
INVESTIGAMOS E TRABALLAMOS ... NA CLASE

No cauce do río Barbanza, na parroquia de San Isidro de Posmarcos, concello de A 
Pobra do Caramiñal ( A Coruña), a escasos metros da confluencia deste río chamado 
Río das Pedras, e enfronte das ruínas do que foi mosteiro de San Xoán da Misarela, 
pódese ver varada unha barca de pedra granítica duns cinco metros de eslora. Di a 
lenda que esta é a barca na que chegou a aquel lugar San Mauro, o fundador do 
eremitorio da Misarela. Mentres o santo remontaba o río perseguíano os mouros, e a 
providencia dispuxo encher o río de grandes pedras ( de alí lle nacería o nome ó río 
das Pedras)  para protexelo dos seus perseguidores. Estes mouros míticos tiñan nese 
lugar un pozo sen fondo do que por veces, ata que os tronos o cegaron, saían 
encantos. 

Trinomio:  neve, autobús, instituto

Estou desexando chegar ao instituto.  A miña irmá remata este ano de estudar alí e 
cóntame moitas historias de cando empezou a estudar a ESO.
Teñen un profesor para cada asignatura e coñeceu a moitos compañeiros novos que 
chegaron doutros colexios.
Ao principio estaba moi triste porque os seus compañeiros do colexio estaban 
noutras clases e os profesores non eran coñecidos; no Pío coñecíanse todos, … esa 
era a gran diferenza!
Alí tamén tiveron excursións e a que máis lle gustou foi a Granada: foron a esquiar 
na neve en Serra Nevada .  Lémbrome cando a fun despedir ao autobús; era moi 
cedo, ía moito frío e diante do instituto había moitos nenos e nenas que estaban moi 
nervosos.

Gabriel Rial Ponte

Era unha noite de lúa,
Era unha noite clara,
Eu pasaba polo río,
da volta da muiñada!
Topei unha lavandeira 
Que lavaba ó par da auga
Ela lavaba no río,
E unha cántiga cantaba: 
Moza que ves do muíño,
Moza que vas pola estrada. 
Axúdame a retorcer
Miña sábana lavada. 
Desaparece a lavandeira
Como fumeira esperada 
Onde as sábanas tendera
Poza de sangue deixara!
Era unha noite de lúa, 
Era unha noite clara.

Xogos  populares: 
O trompo

O trompo, ou tamén chamado 
Buxaina, é un xogo tradicional.
Para bailar un trompo, hai que 
envolver unha corda no seu cú; a 
continuación, dáselle unha volta 
arredor do ferrete e súbese polas 
estrías ata a barriga; por último, 
lánzase o trompo cara o chan, 
estirando a corda cara atrás,e… a 
bailar!

Por San Martiño,
Trompos ao camiño!                                                                                                                  

Lenda galega: “A barca de San Mauro”

Manuel Rico Fernández- San Silvestre

A lavandeira da noite

Miguel Ponte Pavón 

Tema popular de orixe celta
María Viña López 6ºC

Ollo de barbeiro, metro de carpinteiro.
Neve en febreiro e un lobo no quinteiro.
Sete nun pé choupín malo é.
Non hai pega sin mancha negra.
Unha vaca mais no millo.
Mal lle vai ó raposo cando anda ós ovos.
Estás na horta e non ves as verzas.
O palleiro non se fai sin palla.
Non se pode estar na misa e repicando.
Para campar rabear.
Xente nova e leña verde todo é fume.
Amiguiños si, pero a vaquiña polo que vale.
Tanto ten Xan coma Pericán.
E ti…de quen ves sendo?
Aviados andamos!
Aprende cachola, que estamos na escola.
Saímos dun souto e metémonos noutro.
Non se collen troitas coas pernas enxoitas.
Cando o demo non ten que facer, mata moscas co rabo.
Nin tanto "arre" que escape, nin tanto "xo" que se deite.
O crego, onde canta, xanta.
O meu can pillou unha mosca, cando pillará outra.?
Onde se quita e non se pon, pronto se chega ao fondón.
Por Santa Lucía mengua a noite e medra o día.
Eche o que hai!
Sábado á noite, Marica colle a roca.
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DITOS E REFRÁNS GALEGOS 
RECOLLIDOS DA MEMORIA DOS AVÓS.

Carmen Fernández, Fuco Fernández, Almudena Cañón,
Manuel Basante, Toño Blanco, Judit González.
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