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6º

“O aniversario de Pepe”

Pechou os ollos e soprou as candeas. Era o día do aniversario de 
Pepe. Eu aínda non sabía o que agasallarlle. Todos os amigos del dábanlle 
sempre xoguetes molóns. Chegou o momento de darlle os regalos e cando 
me tocou a min díxenlle que o mellor agasallo é a amizade.
                                                                               

ANDRÉS ESTÉVEZ     6ºA

   AMARGADA SOCIAL 
No lugar máis recóndito da illa do Caribe estaba 

eu, agachándome da xente que me criticaba. Tiña moito 
medo do que dirán. Sen embargo tíñame máis medo a min 
mesma. Agora contareivos a miña penosa historia.

Son unha “pringui”, amargada social, como lle 
queirades chamar. Téñolle medo ao mundo porque son unha 
rariña. Por iso me fun ao Caribe, para esquecer as miñas
penas, aínda que aquí é igual. Por ese motivo agáchome 
no lugar máis recóndito da illa. Pero non estou soa. Hai
alguén máis... a miña alma xemelga.

NOELIA MARTÍNEZ SOLLA  6ºA

      ATRAPADA NO MEDO

Asomou soa polo zapón para ver amencer. Acababa de espertar un día máis, abandoada
naquel barco varado na illa. Aquela pobre anciá non recordaba como rematara alí. Só
lembraba que cada vez a atrapaba máis o medo de pensar que lle quedaban poucos días
de vida. O único que lle viña á súa mente era a frase “Virache ben estar soa uns cantos
días”.

YAGO VÁZQUEZ 6ºA

O DESEXO
Pechei os ollos e soprei as candeas nun día tan marabilloso 
como hoxe, o meu aniversario. Eu non é que sexa moi popular, 
por iso me gusta este día. É onde me sinto coma nun conto de 
princesas. Síntome a protagonista deste conto, o meu conto. 
Non son moi popular porque no instituto ninguén quere ser 
amiga dunha nena sen perna. Hai oito anos tiven un accidente 
no que pasou esta desgracia, pero cando peche os ollos vou 
desexar un xeito no que poidamos estar en harmonía. Espero 
que o mundo progrese e siga sendo mellor.    
                                                  RUBÉN 6ºA
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A casa

David e Xoán estaban no medio do 
monte, desaparecidos. De súpeto, 
encontráronse cunha casa.
David decidiu entrar, mirou ao seu 
arredor, e viu unhas candeas, cadros 
rotos, sabas con pó….
Nese intre moveuse algo, el asustouse, 
foi correndo ata outra habitación, e alí 
encontrou unha nota que dicía:
“Esta casa está encantada. Vivía a 
Sra.Eugenia, que foi asasinada polo seu 
marido.”
David estivo rebuscando polos armarios 
e encontrou un mapa, que lle fixo parar 
no salón. Acendeu as luces e encontrou a
súa familia e a Xoán, dixéronlle que 
soprara as candeas. Pechou os ollos e 
soprou as candeas. 

David Buceta 6º B

Un mundo moi rico

Asomeime polo zapón para ver o 
amencer. De súpeto, fixeime que o 
ceo está rosa. Do abraio caín da ventá
a ese marabilloso mundo. Agora víase
todo mellor: as árbores de algodón de 
azucre, a ponte de regalicia, o lago de 
sirope de chocolate multicolor… 
Todo era fantástico! Empecei a comer
un montón…Inmediatamente aparece 
unha aldea de casiñas de xenxibre, 
pero como non me gusta seguín 
comendo. Ao pouco tócame un coello
que dicía “bibbibbibbib”. Esperto e 
vexo a miña nai: Veña, imos, que vas 
chegar tarde ao colexio!

Claudia Cano 6º B

MELLOR ÁS ESCURAS

No “Mundo de Yupi!”, existían moitos seres 
fantásticos. Todos vivían en paz, pero cada un 
estaba no seu grupo. Só había unha excepción...

No lugar máis tenebroso e melancólico, había un 
ser solitario, descoñecido que lle daba medo saír á 
luz polo seu aspecto, polo tanto escondíase nunha 
cova, pero alí tiña candeas prendidas para poder 
ver.

Un día, foi buscar froitas e atopouse con outro ser. 

Saíu correndo sen deixar rastro. Cando chegou á 
cova xurou que nunca máis ía prender asa candeas 

para que ninguén o puidera ver. E iso fixo, pechou 
os ollos e soprou as candeas. 

Jimena Costas 6º B

A muller desaparecida

Asomouse soa polo zapón para ver 
amencer. Repentinamente alguén a
colleu e a deixou inconsciente. 
Apareceu nun vertedoiro atada con 
cordas e non sabía que pasara. 
Comezou a pedir axuda, pero 
ninguén a escoitaba. De súpeto un 
camión de lixo viuna logo de 7h. Ao
parecer a muller estaba mal e 
cando a rescatou a familia 
preguntoulle que sucedera. Non 
sabía nada, incluso o seu nome.

Miguel Misa 6º B


