, delirios 
mentais, estados emocionais oscilantes extremos, e algúns características de 
munchausen por proxy). 
Avances adicionais na investigación serán rexistrados por separado. 
 

 
2º premio (2º ciclo ESO) 

Dan Rivas Núñez (4º B) 
 

 
 
 
 
 



Respira 
 

Cando naces respira 
Cando creces respira, 
acórdate de respirar 
para poderte relaxar. 

 
Neste mundo que vivimos 
no que non nos decidimos 
e tampouco nos paramos 

a pensar tranquilos 
 

No que de verdade 
vale a pena, 

detente con tranquilidade 
respira, respira… 

 
Que todo é cuestión 

dun segundo 
só un segundo 

de emoción 
 

Respira, respira… 
 

1º premio (Adultos) 
Isabel Ferreiro Pérez 

 
 



  

XXI Certame de 

Cartas  de  Amor 
CANDELORIA 2022 

 

Querida nai: 
Cada día ao despertar véxote e dígoche canto te quero. 

Aínda que me rifes sei que é polo meu ben. Quérote moito, mamá. 
Es a mellor mamá do mundo, es ti a que me ensinou a portarme ben e moitas 

cousas máis. 
Ti es a que fai que hoxe e mañá na casa teñamos comida e tamén todo o que 

necesitamos. 
Quérote moito e espero que pases un feliz día de San Valentín. 

	

1º	premio	(2º	ciclo	EP)	

Daphne	Abigail	Prada	Espinoza	(4º	A) 
 

Querida mascota: 
Cando desperto un amor vaime dar un bico, porque desde que te adoptei 
sempre te portas ben, es como un sol que brilla nos meus ollos. 
Quérote porque es moi xoguetona e tes moito cariño; cando teño medo 
sempre estás aquí para min. A miña familia e a min protéxesnos. 
Tes unha cara de anxo, porque cando eu como non me podo resistir a 
darche un pouquiño. Todos os días levántaste con moita enerxía e iso é 
o que me gusta de ti, tes un corazón moi grande porque cando te 
levamos a dar un paseo esperas por nós. Eu sei que ti tiveche unha 
infancia moi dura e só sei que nunca te abandonarei. Cando vou para 
cama sempre estás aí para min, eu sei que nunca me vas deixar porque 
ti eres moi boa: quérote máis que a miña vida, quérote moito. 

	

2º	premio	(2º	ciclo	EP)	

Itziar	Sastre	Mouriz	(4º	B) 



 

 

7-02-2022 
 

Queridiño amoriño: 
 

Ti es o que máis quero neste mundo, e sempre o serás, Oxalá as flores te mire e 

observen a verdadeira beleza cando camiñas por ese sendeiro de rosas por onde 

andabamos xuntas, lembrando aqueles momentos nos que só quería ver ese 

sorriso teu para toda a vida. 
 

O pracer de saber que te teño ao meu lado para apoiarme e escoitarme como 

sempre fas, acompañado dunha aperta e sen nada a cambio. As palabras 

parecen insuficientes para expresar algo tan bonito como a nosa amizade. 

Escríboche con bágoas nos ollos porque sabes que te quero para sempre e máis. 
 

Todos eses recordos véñenme cando pecho os ollos e penso naquela noite na que 

che dixen que nunca te deixaría. Esa noite o sol saíu para que as estrelas 

puidesen ver o teu amencer, podería facer calquera cousa para estar ao teu lado, 

ou ben, baixarche a lúa aos teus pes e que ilumine o teu rostro de felicidade. A 

túa mirada non se pode comprar con cartos. Quero que saibas que non podería 

estar máis orgullosa de terte ao meu lado. 
 

A túa risa quedou no meu corazón, e esa é a razón pola que quero seguir 

sorrindo todos os días. Ti es quen me impulsa a dalo todo, a que me dá forzas 

onde só había bágoas. Aquela que me dixo: “podes” ou “fagas o que fagas 

sempre estarei orgullosa de ti”. 

Grazas por mirarme, e non a outro ou outra. 

 

Unha aperta, desas que nunca se esquecen… 

	

1º	premio	(3º	ciclo	EP)	

Sabela	Rodríguez	Restrepo	(5º	A) 
 
 
 



 

Miña carta de amor   

A miña querida nai: 
 

Hoxe deteño o meu reloxo para roubarche uns minutos e así poder escribirche 
estas palabras desde o meu corazón, posto que en persoa non son capaz de 
dicircho sen poñerme nervioso e ter vergoña. 
 

