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O luns día 1 de xuño os  alumnos de 5º pano, cando rematamos, duchámonos 
A,B,C saímos cara o albergue de e ceamos. Ao rematar lemos o correo, 
Gandarío con moitas ganas e, explícovo, había un buzón, no que 
dispostos a pasar unha semana durante o tempo libre podíamos enviar 
inolvidable. Acompañados  dos cartas e realizamos un xogo de 
profesores José Ramón, Menchu e preguntas , moi difícil de rematar. Ao 
Julio. final da noite, deitámonos.

Cando chegamos alí, todos estabamos O mércores erguémonos e 
contentos, deixamos as maletas nos almorzamos. A continuación fixemos a 
corredores dos pabillóns e despois os actividade que nos tocaba e 
monitores presentáronse. Os monitores comemos.Ao rematar de comer 
de canoas eran Ana, Lis e David. Os tocábanos tempo libre. Ao finalizar o 
de tiro con arco eran Anna e Elena , e tempo libre, fixemos o taller que nos 
os de orientación eran Noelia, Sabela tocaba, e xogamos á bandeira, que 
e Jose Ángel.Máis tarde fixemos uns consistía en roubar a bandeira do 
xogos que servían para coñecernos. outro equpo sen que éste te pille. 
Cando rematamos os xogos fumos Despois de cear, fixemos a segunda 
comer a unhas mesas que había parte do xogo, e deitámonos.
delado da praia.Cando volvimos O xoves erguémonos e almorzamos. E 
tivemos un pouco de tempo libre ,como fixemos a actividade 
tódolos días despois da comida.Unha correspondente.Ao rematar a 
vez rematado este tempo libre actividade comimos.Despois de comer 
dixéronnos cal era a nosa habitación e fixemos tempo libre. A continuación 
organizámonos. fixemos o taller e, finalmente xogamos 
Unha vez feito iso, fomos a praia e a un xogo de mímica. Este xogo 
cando volvimos doíannos os pés consiste en acertar palabras mediante 
debido a que na auga había moitas a mímica, é dicir, sen falar. 
pedras, pero non nos importaba, ao Duchámonos e arreglámonos para a 
chegar da praia fomos a ducharnos e, discoteca, despois ceamos e fomos á 
despois ceamos.A continuación discoteca. Na discoteca pasámolo moi 
fixemos uns xogos nocturnos e ao ben e bailamos moito.
rematar deitámonos. O día seguinte lemos o correo do 
O día seguinte espertamos moi cansos, xoves, recollimos as habitacións e 
o levantarnos almorzamos, ao rematar ordenamos todo para facer a maleta. 
organizamos as habitacións e Fixemos un pouco de tempo libre e 
lavamonos os dentes.Máis tarde despois subimos ao autobús para ir a 
dividíronnos en tres grupos, A, B, C. A visitar a fábrica de cerámica “ 
cada grupo tocáballe unha actividade. Sargadelos”.
As actividades eran:tiro con arco, Ao chegar a Sargadelos ensinaronos 
canoas e orientación.Cando un vídeo de cómo se elaboraba a 
rematamos a actividade fomos á praia. cerámica. Dalí a un anaco visitamos a 
Na praia fixemos xogos para quentar e fábrica e compramos algún recordo.
despois bañámonos. Cando voltamos Cando chegamos ás nosas casas, 
comimos. Máis tarde cos mesmos sentíamos alegría por ver aos nosos 
grupos da mañá, fixemos uns talleres. pais e, á vez tristeza porque xa non 
Os talleres eran.: facer peonzas con estabamos en Gandarío.
serpentinas, chaveiros con scoubi- Gandarío foi unha experiencia moi 
doos e unhas bruxiñas. bonita e divertida, que calquera de nós 
O remate dos talleres xogamos ao volvería a repetir.
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