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    E d i t o r i a l 

 Un ano máis no noso percorrido cheo de grandes 

momentos , como os que festexamos  neste curso,  

temos  que mencionar a unha gran persoa que axudou, 

dende  hai máis de  40 anos,  a que a nosa escola 

seguira co espírito emprendedor  do noso fundador, 

unha persoa que conseguiu que  seguiramos avanzando 

ata hoxe en día. Si, falamos do noso Presidente do 

Padroado, o SEÑOR COSTAS.  Neste curso cumpriu cen 

anos ,dámoslle toda a Comunidade escolar  os nosos  

parabéns . 

    Dende aquí, queremos agasallalo  e agradecerlle o 

seu tesón, a súa constancia, a súa paciencia durante 

todos estes anos. Se tivésemos que nomear  un  a un os 

obxectivos conseguidos grazas ó seu labor  

ocuparíanos  toda a nosa revista.  
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FESTEXOS 

1 de outubro                   

   

 3º E.P. 

               Na homenaxe a Ramón Nieto, no día do seu aniversario, organizouse unha vez máis 

un concurso entre os alumnos da ESO, que xirou ó redor de vida de noso fundador. 
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Así ven os nosos alumnos o noso fundador… 

 

 

                                Elizabeth Caamaño 3º ESO 
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      Samaín Palabra 

gaélica ,non significa  máis que  fin do verán, principio  do inverno. 

 

        

      NUNO 3ºE.P.             PAULA 2ºE.P.      
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   Grazas papis e mamis pola vosa        

        colaboración…   
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        Os alumnos de terceiro recitaron o seu conxuro para 

terminar cos seus medos e para celebralo fixeron unhas 

galletas terroridóces.  
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     Os alumnos de Educación Infantil festexárono cos 

alumnos do Primeiro ciclo de primaria como tódolos anos. As 

mestras fixéronlles uns disfraces terroríficos e 

convidáronos a unha festa tamén terrorificamenteuj 

deliciosa.  

 
   

   O día 31 de outubro realizouse  tamén unha proxección no colexio 

con motivo da festa do samaín para os alumnos de EP.  

   Os alumnos de 4º da E.S.O  representaron unha obra de teatro 

titulada … Berta, A pantasma concienzuda. 

  Os alumnos da E.S.O viron a película: “O xinete sen cabeza”, e 

algúns alumnos animáronse a vir disfrazados de zombis, monstros, 

etc..   
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Así ven os nosos nenos de 2º E.P. o SAMAIN 

      

Roi  2º E.P.                                                                   Yoana 2º E.P. 

        

                  Ángela 2º E.P.                            Abraham  2º E.P. 
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    O Magosto        

     
    Este ano, no Magosto, fixemos o noso propio cucurucho á nosa maneira: con cartóns 

de leite, botellas de auga.Tamén coroas, carteis … 

Tamén, tanto en galego como en castelán, fixemos en grupos historias do Magosto. 

Fixemos moitos debuxos e máis cousas. 

No curso de sexto de primaria, fixéronse fotos cunha castaña xigante con brazos e 

pernas feita   polos nenos de terceiro da E.S.O. 

No noso patio, tivemos unha festa onde comiamos castañas en grupos. 

 

Magosto 
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Vístense os prados 

de marrón e laranxa 

e entra en acción 

a protagonista, a castaña. 

Caen as follas  

das árbores caducas, 

as de folla perenne, 

¡ non soltan as súas! 

O meu magostiño  

ten compañeiros: 

vendimia e matanza, 

¡festa para os festeiros! 

 

             BREIXO 1 E.S.O. 
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      Como nos últimos anos, os nosos alumnos de ESO saíron á rúa Urzaiz 

para manifestar  a nosa repulsa contra a violencia de xénero, con pancartas e 

pulseiras, acompañados doutras escolas enviámo-la nosa mensaxe. Ese día 

pasaron moito frío, pero pagou a pena o esforzo…. 
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Nadal 
             Os alumnos do cole participaron un ano máis  no concurso de postais navideñas  

organizado polo Claustro de profesores,  moi difícil resultou elixir entre todas as marabillas 

debuxadas … 

                Noemí 6º E.P.                                                                                        

    

                     Yoana 2º E.P.                                                         Laura Montoya 3º E.P.           
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                                                                                                            Eva 4º  

          No Nadal, todo o colexio fixo unha festa;  os alumnos de sexto foron 

vestidos de rockeros , bailaron  nenos con nenas, nenos con nenos e nenas 

con nenas. 

