


Ás 12,00 h chegamos ao porto de Vigo 

para coller o barco que nos levou rumbo 

ás Illas Cíes.  

Algúns nenos e nenas era a primeira vez 

que se subían a un barco e estaban moi 

emocionados. 



A expectación ía crecendo a medida 

que nos achegabamos ás illas... 

 

Diante de nós estaba a praia máis fer-

mosa do mundo: a praia de Rodas!! 

Aínda que a bordo do barco sopraba 

un vento fresquiño, era tanta a emo-

ción que algúns nenos e nenas xa 

quitaron as chaquetas.  



O panel axudounos a en-

tender que estabamos na 

Illa Norte, logo atravesa-

riamos un dique para pa-

sar á Illa do Medio e desde 

alí poderiamos ver a Illa 

Sur. Esta última só se pode 

visitar con embarcacións 

privadas. 

Despois de tomar unha froita dividímonos en 

dous grupos e fixemos unha ruta de sendei-

rismo. A nosa monitora explicounos que a vi-

da nas dunas non é fácil para a vexetación. O 

“feo de praia”, por exemplo, ten unhas raíces 

moi longas, que poden chegar aos tres ou ca-

tro metros.  



Este piñeiro  desenvolveu un-

has raíces que o mantiveran 

agarrado ao chan para que os 

fortes ventos non o tiraran. 

Outro exemplo de adaptación. 

Xa avistamos á “Lagoa dos Nenos” 

e o dique que nos ía permitir pasar 

á Illa do Medio. Un arquipélago moi 

curioso!! 



O grupo de 3º de E.Primaria 

fixo a mesma ruta con outro 

monitor e acompañados po-

los profesores Juan e Lois. 



Atravesando o dique que une a Illa 

Norte e a Illa do Medio puidemos 

ver moitos peixes. Aquí si que so-

praba o vento!! 

 



A ruta de sendeirismo rematou na praia de Nosa Señora do Carme, patroa dos mariñeiros. Diante de 

nós o “Illote do Viño” e á dereita a Illa Sur do arquipélago das Cíes. 



Momento para comer 

e descansar á sombra 

duns piñeiros. 



E por fin chegou a hora de poder pisar 

a area da praia! Alí fixemos uns xogos 

cos monitores, mentres os profes coi-

daban de que as gaivotas patiamarelas 

non colleran os restos da comida que 

había nas mochilas. 







De regreso, puidemos bailar na cuberta do barco. Esta vez compartimos viaxe con rapaces e rapazas 

dun instituto de Pontevedra. Pasámolo moi ben!! 



Foi unha viaxe na 

que todos e to-

das gozamos dun 

fermoso día nas 

Illas Cíes. 