Comezo a miña carta agradecéndoche que me deras a vida, levándome 9 meses 
dentro do teu ventre e que me protexeras e coidaras para que eu poidese nacer 
san e nos meus primeiros meses de vida estiveras ao meu carón sempre. Con 
moito agarimo douche as grazas portando amor que me deche e me das cada día. 
Creo que ser nai é moi complicado e non hai ninguén na vida que ensine a facelo 
ben, polo que creo que hai que ser moi forte para poder sacar soa aos fillos 
adiante e cun sorriso sempre: educáchenos o mellor que sabías. 
 

Por iso, e por moito máis, quero que saibas o moito que che quero, aínda que sei 
que nunca poderei quererte como ti me queres a min, iso é imposible. 
Nai, eres moi importante na miña vida e sei de todo o esforzo que fas día a día 
para vernos ben e felices. 
 

(Creo que) Es unha guerreira e un exemplo a seguir. 
 

Grazas nai polas túas palabras cando estou triste, polos teus coidados cando 
estou enfermo e pola túa axuda incondicional chea de paciencia infinita. 
Grazas polos millóns de bicos que me das e que me dan forzas para non 
renderme. Nai, eres a estrela que ilumina a miña vida. A miña débeda contigo 
sempre será moi grande e prométoche intentar ser cada día mellor persoa. 
 

Xamais olvides o especial que es para min e o moito que che quero, pois es o meu 
exemplo a seguir. 
 

Despídome por hoxe con moito agarimo. Teu fillo que che quere moito e sempre 
estará ao teu lado. 
	

2º	premio	(3º	ciclo	EP)	

Hugo	López	Rodríguez	(5º	A) 
 

 
 
 
 

 



 

Ola Tom!: 
 

Xa sei que tal vez te esteas a preguntar a que se debe esta carta, sobre todo despois 
daquela confesión. 
 

A verdade é, que non sei que responder: “Debería aceptar? Debería rexeitala?”. Este tipo 
de dúbidas son as que rodean a miña mente dende aquel martes ao mediodía. 
 

Para que poidas comprenderme, déixame explicar un pouco os meus sentimentos dende 
o principio, dende que nos coñecemos. 
 

Todo empezou desde que eramos moi pequenos, eu non rozaba nin o ano e ti xa estabas 
preto del, os nosos pais eran moi amigos daquela, así que decidiron que sería bo que 
foramos amigos e así sucedeu. 
 

Pasaron os anos e a nosa amizade resumíase a encontros ocasionais, invitacións aos 
aniversarios e poucas cousas máis. Nese momento, empezaba a sentir un sentimento 
máis forte que amizade, pero decidín esperar para ver se desaparecía. Non o fixo. 
 

Un ano despois, descubrín que realmente me gustabas, pero aquí comezou o drama. 
 

No teu seguinte aniversario, ti presentáchesme a túa primeira (de moitas) noiva. Nese 
momento, o meu corazón entristeceuse, nubrouse e non daba atopado nada que reparase 
ese sentimento de presión, golpeando unha e outra vez o meu interior. 
 

As cousas seguiron igual durante tres anos, cada aniversario, unha nova noiva e un novo 
sentimento de pena invadíame dende dentro. Entón, decidín curarme en saúde 
psicolóxica e bloqueei ese sentimento de raíz, deixándome de volta cun sentimento de 
amizade cara a ti. 
 

Agora, con esa confesión, ese sentimento que xa estaba controlado volveu xerminar, esta 
vez, dunha forma máis culpable, facendo que me pregunte: “Tiveron que pasar tantas 
antes ca min para chegar a esta conclusión? Para poder cumprir o desexo da miña 
infancia?”. 
 

Agora mesmo, estou sendo un conxunto de nervios, ansiedade, dúbida, culpabilidade, 
ilusión e sobre todo: medo. 
 

Teño medo de arruinar a nosa amizade de tantos anos por unha única resposta. Sei que 
se digo que si, a nosa relación vai cambiar, pero se digo que non, vas deprimirte e as 
cousas van saír peor para os dous. 
 

Eu creo que o mellor sería esperar, non te estou rexeitando, pero tampouco te estou 
aceptando, é unha resposta na cal pido tempo para aclarar os meus sentimentos, 
reconstruír a miña vida (que non está moi ben psicoloxicamente, que digamos) e, sobre 
todo, ver se eu quero revivir de todo ese sentimento de amor que che tiña nun principio. 
 

