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O día 1 de febreiro fomos a pista de xeo.
Para poder entrar na pista tiñamos que 
poñer uns patíns e era un pouco raro 
porque non estaba acostumbrada a ter 
que andar. Despois, entramos na pista e 
foi incrible. Todo o mundo o pasou moi 
ben.
Todos caían, pero foi moi divertido.
Algúns dos nenos  facían carreiras, e 
sempre chocaban contra a barandilla ou 
contra alguén que pasaba por alí cerca. 
Había nenos que sabían patinar moi ben 
e algúns que se tiñan que agarrar a 
barandilla porque non sabían. Tamén 
había bonecos para aprender a patinar: 
dous osos polares e un pinguín. Todo o 
mundo quería ter o oso polar máis 
grande e sempre había algúns que llo 
quitaban sen o seu permiso. Cara ao 
final os monitores dixéronnos que nos 
xuntáramos para facer unha fotografía 
entre os tres quintos. Cando íamos de 
camiño ao colexio non parabamos de 
falar do ben co pasamos ata que 
chegamos.
Encantoume un montón esta saida!. 

 FOMOS Á  PISTA  DE XEO
Alejandra Camino Fernández.5ºA

A TRIBU
O día un de marzo o curso de sexto de 
primaria fomos ao Auditorio de Galicia 
a ver un concerto de jazz.
A banda chamábase “A tribu” e estaba 
composta por moitos músicos: 

- O batería.
- O percusionista.
- O saxo tenor.
- O saxo alto.
- O trompetista.
- O guitarrista.
- O baixo eléctrico.
- O DJ.

A súa primeira canción foi ̀ Music to the 
people'. A canción durou bastante 
tempo, pero foi bonita. A segunda 
canción foi `Polo espazo'. Foi moi 
longa,  pero interesante.
Logo, tocaron a última canción que se 
titulaba ̀ O xefe da tribu'.
Volvemos en autobús ao colexio.
Foi moi divertido!

Marta Basante García, Laura García Camino e
Lucía Casaleiro García 6ºA