         Os nenos de quinto de primaria uníronse aos nenos de sexto,e xunto a 

nosa mestra Mariló bailamos todos nun coro de dous en dous. 

         Na hora da merenda  os nenos de sexto tiñan tortas , lambetadas, olivas, 

etc. 

    Os da E.S.O, viñan  saudar pero tamén a comer.  

Como todos os anos, fixemos o amigo invisible. Trátase de regalarlle algo a 

calquera persoa pero que esta persoa non o saiba.  
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 Eva 6º E.P 

                                              

Queridos Reyes Magos: 

       Quiero pediros  estas navidades algo  

muy especial y es para todas las personas 

que lo estén pasando mal,que dicen  

mis padres que, por desgracia son muchos, 

Os pido que no pase nadie hambre , 

que no pase nadie frío y sobre todo 

 que nadie se encuentre solo. Si puede ser 

 que todas estas  cosas  que te pido sean para todo el año. 

Ya solo unas cositas más :juguetes para los niños, trabajo para los papás y salud 

para todos. 

¡ Y lo más importante mucha,muchísima felicidad para todos ! 

No comáis mucho turrón que se os pueden caer los dientes. 

Felices fiestas.         

                                                                Raquel  4º E.P.



Escolas  Nieto                                                                                                                                  ANDURIÑA  • 20 

O DÍA DA PAZ 

                                                     

 

    
Alba Cajide Rodríguez.                                                            Eva Da Silva Gregorio. 

 

 

    Na nosa clase de Cidadanía estudamos a vida de Nelson Mandela. Fixemos a 

súa caricatura, tamén investigamos a súa vida e vimos unha película que trataba 

sobre como conseguiu que as persoas de raza branca e as de raza negra se 

levasen ben . 
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                     Lucía Seijo Alonso                                                                   Eric Besada Bermúdez 

     Mandela naceu en 1918 o día 18 de xullo. Seus pais  chamábanse Henry Mgadla Mandela e 

Nonqaphi Nosekeni Fanny. Ao morrer seu pai, o xefe da súa tribo converteuse no seu titor. 

Mandela estudou primaria nunha escola de misioneiros e estudou Artes en Fort Hare. Máis tarde 

Walter Sisulu proporcionoulle traballo nun despacho xurídico. En 1944 fundaron a rama xuvenil 

do Congreso Nacional Africano. Pasou dezaoito anos na prisión de Robben Island. O presidente 

Frederik Willem liberou a Mandela en febreiro de 1990. No ano 1993 Mandela e De Klerk 

compartiron o premio Novel da Paz. Foi o primeiro presidente de raza negra da Republica de 

Sudáfrica. En maio de 1996 aprobou a nova Constitución. O 20 de xuño de 1999 entrega o poder a 

Thabo Mbeki. En xullo de 2001, Mandela padece cancro de próstata. Casou tres veces e tivo cinco 

fillos. Mandela morreu sobre as 20:50 o día 5 de decembro de 2013.  
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ENTROIDO       2014 

Así iniciámolo, cada día unha cousiña ,que marabilla… ata conseguir un disfraz 

xuvenil…                                                                
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Os Merdeiros 

 

O  M E R D E I R O  
         O merdeiro é un personaxe de carácter popular que remitiu nos anos 20 (a    

guerra civil rompeu o costume) do século XX por medio de ordenanzas municipais que   

sen mentalos atacaban a súa figura.   

    Vestirse no entroido de merdeiro era un costume típico entre os mariñeiros  

da ribeira viguesa.  

      O seu obxectivo era incordiar a xente na época do entroido, restregando 

indiscriminadamente ás súas vítimas con restos de peixes apodrecidos.  

       O motivo da creación desta figura foi a xenreira existente entre mariñeiros 

 e labregos. 

       A vestimenta era á imitación dos escabicheiros, (persoas do rural que collían os 

escabiches e baleiraban os pozos negros da cidade para abonar as súas veigas), 

esaxerando os elementos do traxe e apeiros máis significativos: o pucho, os símbolos 
e o farol. 

        Os Merdeiros acostumaban vagar de xeito improvisado polas rúas da cidade, en 

solitario ou en pequenos grupos carentes de organización 

       O Merdeiro é maleducado e un pouco violento. Corre, brinca e berra co ánimo de 

asustar a xente, e ademais vai armado dunha vara coa que intenta golpear á xente coa 
que tropeza. 

