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A memoria do avó

Alicia Santos Lago, 2º A. 
Traballo premiado en Intercentros
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NNeste número...este número...EE ddii ttoorr iiaall
Adiante amigos! Podedes pasar a ver un ano máis a

nosa TRIBO do Feal, a nosa revista, onde cada neno ou

grande con alma de neno, aporta tantos e tantos traba-

llos para divertimento e aprendizaxe… De calquera

xeito, xa me contaredes se non é divertido aprender no

Feal despois de botar una ollada ao que aquí xuntamos.

Grazas ao esforzo de todos e todas, podemos gozar

deste resumo de actividades, relatos, entrevistas, con-

cursos, obras de teatro, obradoiros de todo tipo, visitas

a museos, viaxes… e que viaxes!...¡A París,

nada menos... unha vez máis!  

Tamén se dá conta da nosa participación no

Certame Intercentros, que organiza todos os anos o

Concello de Narón, e aproveitamos, xa de paso, para

dar a nosa felicitación a todos os gañadores. 

Veredes as celebracións: do entroido, do día da paz, do

magosto, do nadal, do día das letras galegas e ata dos

nacementos… si, si, dos nacementos! Porque para os

que non o saiban, aquí no Feal nacéronnos dous pa-

rruliños diante dos nenos de 2º de primaria (os encar-

gados de incubar os ovos) e, logo de nacer, corrían tras

deles coma se fosen os seus pais!     

Falando de pais, o noso agradecemento a aqueles que

colaboraron con todos nós no colexio, achegándonos as

súas profesións e afeccións á aula…

As despedidas, como a das nosas queridas mestras

Pura e Rosa -que se xubilaron este ano- e a dos rapaces

que marchan porque rematan o seu ciclo educativo

para emprender outro. Dende aquí  una aperta e moita

sorte para todos nesa nova andaina.

Todos estes momentos, que quedan impresos nestas

páxinas e que queremos compartir con todas as fami-

lias, son unha satisfacción para a nosa TRIBO. Foi un

enorme pracer xuntalos con mimo e coidado e envialos

a cada unha das vosas casas!
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Entrevista a José Manuel Blanco
Alcalde de Narón

Este pasado mes de marzo, os
alumnos de 6º curso de Edu-
cación Primaria visitamos o
concello de Narón co fin de co-
ñecer mellor o seu funciona-
mento. Puidemos ver, desde a
primeira acta oficial na que apa-
rece o concello de Narón e os li-
bros máis antigos que se
conservan do censo, ata os
mapas, onde puidemos localizar
a nosa casa. Os traballadores
explicáronnos o que se fai en
cada servizo e falamos co al-
calde no salón de plenos. Aquí
vos deixamos algunhas das pre-
guntas que lle fixemos.

P-. Cantos anos ten vostede? 
R-. Sesenta e dous.

P-. Sempre quixo ser alcalde?
R-.  Non. Traballei durante moitos anos
para Fenosa pero empecei a intere-
sarme polos problemas dos veciños a
través dunha asociación. Logo veu a
política.

P-. Por que unha persoa con traballo se
mete en política e se presenta a al-
calde?
R-. Porque o “gusanillo” da política é
contaxioso e difícil de superar. De feito,
eu aconsellaría á mocidade que se inte-
resase pola política, entendida coma
servizo público aos cidadáns. 

P-. Cal foi a súa mellor experiencia
como alcalde?
R-. As mellores experiencias son as
que se producen cada vez que conse-
gues realizar algo bo e positivo para os
veciños como inaugurar parques,… 

P-.E a peor?
R-.Pois houbo dous momentos real-
mente malos: un foi o caso de Iria Gar-
cía Bouza, no verán de 2012, en Xuvia;
e outro, o repentino falecemento en
2009 da nosa compañeira Manuela
Pérez Sequeiros, que neses momentos
era Concelleira de Cultura de Narón.
P-.Cales son os seus plans de futuro?
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O día 30 de abril os alumnos
de 5º de Primaria visitamos
as instalacións de COPE FE-
RROL acompañados da pro-
fesora de música, Toñi e as
súas titoras. Mostráronnos e
explicáronnos o funciona-
mento da emisora, así como
a importancia que ten a radio
como medio de comunica-
ción. O mellor foi participar
na gravación do  programa
Magasín e interpretar unha
melodía coa frauta que pre-
paráramos para dedicárllela
ás nosas familias.

VISITA Á EMISORA

COPE FERROL

R-. Seguir traballando para mellorar
Narón, acondicionando zonas ver-
des,…

P-.Cando pensa xubilarse?
R-. Agardo xubilarme ao cumprir os
65 anos, coma todo o mundo…. 

P-.Se puidese cambiar algunha de-
cisión que tomou como alcalde, que
cambiaría?
R-. Pois mirando ao pasado, habería
moitas cousas que mellorar, pero
como xa non é posible, non merece
a pena martirizarse. É mellor pensar
no futuro.

P-.Como se sente como alcalde?
R-. Ser alcalde é un orgullo. Para un
cidadán de a pé coma min, o máis
importante é servir ós veciños e ve-
ciñas do meu municipio.

P-. Que propostas ten para mellorar
Narón?
R-. Pois dotar ó municipio de novos
parques e xardíns, manter os servi-
zos públicos de calidade, e seguir
acondicionando a cidade.

P-. Cal é neste momento o maior
problema do seu concello?
R-.O paro, con diferenza. Tamén é
duro ver a cantidade de veciños que
necesitan as axudas sociais para
poder subsistir. Esperemos que esta
situación vaia cambiando, porque o
desemprego é sen dúbida un gran
problema.