Non quero privarte de namorarte doutra persoa. Se o fas e esta acepta, eu apoiareite ata o 
final, non permitirei que esteas a esperar unha resposta clara pola miña parte. Desexo 
que te sintas libre de amar a outra persoa. 
 

Con agarimo e grandes dúbidas: 
Marina 

	
1º	premio	(1º	ciclo	ESO)	

Marina	Castro	Navarro	(2º	A) 
  



 

Ferrol 18/1/22 
 

Querido irmán: 
 

Es unha das poucas persoas que xamais me canso de ver. E cada vez que o fago é 
coma se unha tormenta me subise polo corpo, dende os pes ata o pescozo, 
dándome unha sensación de alegría e entusiasmo… como cando un neno pequeno 
recibe os regalos de Nadal. Non sabería que facer no momento no que deixases de 
estar comigo, e menos se nunca volveses. Nas boas ou nas malas en calquera 
momento do día ou da vida mesma, o único que sería capaz de facerme sentir 
mellor sería ver o teu sorriso e esmagarte dunha aperta, porque eu xamais 
necesitarei máis que compartir contigo uns anaquiños da nosa vida. Sexa comendo 
un xeado, sexa cando nos bañamos na praia ou sexa mesmo cando estamo tirados 
coma sapoconchos no sofá. Por iso e por outro milleiro de cousas máis, que non 
caberían nesta carta, es a persoa a quen lla dedico. 
 

Moitos bicos,teu irmán. 
	

2º	premio	(1º	ciclo	ESO)	

Manuel	Suárez	Orjales	(1º	B)	
 
Querido amigo de confianza: 
 
 

Escríboche esta carta, aínda que non poidas contestarme, para 
expresarche o amor e a compañía que me das, e que cada día é 
máis forte. 
 

Todo empezou aquel setembro do marabilloso curso de primeiro de 
Secundaria. Xa sabía que ía ser un bo curso pero, pero xamais 
imaxinei que me foras gustar tanto. A primeira vez que estibemos 
xuntos en aquela clase foi máxico. Dende que te escoitei vin 
claro que quería continuar esta historia, só túa e miña. 
 

Aínda que os anos avanzan e hai que deixar bos tempos atrás, 
recordo como se fose onte, a primeira palabra que che escoitei: 
“Bonjour, comment tu t’appelles?”, aquelas palabras que son moi 
simples e poden expresar un gran sentimento dependendo de quen 
cho diga. Como non! Tamén lembro aquelas costumes e aquela 
cultura que pode que pode ser tan semellante, pero á vez tan 
diferente. 
 

Quero que sempre lembres que eu cada día son máis consciente do 
tempo que debo dedicarlle a isto para que dure por sempre, que 
pode que non o semelle, pero déboche billóns de grazas. A máis 
grande entre moitas outras foi o momento que non tiña o meu 
futuro claro, aínda que tiña doce anos, e ti apareceche para 
darme tranquilidade e seguridade sobre o que o destino faría de 
min. 
 

Millóns e millóns de grazas meu querido amigo, grazas meu amado 
idioma... Grazas francés! 
ç 

Moitos bicos e apertas. 
	

1º	premio	(2º	ciclo	ESO)	

Helena	María	Cartelle	Méndez	(3º	A)	



 

Querido Nico: 
 
Xa estou de volta en Galiza coa miña familia, bótote moito de menos. Por 
aquí todo segue igual ca sempre, as mesmas árbores, a mesma xente, os 
mesmos lugares que percorrer… Todas as cousas que eu amo están aquí 
comigo, só faltas ti. Algún día tes que facer unha viaxe igual ca que fixen 
eu e deixar Londres para vir a Galiza e coñecer este fermoso lugar. Xa me 
imaxino a min como guía turística por todas as praias, todos os 
monumentos, toda a comida como fixeche comigo cando cheguei a 
Londres. Recordas como empezamos? 
 
Eu estaba triste por terme que ter mudado para ir á universidade e deixar 
a miña familia atrais, así que decidín dar un paseo polo Bushy Park 
mentres escoitaba o canto dos paxaros que andaban voando por alí cerca 
para pensar noutra cousa. Pero o que menos me esperaba era que un mozo 
distraído por unha pelota que parecía de fútbol tropezara comigo facendo 
que caeramos os dous. No momento no que levantei a miña mirada vin ese 
estraño que tiña os ollos azuis coma zafiros brillantes, unha cabeleira 
alborotada dourada coma a cor da mel e que parecía ter os mesmos anos 
ca min. Percateime de que te disculparas por terme tirado ao chan, e 
axudáchesme a poñerme en pé de novo. Todo foi moi raro, empezamos 
unha conversa na que saíu o tema de que eu non coñecía a cidade e de 
súpeto disme que como te sentías mal e non tivera a mellor acollida na 
cidade, ías ensinarme todas as cousas como puideses antes de que 
comezaran as clases. Aceptei e ese foi o momento onde a liña de tempo da 
nosa historia de amor estaba preparándose para iniciar o seu camiño. 
 