     A súa existencia queda reflectida na prensa de finais do século XIX e comezos do 

XX, e tamén por estudosos do folklore coma Vicente Risco ou Xaquín Lorenzo 

     Na actualidade, o Merdeiro é a única figura do entroido urbano que queda en 

Galicia.  
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      O día do libro  2014                     

      

 

Traballo realizado por os nenos de 2º E.P.          
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  O día do libro é un día moi importante ,tal día coma este os libros 

son os grandes protagonistas.En Escolas Nieto o día do libro celébrase 

todos os anos dunha maneira moi especial,este ano púxose un posto na 

entrada do colexio dos nenos pequenos no que estaban expostos un 

montón de libros moi interesantes e para todas as idades.Tamén en 

conmemoración do día do libro repartiuse unha rosa feita polos alumnos 

de 3º de ESO a todos os pais e nais dos nenos e nenas pequenos,e non 

llelas repartía calquera persoa,non, as rosas  repartíanas tres rapazas  

que para poñerlle un punto máis entretido disfrazáronse de personaxes 

tradicionais de contos.En fin foi un día moi especial e divertido para 

todos os amantes dos libros.Esperamos repetir para o próximo ano.       

                                                Fátima (3º  ESO) 
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 Nas clases moito traballamos…   

       Caperucitaa roja 

Érase que se era,  

una vieja peluquera. 

Que tenía una hija,  

muy pija. 

Un día, creció, 

y un vestido rojo vistió. 

Caperucita, un lobo vio, 

mientras por el bosque caminó 

para llevarle galletitas, 

a su abuelita enfermita. 

Con el lobo, una carrera echó,  

y justamente ganó, bueno, eso creyó. 

Porque, cuando llegó,  

una sorpresa se llevó.  

Su abuelita estaba, 

cambiada, cambiada,  

y caray si se notaba. 

Cuando ella se acercó, 

al lobo descubrió, 

y este se la comió. 

A la abuela vio,  

cuando del armario salió, 

y el lobo se la comió. 

Y cuandó el cazador Pocoyó llegó, 

de la tripa del lobo las sacó. 

Y colorín masticado,  

este cuento está triturado.          Andrea y Eva 4º E.P. 

 



Escolas  Nieto                                                                                                                                  ANDURIÑA  • 27 

               LOS TRES CERDITOSLOS 
TRESLos tres cerditos rechonchitos, 

           jugaban siempre muy juntitos. 

           Cuando casi era invierno, 

           el lobo estaba viniendo. 

           El cerdito mayor les avisaba: 

          ¡Lo mejor será hacer una casa! 

          De paja y pequeña era la primera. 

         De madera oscura era la segunda. 

        De ladrillos de piedra era la tercera. 

        Mientras los pequeños jugaban  

        el mayor trabajaba, 

        con su casa de piedra ya terminada. 

        El lobo con hambre corría, 

        mas un cerdito quería. 

     

          A la primera casa se había acercado 

          sopló, sopló y la casa derribó. 

         En la segunda pasó lo mismo 

          y la tercera no, porque era de ladrillo. 

         El lobo por la chimenea entró despacito 

        pero salió corriendo porque…  

       ¡Se quemó el culito!.  

 

         Eva, Lucía Seijo y Ainoa 6º E.P 
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Los   tres   cerditos 
 

 

          Había una vez hace mucho, mucho tiempo, tres 

cerditos que jugaban con una pelota. De repente… ,  

¡apareció un lobo feroz!, y se asustaron tanto que 

decidieron construir casas. 

     El cerdito más pequeño decidió construir  una casa 

de paja, el mediano de madera y el mayor de 

ladrillos.Como el pequeño y el mediano acabaron 

pronto, empezaron a jugar. Al poco tiempo vino el lobo 

feroz, que sopló y sopló, así que las casas del pequeño 

y del mediano derribó. 

      Entonces, apareció Caperucita Roja, que al lobo 

comió y a los cerditos salvó. A partir de ese día 

Caperucita Roja y los tres cerditos vivieron felices y 

comieron perdices.        FIN Carla, Giovanni y Antonella.  
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Cenicienta    

Chica con muchos harapos, 
 que con animales bien se llevaba: 

 pájaros, osos y gazapos. 

Pero a su hada madrina encontró 

y en el castillo, muy feliz bailó 

Al final a su príncipe 

azul encontró, 

y con un vestido 

de tul con él se casó 

                                                Carla  4º E.P. 
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A Escola d@s Cativ@Os 
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         5 anos … qué ben debuxamos…     
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Somos de Primaria e estamos aquí   

 

 O mes de outubro ADICÁMOLO Ó CÓMIC 
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Pablo 6º 

MI mundo es: 

Mi mundo es de color azul, 

azul como el cielo,  

lleno de estrellas  que iluminan el 

Universo. 