P-. Ten pensado reforzar a educa-
ción infantil no concello?
R-.Si, de xeito inminente. Para o vin-
deiro curso escolar 2014/2015 vai
entrar en funcionamento a cuarta
Escola Infantil Municipal, situada en
San Xiao-Xuvia

P-. Cales son as principais propos-
tas do concello para a educación?
R-. Continuamos solicitando á Xunta
de Galicia a firma dun convenio que
mellore a calidade dos centros de
ensino de Narón e estamos dispos-
tos a axudar economicamente para
mellorar as instalacións.

Os alumnos e alumnas de 6ºA
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IV Centenario da
morte do Greco

O M a go s t o

Este curso coñecemos e traballamos na
clase de plástica un pintor novo El Greco (Do-
ménicos Theotokopoulos) xa que este año
se conmemoraba o IV Centenario da súa
morte.

O primeiro que fixemos foi coñecer a súa Bio-
grafía. Aprendemos que naceu en Candía na
illa de Creta, hoxe Grecia, no ano 1541 e mo-
rreu en Toledo en 1614. Viviu en Venecia ata
1570, logo trasladouse a Roma, e no ano
1577 chegou A Toledo onde viviu un dos me-
llores tempos artísticos da súa vida.

Ademais coñecemos algo da súa obra. Vimos
unha reportaxe do Museo do Prado do Caba-
leiro da man no peito, onde explican que cren

que é un retrato do propio pintor. Colorea-
mos este retrato así como a Vista de Toledo,
que é unha das dúas paisaxes pintadas polo
Greco.

Para ter un recordo deste traballo e da cele-
bración do Centenario fixemos un marca pá-
xinas como podedes ver.

Alumnos e alumnas de 5º
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Last  February, we went to see an 
exhibition of the creations of Isaac Díaz
Pardo in the Provincial Museum of Lugo.
We were accompanied by Silvia, our Art 
teacher and Gelu, our English teacher.
In the exhibition we saw that Isaac liked to
design women with objects on their heads
( fish, irons, sewing machines...), and
women with big eyes. Some of his 
creations were cups and jars. We saw a
video where Isaac was doing one of his
works. 
It was very interesting!
He also designed furniture and the  
buildings of the factories of O Castro and
Sargadelos together with his friend and 
architect Andrés Albalat.
He was very generous and committed to
Galician culture. He invested the benefits
of his work on a publishing company,
Ediciós do Castro, and the Carlos Maside
Museum.

Isaac Díaz Pardo
A great artist 
committed to
Galicia

We loved his designs!!  So,
when we came back, we 
decided to design our own
cups. Our Art teacher 
showed us some examples 
to get ideas on how to 
decorate them.
1st: We drew our ideas on a
sheet of paper.
2nd: We traced them on the
cups with carbon paper.
3rd: We painted them with
acrylic paint.
4th: We let them dry for 
several days. Then, we put
them  in the oven at 275 
degrees for 30 minutes and
we let them cool overnight.
And these are the results…

Nerea Freire, Andrea Lagoa, 
Sushma Padín and Gabriel Pardo.
1st ESO -Art Bilingual  Section.
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STEP 1:

In the middle
 of a piece of 

paper, draw a
 vertical line. 

Draw

an egg-shape
d head aroun

d this line. Dr
aw a horizont

al line

across the mi
ddle and draw

 a line above. 
Draw two 

horizontal line
s below line 3

.

STEP 2:

Draw two sho
rt lines for the

 lips under lin
e 1. Draw an

angular jay un
der the lips. D

raw the nose 
between lines

1

and 2.Draw th
e ears betwee

n lines 1 and 
3.

STEP 3:

Draw arched 
eyebrows on 

line. Draw big
 eyes between

 lines

3 and 2. Draw
 a black pupil

 in each eye .D
raw a small w

hite

spot of light a
t the top of ea

ch eye.

STEP 4:

Start a line 3. 
Draw an extra

 line outside, 
round the top

 of

the head. Go 
to the vertical

 line between
 the head and

 the

hair line. Draw
 angular hair 

so it falls othe
r the eyebrow

s.

Draw more pi
eces of angul

ar hair, some 
shorter, some

longer.

Manga

How to 

cartoon 

characters

1

43

2
Alba Fachal Durań, 6ºB
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EEste ano celebramos unha vez máis o día da Paz. Para festexalo os alumnos de 3ºA fixe-
mos algúns traballos, tanto dentro da aula coma fóra de ela e  non só a nivel individual senón
tamén coa participación dos nosos compañeiros de 3ºB. Deste xeito aprendemos moitos va-
lores como colaborar, ser solidarios uns cos outros e respectar . 

10

O Globo da Paz en 4ºB O Globo da Paz en Infantil
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Os alumnos e
alumnas de 2º

Dereitos dos nenosDereitos dos nenos
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xoves, 27 de fe-
breiro, celebramos o
Entroido no colexio
C.P.I. do Feal. O in-
verno abandónanos
e a primavera está a
piques de chegar.

Disfrazámonos de
magos. Cumprimos os
mandados do meco:
•O luns trouxemos un
gorro de cartolina que fi-
xemos na nosa casa coa axuda de mamá ou papá
•O martes pintamos un bigote ou trouxémolo pos-
tizo e pegado.
•O mércores viñemos cunha variña máxica e
tamén na clase adornamos a capa que fixemos e o
gorro.
•O xoves completamos o disfrace vindo con roupa
negra e poñendo a capa que era de cor lila.

As dúas primeiras horas tivemos clase normal e
despois colocamos ben o gorro, o bigote, a variña
máxica, a capa e formamos unha fila para baixar
ao pavillón. Alí tivemos unha festa con música. 