Non sabíamos que dous meses máis tarde o que foi un parvo 
acontecemento levaríanos a estar a centímetros un do outro, a quedarnos 
ata tarde chateando polo WhatsApp, non querer separarnos nunca, 
abrazarnos durante unha peli de medo, cantar a todo pulmón cancións de 
One Direction, rirnos por burradas ata chorar, ir ver atardeceres 
acompañados pola media laranxa e nun momento dado afastarte da 
persoa que amas nun lugar a miles de quilómetros da túa casa. 
 
Pero o corazón si que o sabía, o corazón non pensa, só actúa, porque cando 
tes tantas ganas de darlle un bico a alguén o cerebro non pensa, todo o 
noso corpo detense para darlle a importancia que se merece ao amor. 
 
Quérote, Nico. 
 

Con cariño, Diana. 
	

2º	premio	(2º	ciclo	ESO)	

Carla	Gil	Quintero	(4º	B) 
 
  



 

Un ano de  ac t i v idades  
Samaín  

 
 
 
 
 

Semana da Cienc ia  en  Galego 
O desenvolvemento sostible, tamén en galego. 

    

 
 

Panxol iñas  
 

Os 
nosos 

recreos 
estiveron 

cheos 
de 

Nadal! 
 



Concurso de  poemas e  re la tos  i lus t rados  
 

“Cheguei a unha fraga. Pero 
esta fraga era pequena. E os 
seus únicos habitantes eran 
paxaros faladores. Os cales 
arrodeáronme segundo 
cheguei. (Eran moi grandes, 
como xigantes)” 
 

Xela Arias (A fraga dos 
paxaros faladores e a fraga 
leopardicia) 

Aroa Ramil Iglesias (4º B EP) 
 

 
Os maiores do colexio volveron elixir a mellor canción en galego do ano! 

 
A quen lle fai falla ir a Eurovisión tendo A Canción 21!? 



O Meco 
Volveunos visitar polo Entroido! 

 

Día de  Rosal ía  
   
 
 
 
  

 

Ac to  das  Le tras  

 

 



  

Tempo de  de sp ed idas  
Parece mentira que fai xa 13 anos comezáramos a nosa viaxe neste colexio, que pouco a 
pouco rematou sendo a nosa familia. Despois de todo este tempo tócanos desviar o noso 
rumbo para descubrir novos lugares. 
 

Esta viaxe comezou ala polo 2009, tiñamos como primeiro destino Infantil, e a verdade é 
que o principio foi un pouco turbulento, pero grazas a atención dos azafatos ofrecidos 
pola aereolinea Lestonnac: Jose, Laura, Maca, Ana, Mir, Mónica, Dori e Mari Carmen, 
desfrutamos ata o final. 
 

En Infantil aprendemos os números, as letras, a famosa postura de relaxación de Mari 
Carmen, as divertidas cancións de Dori, a compartir, a respectarnos e a pasalo ben 
sempre xuntos, sabendo que se faciamos as cousas unidos esta viaxe seria mais amena. 
O que non sabíamos era que coñeceríamos a un montón de viaxeiros que acabarían 
sendo un tanto especiais para nós. 

 
 

 
Despois das pelexas polos xoguetes e por quen subiría ao columpio no próximo recreo, 
das innumerables escapadas á zona prohibida, e despois de tantas castañas roubadas, sen 



darnos conta xa tocaba cambiar de rumbo, e collemos o avión con destino Primaria. 
 

Alí recibíronnos Carlos e María José, que nos ensinaron a zona. Era moi diferente ao que 
estabamos acostumados; longos corredores, materias novas, xente nova, o recreo enorme 
dos maiores... Nesta nova etapa coñecimos a Pupi, con quen vivimos moitas aventuras 
que deixamos plasmadas nun álbum cheo deses recordos inesquecibles. Foron dous anos 
onde a parte de aprender os planetas, a sumar e restar tamén aprendimos a como 
sobrevivir ás costumes e a cultura deste novo lugar. Comezaba unha nova etapa. 
 