En mi mundo hay noche y día 

Y también alegría. 

Yo no miro el mundo como los demás,  

yo lo miro con amor. 

   Leticia Lago Pérez 6º E.P. 
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                            Aroa Rodríguez 5º  E.P. 
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   En Primaria tamén escribimos en inglés e poesías aí tes… 

Spring is as beautiful 

as the birds`songs.  (Adrián y Hugo  5º E.P.) 

 

Flowers  are pink 

Roses are red 

You `re like a rose 

And you fall in love.    ( Ania y Noelia 5º E.P.) 

 

The sun es shining 

Flowers grow up 

Birds are singing 

And it makes me feel alive.  (Andrés y José 5º E.P.) 

 

Birds are back 

Grass isa ut 

Bees are busy 

Spring has arrived . 

 

 The season of spring 

Birds unfold their wings 

Going up to the sky. 

I wish I could fly. (Daniela y Janira) 
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DÏA DAS LETRAS GALEGAS 

     Poeta ao que lle renden tributo nas Letras Galegas 2014, no ano no que 

se conmemora o centenario do seu nacemento é … 

                        

      Naceu o 19 de febreiro do 1914 n’O Vilariño, lugar de San Vicente d’Os 

Vilares, Concello de Guitiriz, Lugo. Seus pais, Isidro Díaz e María Castro, 

labregos, tiveron catro fillos: Antonio, María, Xosé María e Serafín. Na escola 

da súa parroquia aprendeu as primeiras letras. Aos dezaseis anos estreouse 

cun poema en castelán na revista Lluvia de rosas de Tarragona, na que 

seguiría colaborando moi esporadicamente. En 1929 ingresa no Seminario 

de Mondoñedo, onde cursa tres anos de Latín e Humanidades, outros tres de 

Filosofía e dous de Teoloxía. É alí onde confirma a súa vocación de escritor, 

segundo el mesmo manifestou. 
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 En 1936 deixou o Seminario ao ser chamado para incorporarse ao exército. Logo 

dunha breve estadía na fronte de Asturias, é destinado ao Hospital Militar de 

Pontevedra. Rematada a Guerra Civil, 1939, volveu a Mondoñedo. Transcorridos uns 

meses abandonou definitivamente o Seminario e contactou co seu amigo Aquilino 

Iglesia Alvariño, que dirixía daquela o Colexio León XIII, en Vilagarcía de Arousa. Díaz 

Castro incorporouse a aquel centro escolar onde impartiu clases ata a súa marcha a 

Madrid en 1948, onde traballou como tradutor para organismos oficiais e privados, 

entre eles primeiramente o Ministerio de Gobernación, en asuntos de seguridade e 

intelixencia. Despois exerceu a docencia como profesor de linguas clásicas e modernas. 

Traballou no Consello Superior de Investigacións Científicas,[5] onde acadou o posto de 

xefe do Servizo de Información e Documentación do Instituto do Frío. No Instituto de 

Cultura Hispánica estivo ata 1966, encargado 

de servizos de tradución de francés, inglés, 

alemán, italiano, portugués, holandés e 

linguas escandinavas. 

http://gl.wikipedia.org/wiki/1948
http://gl.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Gobernaci%C3%B3n
http://gl.wikipedia.org/wiki/Servizo_de_intelixencia
http://gl.wikipedia.org/wiki/Docencia
http://gl.wikipedia.org/wiki/Consello_Superior_de_Investigaci%C3%B3ns_Cient%C3%ADficas
http://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_D%C3%ADaz_Castro#cite_note-GC6214-5
http://gl.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Cultura_Hisp%C3%A1nica
http://gl.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Cultura_Hisp%C3%A1nica
http://gl.wikipedia.org/wiki/1966
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_francesa
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglesa
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_alem%C3%A1
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_portuguesa
http://gl.wikipedia.org/wiki/Lingua_holandesa
http://gl.wikipedia.org/wiki/Linguas_n%C3%B3rdicas
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  Este ano ,como sempre, festexamos os días das Nosas Letras na nosa 

escola con gran variedade de actividades encamiñadas non só a 

favorecer o emprego do galego , senón tamén a celebrar un día 

especial onde toda a comunidade educativa nos xuntamos  e 

pasámolo moi ben. 

1.- As alumnas de 4º ESO acompañadas do coro de 3º de EP 

interpretaron a canción  “ Rap de Galegoman”. 