O entroido noO entroido no cocollee xx

Comemos freixós, torradas, roscas e orellas.

Como non chovía e o chan do pavillón esvaraba
con facilidade saímos ao patio de fóra. Na saída
esvarou a miña mestra e caeu! Menos mal que
non lle pasou nada!

Ao pouco tempo de saír xuntámonos todos arredor
do meco, vestido coma nós, de mago. Prendéron-
lle lume e non daba ardido!

O
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o Entroido disfraceime moito, empe-
zando polo cole.

Na escola, mandáronnos traer cada día
unha cousa distinta, ata que rematamos
todos disfrazados de magos. Fixemos
unha festa na que comemos doces típicos
do Entroido (como freixós, orellas, …) e,
ao final, queimamos o Meco.

O domingo de vacacións fun disfrazado
cun grupo de curmáns e amigos. En total
eramos sesenta persoas e fomos disfra-
zados de personaxes dos contos de Dis-
ney. A min tocoume ir de Woody ( o
vaqueiro de Toy Story) . Desfilamos polas
rúas de Cariño e rematamos cun baile no
escenario. Parece que lles gustamos por-
que gañamos o primeiro premio.

O martes de Entroido fomos a Viveiro
onde tamén gañamos o primeiro premio.

En vista de que gustou tanto tivemos que
ir o domingo seguinte a Lourenzá e algún
agasallo tamén trouxemos. 

Fixo moi mal tempo,  pero eu na casa non
quedei, fixen turismo e  xa estou pen-
sando na festa do vindeiro ano.

Kevin Fonticoba Rodríguez . 4ºA

ee xioxio
N

Desde ese día tivemos vacacións ata o xoves se-
guinte. 

O martes meu irmán e eu disfrazámonos de va-
queiros e a nosa mellor amiga de trasno. Fomos a
unha festa pero non nos gustou. Ao final saímos á
rúa  e alí xogamos moito e pasámolo xenial!!!

Aroa Ferreiro Galego  4ºB
Kevin Fonticoba
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T e s
t amen t o 2 0 1 4

Deixo a bóla de cristal 
a todos os novos profes
que chegaron ao Feal
pra ver que destino collen.
A variña vénlle ben
a todo o profesorado
con ela terán poder
de dobregar o alumnado.

O máis prezado tesouro
será para a dirección:
co grimorio cos conxuros
conduciranvos mellor!
E José como ten xeito
herdará o meu alambique
así alegrará o colexio
e curaravos as gripes.

Os da ESO xa dixeron,
pensando en ir de varanda,
que queren capa e sombreiro
para atraer as miradas.
Para Primaria pensei
deixar a miña vasoira
con ela pásase ben
e corren voando as horas.

Nestes anos recollín
curuxas, mouchos e gatos
quedarán para Infantil
que saben como coidalos.
E non quero xa enredarme
rematei co testamento!
Comezade xa a queimarme
e que non sexa moi lento!

VIVA A MAXIA DO FEAL!

Eu estou aquí subido
e vosoutros aló en baixo...
podería ter fuxido, 
utilizando un meigallo!
Pero non quixen facelo
pois entendo que esta festa,
non sería nunca o mesmo
sen remate na fogueira!

Ademais irei ao ceo
e alí poderei cantar,
pois compartirei momentos
con Don Manolo Escobar!
Estes días de mal tempo
pensei facer un conxuro
que levase xa o inverno
para outro lado do mundo...

Pero logo decateime
de que eu xa me marchaba
así que sede pacientes
que seguirá esta invernada!
A crise tamén se queda
non pensedes que remata!
Ninguén devolve moeda,
nin a mesmísima Infanta!

Así que voume contento
que con este panorama
só se escoitarán lamentos
por todo lugar de España!
Deixarei as miñas cousas,
as ferramentas da maxia...
sonvos todas ben valiosas,
tede tino ao empregalas!
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Obradoiros
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- Unha das cousas que máis me gus-
tou foi o Arco de Triunfo, e cha-
moume moito a atención que tantos
monumentos tivesen que ver con Na-
poleón. 
(Ana Saavedra, 3ºA)

- A Torre Eiffel, xa que dende a parte

máis alta vese todo París. Tamén o

Louvre, pois eran moi interesantes as

primeira cousa importante que
vimos, pareceume moito máis grande
do que se ve nas fotos.
(Andrea Ramos, 3ºA)

- París pareceume enorme e señorial,
todo precioso coma se fose feito de
obras de arte.
(Silvia Felpete, 3ºA)

Que cousas espertaron máis a túa
curiosidade?

n
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Que impresión che produciu a
primeira visión de París?
- Pareceume moi bonito. Saímos da
boca do metro e atopámonos de
fronte con ese fantástico monu-
mento, o Arco de Triunfo. 
(Bruno Mouriz, 3ºB)
- Foi moi impresionante ver todos
eses edificios e rúas tan bonitos e
ben coidados. O Arco de Triunfo, a

obras de arte.

(Cristina Bacelo, 3ºA)

- A Torre Eiffel, por suposto, aínda

que tamén me pareceu curioso o

limpa que está toda a cidade.