Tras un longo verán chegou setembro e collimos un barco liderado polo capitán Víctor, e 
as capitanas Laura, Charo e Manoli, cara a illa do segundo ciclo. Con Víctor 
descubrimos unha nova maneira de aprender: xogando co diccionario de maneira 
divertida. Con Laura xogábamos ao RUIDO, e se ao final da semana estaban todas as 
letras no encerado… tiñamos premio! Cada vez a liña A e B distanciábase máis, sobre 
todo nos recreos ao xogar ao fútbol. Lembrades? Ata había máis rivalidade entre as 
animadoras que entre os propios xogadores! 

 

 
 

Por iso os nosos novos guías, Carlos e Dani, do destino “terceiro ciclo”, nada máis 
chegar comunicáronnos que para ter unha mellor convivencia tiñamos que mesturarnos, 
cousa que non nos fixo moita graza. Pero ao final acostumámonos e agora estamos moi 
agradecidos de que o fixeran. 
 



Cando iamos en 5º, os nosos compis de 6º invitáronnos a ir ao Aquapark de Cerceda 
polo concurso de Radio Voz, cousa que se repetiu cando nós íamos en 6º. Isto 
acompañado de moitos momentos inesquecibles máis, como cando fomos a Cabárceno e 
tiramos á monitora á piscina coa roupa, ou as caídas xogando no barro pola choiva, 
cando nos despertaban coa música a tope, ou nos teleféricos co chan transparente. 
 

E como esquecer a mellor experiencia que tivemos xuntos, LÓVA, coa nosa compañía 
de ópera, Arcolovatiños.Grazas a isto aprendemos a traballar en equipo e démonos conta 
de que traballando xuntos chegaríamos máis lonxe e conseguiríamos todo o que nos 
propuxéramos, ata crear a familia que somos a día de hoxe aínda que houbo moitas 
baixas polo camiño. Carlos, Celeste e Fátima ensináronnos o verdadeiro significado da 
palabra familia, e grazas a eles tamén crecemos como persoas. 

 

 
 

Eles axudáronnos a que o proxecto saíra adiante porque moitos de nós non queríamos 
seguir coa compañía ou non estabamos agusto coa nosa función, pero grazas á 
motivación constante que recibíamos pola sua parte, estreamos Máscaras no colexio e 
días despois tivemos a ilusión de actuar no Jofre. 
Celeste sempre nos ensinaba a base de frases de Frida: “Pés, para que vos quero, se teño 
ás para voar?”. Carlos prefería ensinar a sintaxe dunha forma cómica, pero o mellor 
eran os seus “Que te calles Carmele!”. Tamén estamos moi agradecidos das intensas 
clases de Educación Física con Richi, as divertidas clases de mates e inglés con Ana 
Alfaro, as clases tan sonoras de música con Helena, a Relixión con Isabel e Silvia e as 
clases de galego con Lucía e Mónica. 
 

E aquí rematou a mellor etapa da nosa viaxe, porque non sabíamos o que se nos viña 
enriba... 



Agora tocaba emprender unha nova travesía, a un lugar moi diferente, que polo que 
tiñamos escoitado daba un pouco de medo. Moitos pensamos que nunca chegaríamos ata 
aquí, porque a cousa complicábase cada vez máis. Pero todos estes rumores rematáronse 
cando nos atopamos con Fanny e Manuel, os nosos novos guías. Dúas persoas 
marabillosas que nos axudaron moito a superar os novos cambios: novas asignaturas, 
novos profesores, unha hora mais de clase, exames máis difíciles... Eles estiveron 
connosco no primeiro curso da ESO, facendo que o colléramos con mais cariño. Fanny 
amenizaba moito as clases, falando co tan coñecido Óscar, cantando cancións para que 
nos lembráramos de certas cousas, e sobre todo imos recordar as súas tortitas 
irresistibles. Manuel sempre daba o mellor de el, sempre intentando sacarnos un sorriso, 
e contándonos as súas anécdotas para que aprendésemos da súa experiencia. Pasámolo 
xenial en Educación Física durante toda a ESO grazas a el, que lle dedica moito tempo e 
moita paciencia. Coñecimos a moitos máis guías e fóronse sumando tamén máis 
tripulantes. 