 

2.- Os  alumnos de 2º da ESO fixeron unha representación teatral 

dunha obra composta por eles mesmos  “O galego manda”. 
 

3.- Grupo de música de 1º da ESO que interpretaron a canción “Eu, 

de Galegomán” composta por eles mesmos. 

 

4.-Final do concurso “ Pasapalabra”, onde os alumnos de 5º e 6º E.P 

demostraron a súas habilidades lingüísticas, organizado polo seu 

mestre  Jorge. 

 

5.- Final do concurso sobre cultura galega na que os alumnos de ESO 

demostraron a súa sabedoría. 

  E para rematar os alumnos de 3º de ESO representaron “Os vellos 

no deben de namorarse” de Castelao. 
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 Para rematar este día de festexos os alumnos da nosa 

escola ofreceron na rúa un agasallo :Un pergamiño coa  

biografía de Xosé Mª Díaz Castro 
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NORMALIZACIÓN LIGüíSTICA

  

      Este ano dende o Equipo de Normalización Lingüística do centro púxose en marcha a 

campaña de Galegomán que pretende promover o uso real da lingua galega entre o noso 

alumnado. Para iso os alumnos crearon un heroe defensor da lingua chamado Galegomán e 

un antiheroe chamado Vagoncio que pretende destruír o noso idioma. O superheroe 

Galegomán ten a súa propia canción en defensa da lingua que os nenos do cole cantaban 

para animarnos a todos a usar o galego. Ademais tamén os alumnos/as foron Galegománs 

porque aqueles que máis empregaban o idioma galego recibían a final de mes o título de 

Galegomán do mes que os acreditaba como os máis GALEGOFALADORES dese período. 
Galegomán e Vagoncio teñen as súas propias historias e aquí podedes ler algunhas delas. 

Esperamos continuar esta campaña o próximo curso e ir mellorándoa coa axuda de todos 

vós.  

                                                              Esther 3º E:SO 
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         RAP de Galegomán 

     Imos falar dun problema que está a  

acontecer. 

      A nosa lingua está a falecer, está a morrer 

 ou perecer, pero coa axuda de todos pode 

renacer.  

                        Si ti en galego 

                        Si ti en galego 

                        Si ti en galego 

       Ti no galego podes axudar, falando xunto a  

Galegomán. 

         

        Galegomán é un superheroe que nos vén dicir 

a contar que o galego hai que falar. Vamos, todos  

a cantar. 

                         Si ti en galego … 

        Tamén nos vén a advertir que unha persoa chamada Vagoncio nos vai dicir: “ Falar galego é  

só para patáns, por iso, eu só falo castelán .” 

         Pero caso non lle res que facer, cantemos todos outra vez. 

                         Si ti en galego 

      Talvez o galego non o falemos mogollón 

pero sempre teremos algo del no corazón. 

Si ti en galego 
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                 ESO QUE FAN @S DA ESO  

SEMANA DA CIENCIA 

 

    Na semana da ciencia os alumnos de 1º da ESO puxeron 

todo o seu esmero en realizar uns traballos consistentes en 

maquetas sobre o noso Sistema Solar.  

    Non faltou madeira para as bases, moi ben traballada, 

poliespán para os astros e arame para sostelos. 

   Moitos nenos traballaron neste proxecto. Estes nenos 

foron: Marta e Alida; Breixo e Raúl; Manuel, Denise, Nicolás, 

Iago, Franco e  Alexandre. 

     Estes presentaron as súas maquetas no ximnasio da 

escola  ós nenos de Primaria. 
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       Pero non só fixeron eses traballos, senón que tamén 

realizaron maquetas que representaban un dos dous tipos de 

estacións que depuran as nosas augas: a EDAR (Estación 

Depuradora de Augas Residuais). Encargáronse de realizar 

ese traballo Nicolás, Manuel, Brais e Franco.  
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Oda a música 

Se te escoito pouco a pouco 

Un sorriso esbozo e por ti me guío 

Río e ata escribo 

 

Desde pequeno de Diana Krall quería ter a voz 

Coma Michael Jackson sobre o meu corpo ter ese control 

E triunfar,coma Eminem rapear e esa emoción que 

Bob Dylan sabia crear 

 

Porte no móbil a cada hora se volveu o día a día, se saio e non te escoito 

O camiño se me fai longo  e duro,coma se estivese fechado nun zulo. 