(Laura Mourente, 4ºA)

- Que cres que che aportou esta
experiencia?
- Sobre todo soltura á hora de des-
envolverme nun país estranxeiro.
(Antón Martín, 3ºB)
- O recordo en xeral. Non sei se vol-
verei pasar cinco días en París cos
meus amigos. 
(Aldara Castro, 3ºA)
- Aportoume experiencias moi positi-
vas xa que nunca tivera a oportuni-
dade de visitar esta cidade. Aprendín
e vin moitas cousas que 16

2288  aabbrriill--22  mmaaiioo  22001144
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- O enorme que é todo, o fermoso
que é todo, a xente que é moi dis-
tinta e de moitas culturas. 
(Silvia Felpete, 3ºA)
- As construción, os edificios, as
rúas... Todo é máis grande, máis ele-
gante. 
(Nerea Teijeiro, 4ºA)

- De maneira xeral, fuches capaz
de comunicarte en francés nas di-
ferentes situacións?
- Si, máis ou menos, “comme çi,
comme ça”!
(Bruno Mouriz, 3ºB)

- Non foi difícil comunicarse cos co-
merciantes. Entre o noso francés e o
seu español sempre nos entendia-
mos. 
(Silvia Felpete, 3ºA)
- Mesturando francés con inglés e
algo de mímica... a xente -máis ou

tamén quero vivir noutros sitios. 
(Andrea Ramos, 3ºA)
- Non teño ningunha queixa de París
xa que me parece unha cidade má-
xica, preciosa… pero na miña opinión
é unha cidade moi turística e creo
que por iso tamén é algo estresante.
Non, non me gustaría vivir nunha ci-
dade como París.
(Sofía Cendán, 4ºA)

anteriormente non coñecía.
(Sofía Cendán, 4ºA)

- Probaches algún produto típico
da gastronomía francesa?
- Probei  os gaufres, as crêpes e os
croissants. (Carla Santalla, 3ºB)
- No almorzo comemos croissants, e
un dos días comemos unhas crêpes.
(Alexia Iglesias, 3ºB)
- Si, fomos a un restaurante a xan-
tar un menú a base de crêpes, típico
da zona. (Antón Martín, 3ºB)

- Que é o que atopaches máis di-
ferente con respecto ao teu país?
- Hai moita diversidade de razas,
teñen uns horarios diferentes aos de
aquí, e iso creou confusión á hora de
ir ás tendas. 
(Laura Mourente, 4ºA)

-

n

menos- ía entendendo. 
(Aldara Castro, 3ºA)
- Gustaríache vivir nunha cidade
como París?, Por que?
- Si, porque coñecería outras cultu-
ras.
(Laura Lamigueiro, 3ºB)
- Si, gustoume moito e quedáronnos
moitos lugares por descubrir. Pero só
para pasar unha tempada porque 

- Cal foi o día que máis che gus-
tou? ... e o que menos?
- O día que máis me gustou foi o
martes porque fomos a Disneyland e
montamos moitas veces na “Space
Mountain”. O que menos me gustou
foi o mércores porque andamos todo
o día sen parar.
(David Muíño, 4ºA)
- O mellor día foi o xoves, cando
fomos á Torre Eiffel e no barco polo
Sena, por debaixo das pontes máis
impresionantes que eu vira. O día
que menos me gustou foi o día de
chegada a París, 
xa que o avión saíu cun retraso de
sete horas. 
(Cristina Bacelo, 3ºA)
- Creo que todos os días estiveron
ben, vimos diferentes lugares
e divertímonos xuntos. O peor

17
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día foi o da ida, pasámolo no aero-
porto
polos problemas que tivemos co

avión.
(Nerea Teijeiro, 4º A)

- Describe en poucas palabras a
túa experiencia viaxando no
metro.
-  É unha boa maneira de facer rá-

- Aínda que nos fastidiaron os re
e a chuvia, foi unha viaxe xenial,
mellor do que esperaba! 
(Andrea Ramos,3ºA)
- A verdade é que esperaba algo
máis, pero entendo que os retrasos
dos transportes e a chuvia non axu-
dan a facer unha boa viaxe. 
(Nerea Teijeiro, 4ºA)

- Expresa cunha frase francés
que che pareceu a viaxe.
- J’ai aimé beaucoup Paris. 
(Adrián Castro, 4ºA)
- J’adore Paris!!!! 
(Belén Seoane, 3ºB)
- J’ai aimé l’excursion a Paris et j’ai pra-
tiqué français.
- Paris est une ville très belle.
(Alberto Casteleiro, 3ºB)

- Le voyage a été très amusant et  m’a
fait pratiquer mon français. 

- Boa, divertinme moito con eles.
(Laura Mourente, 4ºA)

- Cumpriu a viaxe coas túas ex-
pectativas?
- Ao principio non, porque o avión
deixounos tirados no aeroporto du-
rante sete horas!!! Pero os demais
días estiveron ben. 
(David Muíño, 4ºA)

pido o percorrido pero cando se
enche é moi abafante. 
(Abel Díaz, 3ºA)
- Gustoume moito o metro, sobre
todo a primeira vez que monta-
mos nel co home tocando o acor-
deón. 
(Andrea Ramos, 3ºA)
- Foi unha experiencia nova, intere-
sante e divertida.
(Cristina Bacelo, 3ºA)

- Como foi a relación co resto do
grupo durante a viaxe?
- Eu paseino moi ben e creo que ao
estar todos noutro país collemos
máis confianza. 
(Silvia Felpete, 3ºA)
- Bastante boa, non houbo queixa
respecto a ninguén. Había moi bo
ambiente entre todos. 
(Ana Saavedra, 3ºA)

(Bruno Mouriz, 3ºB)
- Je me suis amusée beaucoup, mais j’ai
fini très fatiguée!!! 
(Alba Sanesteban, 4ºA)

18
À la pr ochaine !
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A comezos do mes de marzo a escritora Andrea Maceiras deu unha charla no noso
centro a petición do Departamento de Lingua Galega aos alumnos de 2º de ESO  A
súa visita débese a que escollemos como lectura obrigatoria o seu libro, Violeta Tamu-
rana. Pareceunos interesante non só porque explicou moi ben o proceso de creación
da obra, senón tamén porque nos animou a todos a escribir os nosos propios textos,
tal e como ela leva facendo desde pequena. Ademais tivemos a oportunidade de facer-
lle bastantes preguntas ás que respondeu encantada, e foron moitos os que a ela se
achegaron para que lles asinase o libro. Recollemos algunhas das preguntas que os
alumnos lle fixeron.