 

 
 

Despois dun divertido verán, chegou segundo da ESO, Marta e Isma tomaron o mando e 
tocoulles dirixir a toda a tripulación, cousa que non era fácil. Marta presentounos a un tal 
Francés, asignatura nova e moi rara que para falala ben tiñas que morder a lingua. E 
Isma, que nos exames sempre te mira moi fixamente para meter medo ou que sube as 
persianas con moita lentitude no medio dunha proba para desconcentrarnos; non só fai 
ese tipo de cousas, todos coñecemos a Isma e sabemos que as súas clases son 
divertidísimas e están cheas de humor e moitas risas. 
 

En xaneiro de 2020 viaxamos aos Peares, á English Week xunto con Eva. Alí coñecemos 
a xente marabillosa que sempre levaremos no noso corazón. Eva conseguiu que 



tivéramos ganas de aprender inglés cos seus xogos e dinámicas. O xogo que mellor se 
nos daba era o bingo de tempos verbais, sen dubidalo, todos queríamos os seus premios, 
dende os destacadores ata as pinciñas. 
 

Este curso foi mais curto do normal xa que tivemos unha visita moi inesperada chamada 
covid-19. Confináronnos e non volvemos a clase dende marzo. Pensamos que sería 
divertido pero non aguantábamos sen vernos tanto tempo. 

 
 

 

Toca o seguinte curso, terceiro da ESO, repetimos con Isma porque nos quere moito e 
encántalle aguantarnos e tamén Maite, a nova guía. Maite ensinounos o funcionamento 
do noso corpo, que curioso, a lingua ten papilas gustativas e serve para moito máis que 
para falar. Tamén nos ensinou os diferentes tipos de climas e temperaturas para saber 
que outfit elixir, xa que ela diso sabe moito. Este curso foi xenial en canto a amizades 
pero moi complicado en canto a estudos. 
 

E por fin chegou o último destino, o que levábamos esperando dende que zarpamos, 
esperando a vender bocadillos no recreo, os postres na Nena María, viaxar a Londres 
coma excursión de fin de curso, saír ao corredor nos cambios de clase, presentar os 
festivais... Pero ao final, nada disto pudo pasar xa que a covid non o permitiu. Nesta 
etapa, Eva pasou a ser a nosa guía e tamén engadiuse un novo, pero que nos dera mates 
dende primeiro, Agustín. Agustín, grazas por facer que entendamos as matemáticas e 
sentimos non saber calcular a área dun triángulo, ou outras cousas que esquecemos como 
que 2 · 2 é 4, ata o punto de facerte chorar e sentarte debaixo da mesa; sentímolo tamén 
porque teñas que escoitar as nosas tonterías e cotilleos nas titorías. 



Este curso está sendo máis fácil grazas a axuda de todos os guías: Roberto, grazas por 
arreglar todos os nosos dramas cos ordenadores e ser un verdadeiro hacker, agora xa 
sabemos como pasar os ficheiros por bluetooth, fixeches que descubrísemos un mundo a 
través da pantalla, como diría Xan, e con Xan... imos comezar como non comeza unha 
clase, pechamos os libros porque hoxe non hai taxis, pero si autobús. O humor de Xan, é 
humor para quen o entenda; e o seu vestiario é moi característico, sobre todo a súa boina, 
perdón, NON É UNHA BOINA, É UNHA GORRA. Cristina, es un amor, ata cando 
estabas enfadada connosco dicías que non o estabas, e sempre buscas o mellor para nós. 
Carla, os kahoots contigo son xeniais, e as clases contigo tamén, sempre fas as clases 
divertidas, incluíndo Historia. Laura e Mónica, grazas por ensinarnos as ciencias dunha 
maneira mais levadeira. E por último, como esquecernos de ti, Diego; a túa creatividade 
é mais grande que a de todos nós xuntos, e a confianza que temos en ti, enorme. Grazas 
por axudarnos sempre tanto. 
 

Agora toca zarpar, cada un polo noso camiño. Moitos de nos nun futuro seremos 
descoñecidos e outros igual algún día coincidimos de novo, pero o que nunca 
esqueceremos serán os anos que pasamos xuntos e a familia tan bonita que nos levamos 
de aquí. A maioría de nós estamos seguros de que imos volver a pisar este colexio só 
para saudar aos que todavía quedan aquí ou para traer aos nosos fillos cando sexamos 
maiores. Contarémoslles as nosas anécdotas aos nosos netos e neses momentos 
botaremos de menos todo o que construímos aquí, que ao final rematou sendo unha gran 
familia. Grazas por todo e grazas a todos por aportar sempre o voso graniño de area para 
que todo saíra o mellor posible. Sempre teredes un oco no noso corazón, isto non é un 
adeus, é un ata pronto. 
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