 

Naces de partituras,de melodramas,das palabras 

Naciches do soño deses nenos que todo o perderon 

Naciches daqueles que faleceron 

Naciches daqueles que choraron e rezaron por unha nova esperanza 

En todos eles es a alma que os salva 

 

E é verdade, nunca morrerás, soes ben o mal 

Te faga un novato ou un profesional 

es o abstracto, en moitos o ideal 

isto ao igual que Beethoven, escribino sen escoitar 

 

Sei que a perfección non se pode alcanzar  

Ao escoitarte teño unha vaga idea de que o podo lograr 

De que o podo conseguir 

E así seguirei escribindo ata o fin. 
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    P-oesía 

Preaviso por precaución 

Protestei por pouca profundización  

Propoño predisposición 

 

Precursor para palabras 

Predicadas para parar protestas 

Pois perdín propostas 

 

Presento prepotencia 

Pasei pasando ponencias 

Poltronería propia 

Provocou prosistas 

Pensionistas 

 

Palabrería propia perdida 

Peor peón provocou 

Perdición 

Pois pulula por peñascos 

Pasando pasos 

 

Perturba pensar pertinencias 

Pouca personalidade para pouca persoa 

Perfeccionei propias ponzoñas 

  

Presumen pois preciadas pertenzas posúen seus pais 

Pero podo predominar 

Pois provocar parece preferencial 

 

Paso pasado por presente 

Parecendo prepotente 

Presentable presentación 

Para precisa perfección 

 

                                         

 

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Volvendo atrás 

 

Boto de menos a miña infancia 

Onde non había preocupacións do iia a día 

Cando so tiña que crear un mundo de marabilla 

 

Aínda gardo os xoguetes daquela boa época 

Onde a diversión non era pouca 

Que ata te distraías cunha roca 

 

Xa non podo pensar en voz alta 

Agora levo unha máscara 

Onde gardo cada bágoa de cada caída 

A infancia só foi unha viaxe de ida 

 

A xente non sabe que me pasa 

A idade me atrapa 

Simplemente poño a música a todo volume 

Para que os meus recordos non se esfumen 

 

Pérdome non días xa vividos 

fágome grande 

Pero prometo non olvidarme pase o que pase 

 

Teño demasiada imaxinacion 

Tiro o boli porque agora escribo co corazón 

Buscando cada momento a rima que vai mellor 

Para conseguir boa expresión desta situación 

 

Cada un creceu e deixou todo atrás 

Os adultos saben o que e pasar 

Chegar a pubertad, simplemente aproveita todos 

os días 

Supoño que a miña infancia era o que mais 

quería 
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3º ESO. Os 

alumnos deste 

curso traballaron 

sen parar para 

conseguir facer 

estes mapas con 

relieve. Aquí 

están dous 

exemplos, o de 

Sheila e o de Eli. 

Nestes traballos 

dos nenos antes 

citados se 

mostran o noso 

país e a nosa 

comunidade coas 

súas divisións. 
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    Oda al amor 

Tus ojos me miran sin recelo.  
El maquillaje arruina tu belleza. 
Tu carisma opaca la belleza de los demás. 
Iluminas el camino de un destino gris. 
 
Como hombre caigo ante la sirena. 
Tu presencia me rescata al mundo real. 
Viajar lejos para verte mejor. 
Solo por verte, para sentirte. 
 
Hay firmeza en tu carácter. 
Y dolor en tu silencio.  
Algo roto hay en ti , que yo debo reparar.    Javier Sotelo Gómez (2º ESO) 

      B de burro , do granxeiro  

      B que non é de varrer , aínda me queda por facer  

      B de barco ,do barqueiro 

      B de bebé , que está por nacer 

      Buscar , quen sabe se  o atoparei. 

      Bolsa,  onde se mete a vasoira.                     

      O be que aínda busca o saber. 

      O be que non sabe que facer 

      B de burla ,o que che fai unha bruxa 

      B de bailar ,rápido que tes que xantar 

      B de beber, sedento tes que estar 

      B de  berrar, de basta, basta xa .       ALIDA Y MARTA   (1º ESO) 
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Mi mejor amiga es ella, 

la que me ayuda, 

la que  me quiere, 

con su cabello rubio 

rubio dorado 

como rayo de sol en verano. 

Con una sonrisa que me despierta y alegra. 

Mi mejor amiga es ella, 

la que me cuida , 

la que me escucha. 

¿Qué haría yo sin ella? 

La mejor amiga que te quita las penas. 

Mejores amigas somos. 

Mejores amigas fuimos. 

Mejores amigas seremos 

 hasta el fin de los tiempos.       