Moitas grazas, Andrea!!! 

-Pregunta: Poderíasnos explicar  cales  son os pasos
que ti segues para elaborar unha novela?

-Resposta: Cada persoa ten o seu propio método. Eu
parto dunha idea, tomo notas de todo o que se me oco-
rre (pode ser paseando, comprando, tomando un
café…) e posteriormente elixo as que me parecen máis
acertadas e comezo a escribir.

- P: Das diferentes novelas publicadas, cal foi a que
máis tempo che levou?

- R: Quizais fosen Violeta Tamurana, no se se refire ao
seu argumento, e Nubes de evolución ,debido ó seu
carácter sensible e intimista.

-P: Con que libros dos publicados te sentes máis a
gusto e máis satisfeita?

-R: Iso é imposible de contestar. Cada libro é coma un
fillo para min, por iso son todos moi especiais e insubs-
tituíbles.

-P: Ademais de escribir estás a facer algunha outra
cousa na actualidade?

-R: Si, estou traballando na Universidade da Coruña.

Alí dou clase e ademais para o mes que vén vou a Lon-
dres para realizar un traballo que forma parte dos meus
estudos de Doutoramento.

-P: Cal é o xénero  literario co que máis gozas, tanto á
hora de ler como á hora de escribir?

-R: En realidade non teño un xénero literario preferido,
gústame ler todo tipo de xéneros e non teño prioridade
sobre ningún deles.

-P: Á hora de escribir, cal che resulta máis fácil?

-R: O que máis fácil me resulta é a narrativa, quizais por
iso sexa o xénero que máis traballei, aínda que acabo
de escribir unha obra poética.

-P: En que te inspiras para escribir un libro? 

-R: Todo o que me rodea sérveme de inspiración, aínda
que tamén  moitos aspectos das obras narrativas son
quitados das miñas viaxes. Cando algo me chama a
atención vou anotándoo nun caderno . Posteriormente,
cando me poño a escribir, vexo que esas realidades en-
caixan coma un quebracabezas.

VISITA DA ESCRITORA  ANDREA MACEIRAS 
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Un curso máis, celebramos o Día das Letras, dedicado nesta ocasión ao poeta e tradutor Xosé
María Díaz Castro. 
No noso centro as celebracións encádranse fundamentalmente arredor do Certame Intercentros do
Concello convocado con ese motivo e no que participaron alumnos e alumnas dos diferentes ni-
veis en diversas categorías. Este ano foi organizado polo EDLG do CEIP Ponte de Xuvia de
Narón, na súa XXV edición.
Destacamos a intervención oral do 3º ciclo de Primaria coa representación da obra teatral titulada
A princesa Malena.  Tamén foron cantar alumnos de 1º e 2º de ESO, cunha versión en galego dun
tema de Pastora Soler. 
Nas modalidades escritas temos dúas gañadoras: Alicia Santos de 2ºA de ESO (cómic e poesía) e
Andrea Ramos, coa colaboración de Aldara Castro, de 3ºA de ESO (teatro escrito).
Aquí tedes os seus traballos; noraboa a todos!

AUTORA: ALICIA SAnTOS GómEz
2º ESO A

ALGO POR FACER

Dende a miña fiestra vexo
como empeza un novo día
como asoma un novo sol
enchéndome de alegría .

Aínda que por outro lado
pasan pola miña mente
as imaxes de tristeza

hoxe sofre moita xente.

Pasan fame, pasan frío,
e ningún traballo encontran

para poder ofrecerlles
algo de comer ós fillos.

Tamén quedan sen fogar,
vivindo en casas alleas,
senón, en algún portal.

Que lles importa ós que mandan ?
A eles dalles igual...

Dende o meu punto de vista,
a pesar de ser pequena,

gustaríame facer algo
que mereza a pena

e que poidan ser felices
todos os nenos e nenas.

AnDREA RAmOS BLAnCO E ALDARA CASTRO mEIzOSO
3º ESO A       

O SEGREDO DO ALQUIMISTA

Ábrese o pano. No centro do escenario hai un home duns trinta
anos sentado no chan cun caderno entre as mans. Sen erguer a
vista, comeza a ler.

MARTIÑO: non sei que fago aquí, anotando neste caderno o que
agardo atopar sobre o que lle aconteceu a Iván. Síntome algo
perdido neste antigo casarón e, a verdade, non sei por onde debo
comezar a pescudar. (mira ao seu redor e esboza un pequeno so-
rriso.) Aparentemente, nada viron estas paredes. Xamais me re-
velarán o que quero saber. (Ergue a vista do caderno.) As
paredes oen, pero non falan.
Cae o pano. Vólvese a erguer e aparecen dous nenos fronte á fa-
chada dun  gran casarón cuberto polas hedras. 

XXV CERTAME INTERCENTROS
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IVÁN: Veña, ho! non sexas cagón. Ade-
mais, este lugar é perfecto como base das
nosas misións.
MARTIÑO: Dígoche que non! A saber o que hai
aí dentro...
IVÁN: Boh! Es un mexericas. mira, entramos e
se notas un chorriño baixar pola perna, saímos
e non volvemos. Prométocho.
MARTIÑO: Dásme a túa palabra de honra?
IVÁN: Doucha.
Os dous cospen na súa man dereita e danse un
bo apretón. Despois, achéganse ao casarón,
abren a porta e entran, desaparecendo tras o
decorado.

