
O meu primeiro día de escola 

 

Ola, chámome Álvaro. E vouvos contar como foi o meu primeiro día de escola. 

 

Foi xenial, leváronme miña nai e o meu pai, tan ledos porque o seu pequeno xa ía 

estudar, ter novos amigos, ter profesora, etc... Pero claro, eu non terminaba de estar de 

acordo con eles, non me parecía tan bo, pero o caso era que o meu primeiro día de 

escola acababa de empezar. Miña nai estaba chorando de alegría. Entramos na aula e... 

velaí estaba a nosa profesora; deunos a benvida e a continuación fixemos un xogo para 

coñecernos, saber o que nos gustaba... Primeiramente demos ciencias naturais, a miña 

materia preferida, e o tema trataba sobre as colleitas, as plantacións, os vexetais, a 

gandaría e o coidado dos animais. Tamén as formas de recoller o cultivo e as plantacións 

especiais, en definitiva, no que tiña que axudar ao meu pai na granxa, encantábame!. O 

mellor de todo foi que a profesora deixounos dar esa materia ata o recreo. 

 

O recreo era a mellor parte do horario escolar; ademais, sabedes que?, tocounos fútbol. 

Fixemos dous equipos e empezamos o partido. Eramos dez contra dez, estaba sendo moi 

emocionante, xa levabamos dez minutos de partido, pero... claro, como estamos en 

Galiza e non fai moi bo tempo, empezou a chover con toda a forza e tivemos que deixar 

de xogar e foi nese momento cando coñecín o que ía ser o meu mellor amigo. 

 

Xan, un rapaz da outra clase de 1ºB, un neno ao que lle gustaban o fútbol, os trompos, as 

carreiras de sacos, facer avións de papel, sentar sobre un valado e facer trasnadas, xusto 

o que a min me gusta. Entón empecei a falar con el. Rimos e falamos e incluso contamos 

segredos. Un moi bo amigo, si señor. Falamos como 25 minutos. Un bo recreo, menos 

polo do fútbol, e xusto tocou o timbre . 

 

Na clase a profesora estaba esperando por nós e comentounos que a  última hora iamos 

ter unha charla co profesorado das diferentes materias, educación física, música, relixión, 

etc. Basicamente falaríannos do que necesitabamos para cada materia e no que 

consistiría cada unha. Pero, claro, aínda quedaba unha hora. Esa dedicámola a facer 

mates, ..., a materia máis odiosa!. Estabamos dando sumas, restas, multiplicacións e 

divisións por unha cifra, “uuuun rollo patateiro”, vinte exercicios en 45 minutos!. Pero polo 

menos estabamos en equipos de catro e, aínda que nos tocara cunha rapaza un chisco 



pesada, tamén estaba un rapaz amigo meu e outro rapaz moi listo ao que lle copiabamos 

as respostas, jijijijiji. En 35 minutos xa acabaramos e a profesora toda sorprendida 

deixounos xogar un pouco ao parchís. Logo veunos chamar o director para ir á charla. 

 

Alá íamos ao vestíbulo. Había como duascentas cadeiras colocadas en fila e un montón 

de nenos, e eu, claro, a carón de Xan. A charla era un pouco aburrida así que Xan e eu 

decidimos imaxinar que eramos axentes secretos de policía e que tiñamos que encontrar 

o ladrón do tesouro do pirata Barba Azul. Cando acabou a charla, Xan máis eu decidimos 

culpar ao profesor de plástica, máis que nada porque acabábasenos o tempo e tamén 

porque tiña unha careta de papel coa cara dun pirata coa barba azul, así que culpable e 

detido. E como di o refrán: os bos sempre gañan, ou algo así, non?... Pero, en fin, o meu 

primeiro día de escola rematara. 

 

Pipipí, pipipí, pipipí. O espertador. Oh, era todo un soño, hoxe non era o meu primeiro día 

de escola senón un día calquera de instituto e aínda por riba chegaba tarde, jopelines. 

 

E colorín, colorado, este conto está rematado. 

 

Fin 
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