                            Alexandra Vázquez  (2º ESO) 
 

 

 

 

TODO TEN X EN GALICIA 

X de xuíz que come unha perdiz 

 

X de xabón , non é un balón 

 

X de xoguete con que xogan os nenos que 

teñen chupeta 

 

X de xogar, así faise o tempo pasar…tic 

tac. 

 

X de xenial, a mestra de galego é 

fenomenal 

 

X de esdrúxula, como a palabra brúxula 

 

X de xogador, que é un castigador 

 

X de xastre que é un pequeño desastre. 

  

X de xénero, o meu é masculino 

 

X de xuntos, como están os puntos 

 

X de xeado, os que tomamos cada ano 

 

X de xeada, é a época das nevadas.                   

                                    RAFA (3ºESO)
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E ti que dis? 

     Durante estes trece anos que levo neste colexio encontreime tanto con profesores como 

compañeiros que nunca esquecerei. 

Profesores que non te encontrarás noutros ,que aínda que eu me queixe porque están todo o 

día detrás nosa, sei que noutros colexios pasan dos alumnos. Aprécioos moito a todos e 

botareinos de menos.                                          

                                                                Javier Martínez  4º ESO 

 

     Neste colexio só estiven dous anos, pero os suficientes para botalo moito de menos. 

Foron os dous mellores anos da miña vida  escolar e se fose por min quedaría aquí para o 

próximo curso.  

Os mestres son do mellor.  

Marcho moi contenta e con grandes amigos. 

                                                                                     Reyes Prieto Otero 

 

 

í ái

í

í

   Dende que cheguei a este colexio paseino moi ben. Sempre me axudaron cando o necesitei e 

tratáronme moi ben. Tamén vivín moitas cousas boas con meus amigos e mestres.  

Estes anos da miña vida serán inesquecibles. Grazas por todo. 

                                                                                             Gabriel Lorenzo Alonso 

 

é ú ñ

u

ó
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   Este colexio é o mellor  de todo Vigo, trátannos como en ningún outro lugar. 

Temos moi bos recordos. Os profesores son os mellores que nos poiderían tocar. 

Sempre que tíñamos un problema estaban aí para ayudarnos dende os tres anos ata 

agora . 

                                                Iago Alonso e Alex Gil 
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Onde estivemos? 

A GRANXA KIRIKO. 

     O luns 13 de xaneiro os alumnos de 1º e 2º da ESO visitaron a Granxa Kiriko en 

Fornelos do Monte, Pontevedra. Chegamos, os monitores presentáronse e 

explicaron as actividades. Fixemos un xogo de presentación, dixemos o noso nome 

e un animal que empezase pola mesma inicial ca noso nome. Despois dos xogos de 

presentación, fomos ver os animais ,había unha gran variedade, por exemplo: 

mapaches, mouchos, galiñas, vacas, paspallás, aguias, coellos, porco, cans (Simón 

e Lola) e gatos (Jerry e Annie) .Máis tarde fomos ao invernadoiro e explicáronnos 

formas de aforrar auga. Xa era hora de comer …  e comemos croquetas, pastas, e 

de sobremesa  froita. Logo tivemos tempo libre, uns xogaron ao fútbol, outros 

volveron  ver os animais e outros no parque. E para rematar fixemos a última 

actividade do día, que consistiu en facer probas e responder preguntas sobre a 

auga. Foi  unha  experiencia de moito aprendizaxe  sobre como aforrar auga nas 

nosas casas e sobre animais. 

Laura, Iago, Antonio e Xavier Félix 

2º ESO 
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      O día 18 de marzo de 2014, algúns alumnos de 5º, 6 º da E.P e da E.S.O fomos ó 

obradoiro de matemáticas ,onde varios colexios reuníronse  na fundación Rosalía.Todos 

participamos en distintas tarefas como estatística, Tangrán, maxia coa calculadora, e 

pequenos problemas, pasamos alí toda a mañá. Aprendemos matemáticas dunha forma 

divertida e sinxela . 

     

    

TALLER    DE  
MATEMÁTICAS                  
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   Os alumnos e alumnas de 5º EP e 4º ESO  recibiron unha charla sobre a educación viaria, 

onde aprenderon o significado dos sinais de tráfico, os movementos que hai que facer co 

brazo para sinalar diversas cousas, cando circulamos pola rúa en bicicleta e máis cousas 

relacionadas con este tema. Os de 6º EP foron ó Castro … 

               

  Concerto da Unión musical de Cabral para alumnos  primaria. ¡ Curiosidades ! 