Báixase o pano. Ábrese e aparecen dous rapaces
e dúas rapazas duns quince anos dentro dunha
vella biblioteca.

IVÁN: (Dirixíndose ás rapazas.) Pois xa vai para
oito anos que nos reunimos aquí. Que vos pa-
rece?
As rapazas non din nada e botan un chisco re-
mexendo entre os libros mentres eles as ollan
cheos de fachenda.
UXÍA: Que significan estes códigos que teñen
os libros no lombo? m-34, B-18...
MARTIÑO: Xa nos fixaramos neles antes, pero
non teño nin idea do que pode ser.
De súpeto, escóitase un golpe. Vólvense e ven
que a porta da biblioteca está pechada. Intentan
abrila sen resultado.
CAROLINA: non será isto unha broma vosa,
non?
UXÍA: Pois sabede que non ten graza!
MARTIÑO: nos non temos nada que ver, de
verdade.
Iván tenta abrir a ventá, pero tamén está pe-
chada. Comezan a poñerse nerviosos e un a
un, van sentando no chan. mentres, a luz co-
meza a empardecer representando o paso das
horas.
CAROLINA: (Erguéndose.) Estou farta, temos
que facer algo!
A rapaza apóiase na parede que ten a esquerda
e esta cede, amosando un burato cadrado dun
dedo de profundidade.

MARTIÑO: Que é iso? (Achégase a parede e
le.) "C-82 antes das doce".
IVÁN: (Berrando.) Vaia merda! Isto non ten sen-
tido! 
UXÍA: Si, si que o ten. Son os libros! Temos que
buscar o que teña ese código.
CAROLINA: Esperade. (Corre á súa mochila e
saca un libro.) Pode ser este? non quería rou-
balo, só o tomei prestado para lelo na casa.

MARTIÑO: non pasa nada Carola. Ao
fin e ao cabo, a casa non é nosa.
O libro é unha recompilación de relatos de
H.P. Lovecraft. martiño  cólleo e méteo no bu-
rato. A parede retrocede lentamente e as
luces iluminan a habitación que queda detrás
desta parede, á dereita no escenario. É se-
mellante a un faiado e está chea de caixas.
IVÁN: (Dando unha forte patada no chan.)
Isto segue sen levarnos a ningures!
UXÍA: (metendo a cabeza nunha das caixas.)
Está chea de libros de alquimia.
CAROLINA: (Botando unha ollada a outra
caixa) nesta hai tubos de ensaio. De quen
será todo isto?
MARTIÑO: (Sinalando cara diante.) mirade,
ao fondo hai unha porta, podemos intentar
saír por aí.
Os rapaces comproban que está aberta e co-
mezan a saír en fila. As luces van perdendo
intensidade de forma que non se ve como
pasan todos. De súpeto, escóitase un berro.
Cae o pano.

Érguese o pano e, sentado no chan, está o
home da primeira escena co caderno aínda
nas mans.

MARTIÑO: nunca esquecerei ese berro. De
dor, de agonía. De Iván. non o volvín ver. Pa-
saron quince anos e o único que segue onde
sempre son eu. non me atrevera a volver en-
trar no casarón ata agora, máis que nada
polo que nos contaron nas nosas casas sobre
aquel lugar; a casa de A.V., o único alquimista
que se atreveu a experimentar con materia
humana, executado o 15 de novembro de
1940. Sei que probablemente non servirá de
nada, pero necesito atopar a Iván. Ou o que
quede del.
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AS ACTIVIDADES DA AULA DE PRIMEIRO A. 

Como vedes fixemos moitas actividades na clase. 

Pero o que máis nos gustou foi incubar ovos de 
parrulo e ver crecer a “Chispa e Rayo”. 

1

5

4
2

1. Visita da ONCE. 4. O universo na aula. 7. Taller co chef Miti.

2. Xogamos ao Pasapalabra. 5. Emerxencias Narón na clase. 8. Escaiolamos a Pascualín.

3. Visita da pomba á clase. 6. Un día fomos enfermeiros 9. Dúas pitóns na clase.

8

9

7

3

6
9
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soniaalvarez
Resaltado
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UN CURSO

MOI COMPLETOCOMPLETO

Aprendemos cousas sobre o noso
corpo... 

e estivemos moi atentosFomos ao Planetario

...e agora necesitamos DESCANSO!

Repuxemos forzas
Ata plantamos leitugas

… e de primeiros auxilios.

... visitáronnos da ONCE

Celebramos o entroido, para o que montamos

un obradoiro de costura

A Sotavento

Visitamos Alcampo

Os nenos e nenas de 1º B
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Este ano celébrase a 54ª edición do Concurso Jóvenes Talentos: Premio re-
lato Corto, organizado por Coca-Cola, que nesta ocasión conta coa colaboración
da RAE, cando se conmemora o seu III Centenario. 
O concurso está dirixido a alumnos de 2º ESO de toda España.
En Galicia temos dúas convocatorias: proba de redacción en galego, e proba en
castelán. Un creativo grupo de alumnos representou ao CPI do Feal en cada con-
vocatoria. Por un lado, as alumnas Olga Gil, Estefanía López, Manuela Mei-
zoso e Alicia Santos participaron na proba en lingua galega;  e, na redacción en
castelán, os nosos representantes foron: Olga Gil, raúl Hermida, Hugo Sal-
gado e Alicia Santos.

Ía moito frío  e María estaba a punto de dar a luz. Es-
taba nerviosa, pois era o primeiro fillo que ía ter, e co
dolorida que estaba, dábanlle ganas de que fose o úl-
timo. Ademais, o seu querido Andrés, a quen ela sentía
como o amor da súa vida, deixáraa cando soubera do
embarazo. Soamente tiña a compañía da súa nai, a súa
avoa, a súa irmá e a súa tía.
Tiña que dar a luz no río que tiña ao lado da casa, río
no que ela nacera. Era tradición na súa familia nacer
naquel río.
Cada vez sentía máis dor. E non só a dor do seu neno,
tamén a dor de saber que o seu amor, por quen ela es-
taba disposta a dalo todo, nunca volvería.
Achegábase o momento. Ela e mais as mulleres da súa
familia xa estaban de camiño cara ao río. María íase
mollando pouco a pouco. Cada gota de auga fría que
rozaba o seu corpo recordáballe momentos que ela vi-
vira na beira dese río tan especial. Recordos de cando
era nena, ela alí xogaba, esperaba a que a avoa e a nai
lavasen a roupa, escoitaba as palabras emocionadas
das mulleres cando falaban dos seus homes. E tamén
alí vivíra as súas primeiras experiencias amorosas. Alí
déranlle o seu primeiro bico e alí, naquel lugar tan espe-
cial namorárase.
Namorárase do mesmo home que a deixou soa nese
calvario. E tamén fora nesa beira, onde Andrés lle pe-
dira matrimonio, e onde ela lle dera a noticia de que ían
ser pais. María, recordando todos estes momentos, non
podía evitar chorar.
Pasaron as horas e comezou o parto. A María custáralle
moito traer ao seu bebé a este mundo. Por sorte para o
bebé, era nena e viña sá, pero as desgrazas para María
aínda non rematarían aquí, ou quizais si... Sufriu com-
plicacións no parto, tivo una forte hemorraxia e non
puido sobrevivir. Cada vez estaba máis branquiña e non
falaba. Entre todas sacárona da auga e pousárona na
beira do río.
Un home, nese preciso momento, aproximábase ó lugar
reservado para as mulleres. Todas quedaron atónitas
cando os seus ollos descobren que Andrés, ao final,
cumpría como pai.

Concurso Jóvenes Talentos. Premio Relato Curto

Cando o pai da nena ve o estado no que se atopa
María, séntese culpable de ter marchado. Non paraba
de desculparse e darlle bicos a María e á criatura.
María sacou o seu último momento de forza e apretou-
lle a man a Andrés e mentres, coa súa voz feble e tré-
mula, dicía:
- Este río viume nacer, e tamén me está vendo morrer.
Pero viute regresar, e tamén viu nacer á nosa nena.
Chámalle Branca, coma a cor da rosa coa que te me
declaraches . Recórdalle sempre que a esperei con
moita ansia, e procura que case co verdadeiro amor da
súa vida. Quérovos.

MANUELA MEIZOSO (2º ESOA)
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Este ano felicitamos o nadal
desde o Feal como é costume
cunha postal elaborada con
dous debuxos, un de Infantil e
outro de Primaria. Estas foron
as postais que resultaron elixi-
das.

A nosas postais levaron un adhe-
sivo cun código QR, que é algo
parecido a un código de barras,
pero con moitas máis posibilida-
des, e pensado para ser lido sobre
todo con teléfonos móbiles.
Lendo ese código, pódese ver un
vídeo moi especial gravado re-

centemente no
Feal.
Existen numerosas
aplicacións para
móbiles que per-

28

Nerea Muíño Díaz, 6ºVíctor C
arballe

ira Ped
re

Infantil
 5 anos

ÁrboreÁrbore mmuussiiccaall ddee NNaaddaall

miten isto, como por exem-
plo BIDI (que está dispoñi-
ble para todos os sistemas
operativos). Non hai máis
que executar a aplicación e
visualizar o código coa cá-
mara do móbil o mellor po-
sible.

Feliz 2014 desde
O Feal
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Este ano polo Nadal 
fixemos unha árbore musical.
Colaboramos todos os nenos e nenas de 3º, 5º, 6º 
e algúns cursos máis.
Recortamos pequenos debuxos,
coloreamos bichos 
e por último plastificamos todo.
Quedou precioso!
Decorada con divertidos animais de tódalas cores
vermes tocando tambores,
acompañados por grilos trompetistas
e xoaniñas guitarristas..
Tampouco faltaban as panxoliñas
cantadas por pequenas abelliñas.
Con todos estes animais tocando instrumentos,
e esas notas “mus árbore” quedou moi contentiña.

ÁrboreÁrbore mmuussiiccaall   ddee  NNaaddaall
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A visita ao acuario da Coruña foi moi intere-
sante. Hai moitísimas clases diferentes de
seres vivos mariños das nosas costas galegas
como por exemplo:
· Peixes de piscicultura que quere dicir que se
crían en piscifactorías, exemplos: rodaballos,
robalizas...
· Peixes salvaxes: quere dicir que se crían en
liberdade exemplos: moreas, muxes, doura-
das...
Invertebrados como medusas, anémonas,
crustáceos, ...
E hai un tiburón touro chamado Gastón.
Tamén había mamíferos como as focas, e dis-
tintas clases de algas.
Se te fixas, podes observar como viven os
moluscos e os polbos e coñecer as respostas
a moitas dúbidas que che poidan xurdir sobre
calquera organismo mariño.
Se queres  podes ver como absorben as es-
ponxas mariñas o auga, como se reproducen
as estrelamares ou como se desenvolve o feto
dos tiburóns no seu ovo.
PARECEUME UNHA VISITA MOI RECOMEN-
DABLE!

Pedro Díaz González 1º ESO B

Xubílome!! 
E non me xubilo cansada. Despois de co-
renta anos, podo dicir que a miña vida
profesional foi moi gratificante, nela ato-
pei alumnos e alumnas excelentes, en-
trañables compañeiros e compañeiras e
ata os meus mellores amigos e amigas.