Participaron duas antigas alumnas. Para todos eles moitas grazas. 

                      

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=641844049170928&set=a.113878435300828.12222.109124169109588&type=1&relevant_count=1
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E máis que poderíamos ir comentando. .. 

 

 Visita de 3ºESO á exposición de pintura en Novacaixa Galicia 

Obradoiro de xabón ecolóxico en 3º ESO 

Visita de 4º ESO á Facultade de Enxeñería de Minas  

Charla "Como achegarnos ós nosos fillos sen perder a autoridade" dirixida a pais 

Visita do 1º ciclo de EP a exposición de Dinosaurios no IFEVI 

Visita de 1º, 2º e 3º ciclo de EP a exposición de Dinosaurios no IFEVI 

Visita do Carteiro Real a Infantil e 1º e 2º EP 

Visita 1º ESO ó Instituto Marítimo Pesqueiro 

Charla  a 2º,3º ciclo EP e ESO de "Chano Rodríguez" 

Saída 1º e 2º ESO a Faro de Vigo 

 Visita de Papá Noel con entrega de agasallos para Infantil, 1º e 2º de EP 

Saída teatro Caixanova "Time travellers" 3º EP 

Charla "Normas e límites: educar para prevenir" dirixida a pais 

Entroido no Calvario EI ,EP, ESO 

 Charla "Os camiños da lingua" Concello de Vigo 4ºEP 

Obradoiro matemático en la Fundación Barrié de la Maza 1º e 2º ESO 

Actividade sobre a Reconquista  no Verbum 5º e 6º EP 

Visita a Castelo de Soutomaior 3º e 4º EP 

Teatro Caixanova "Bon appetit" 1º ciclo EP 

Charla "Comunicación e resolución de conflictos" dirixida  a pais 

Saída a Vitrasa 3º e 4º EP 

Charla "Vigo na literatura" Concello de Vigo 3º ESO 

Charla sobre o Parlamento de Galicia 3º e 4º ESO 

Teatro Caixanova "Trogloditas" 3º e 4º EP 
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Os mestres tamén falan 

Que curioso é estar do outro lado! 

 No mes de febreiro cheguei á miña antiga escola a facer as prácticas de lingua castelá. 

 Nunha primeira ollada vexo que o edificio mudou bastante, agora parece outro,  máis bonito e 

renovado. 

 Pero o interesante foi ver como funcionaba todo, dende dentro e do lado dos profesores. Puiden 

reencontrarme con eles, aínda que algúns xa non están. 

 Vívese doutro xeito, dende outra perspectiva e con máis coñecementos, é dicir, sendo consciente 

de cousas que antes nin podía maxinar. 

 Da man da miña titora, Susana, aprendín como dar unha clase; a comprender mellor ós rapaces;  

aprendín as funcións que desenvolve o profesorado no entorno escolar;  leveime estratexias e consellos 

tamén.   Agora entendo todo o traballo que pasan para preparar as sesións que impartirán, todo o 

esforzo que supón esa tarefa que as veces non é  recoñecida. 

 Neste colexio pasei unha infancia feliz, coa cercanía do profesorado e coa axuda que necesitei en 

calqueira momento. Aqui formeime como alumna e como persoa. 

 Lémbrome dos festivais que con tanta ilusión preparabamos e que con tantos nervios eu pasaba; 

dos magostos; dos entroidos; das excursións; dos días das letras galegas; dos proxectos que faciamos 

en clase; dos días de exames; e das miñas amizades tamén, que aínda me acompañan hoxe en día. 

 Agora, tantos anos despois, observo aos alumnos na clase, polos pasillos, falando cos profesores 

e véxome reflexada neles, nesa etapa das nosas vidas que tanto nos marca e que tan boa lembranza 

adoitamos gardar dela. Son as profesoras e os profesores deste cole o nexo de unión entre as xeracións 

de alumnos. Estaban cando eu marchei e seguen aí. Nós pasamos, eles quedan. 

 Volver aquí foi volver a miña infancia, revivir todos aqueles anos que pasei feliz e aprendendo, 

lendo , xogando e moitas cousas máis. 

 Non podo máis que dar as grazas a todos eles,  a todos os que forman este centro, na axuda que 

me prestaron para preparar as miñas clases e para orientarme, sempre dispostos a axudarme cun 

sorriso.  E por suposto non me esquezo das rapazas e rapaces de 3º e 4º de ESO. Grazas. 

                                                                                                                      Elena Fernández Campo 