O Feal foi o meu primeiro destino defini-
tivo no ano 1980 e trinta e tres anos des-
pois xubílome no mesmo centro. Estase
ben aquí! A todos os que quedades aní-
movos a seguir adiante con ilusión, tra-
ballando tan ben como vós sabedes
facelo.

Non me gustan as despedidas (son tris-
tes) pero quero darvos as grazas a
todos: compañeiros/as, alumnos/as, pais
e nais por facer que o meu traballo fose
tan doado. Polo voso agarimo, pola vosa
amizade por tantos bos momentos com-
partidos...
GRAZAS!!! 

Pura Martínez

ROSA E PURA, ABURIÑO!

Neste curso tivemos a despedida pola xubilación (an-
ticipada) de dúas profesoras que levaban toda unha
vida no Feal: Rosa Cornide e Pura Martínez. Serán
moitos os que as lembren con afecto ao ter entre as
mans estas páxinas... 
Emocionadas, escribiron unhas palabras agarimosas
para todos nós.

VISITA AO ACUARIO DE CORUÑA
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Unay Seco Ocampo, 3ºB

que a auga empapábao todo e o
vento case nos facía voar.
Viñeron varias cicloxéneses.

Aínda non rematara unha xa nos
anunciaban outra. Parecía que fora
unha soa que non se ía nunca.
Foi o inverno máis louco que

lembramos. Choveu a chuzos, fixo
frío e non parou de ventear. 
En todo o inverno non puidemos

saír ao patio no recreo e tivemos
que estar no patio cuberto ou na
biblioteca, onde case non cabia-
mos.
Estabamos todos fartos de espe-

rar pola primavera!

O  alumnos e alumnas de 3ºB

Este inverno si que dá que
facer: tronos, lóstregos e nevara-
das  todos os días sen parar.
O vento movía as persianas, ti-

raba árbores, levantaba lousa-
dos, movía os coches, rompía
carteis… 
O peor de todo foi o temporal

no mar que  levou vidas huma-
nas coas fortes ondas que su-
bían ata os acantilados. Non
quedou un paseo marítimo en
boas condicións en toda Galicia. 
As ondas chegaron ás estradas

e inundaron bares e casas, rom-
peron unha ventá e un valado do
acuario da Casa dos Peixes da
Coruña e as focas foron parar ao
mar. Saír da casa era difícil por-

Este inverno Este inverno 
si que dá que facer!si que dá que facer!

31

Graciñas por todo o voso
apoio e cariño. Por valo-
rarme tanto. Por acompa-
ñarme e facerme sentir ben
en momentos delicados da
miña vida. Por aguantarme
tantos anos! Que teñades
moita sorte. Levareivos
sempre no meu corazón.
Biquiños
Rosa Cornide
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F e s
t a s e t r a b a l l o s d e F r e i x e

i r o
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F e s
t a s e t r a b a l l o s d e F r e i x e

i r o
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Carta gañadora de Secundaria

Algunha vez estiveches namorado? Algunha vez cri-
ches que ELA tamén te quería? Ha, ha, ha.. non me
fagas rir, cariño.
O amor non é un sentimento, o amor non é algo que
poidas elixir nin coller, o amor é só iso, amor...
Non creas que son de pedra. Eu, como todas as per-
soas, tamén estiven namorada, crin que aquilo ía
durar para sempre, pero sen embargo, dous días des-
pois desenganeime. Tamén caín na tentación que su-
poñían os seus labios, pero tamén me arrepentín diso.
É doloroso desenterrar o meu pasado, pero se queres
que che fale de amor, EL é o máis cercano na miña
vida a iso. Por desgracia, si, por desgracia, sempre
terei a aquel rapaz de ollos azuis e mirada pene-
trante na miña conciencia.
Sempre recordarei os seus labios carnosos, as súas cos-
tas fortes, pero sobre todo os meses que pasamos xun-
tos...
Sei ben que todo isto soa cursi, incluso estúpido, pero
que queres que lle faga, é a miña maneira de escribir,
e se non che gusta, deixa de ler isto e dá a volta;
aínda que se o fas, os problemas na relación seguirán
estando aí. Só che escribo isto porque non quero que
che fagan dano como a min.

- Feliz San Valentín, Cupido, grazas por esta tortura-

Ainhoa Lechuga, 3ºB ESO. 
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Como cada ano, dende as nosas Bibliotecas convocamos o Certame
de Declaracións de Amor coincidindo co 14 de febreiro e a Candeloria,
cando casan os paxaros.
Este curso recibimos moreas e moreas de cartas, debuxos e poesías,
cada unha mellor e máis feitiña que a seguinte.
Aquí vos quedan os gañadores en cada categoría, noraboa a todos e
moitísimas grazas por participar, agardámosvos o vindeiro ano para
repartir aínda máis amor.

IV Concurso de declaracións de amor
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CANDELORIA 2014:
PREMIOS EN INFANTIL 
E PRIMARIA

EDuCACiÓN iNFANTiL
1.Xavier Picos Cribeiro
(Infantil Freixeiro-- 5 anos)
2.Celia Orosa Leonardo (Infantil Feal
- 4 anos)  FOTO 1
3.Brais Peña García (Infantil Feal
- 4 anos) FOTO 2

CATEGOrÍA DEBuXO
1.Unay Seco Ocampo (3º B) FOTO 3
2.Lucía García Fernández (6º B) FOTO 4
3.Yeray González Rodríguez (2º A)

CATEGOrÍA POESÍA
1.Lucía Gómez López (6º B) FOTO 5
2.Lara Ramos Vázquez (6º B) FOTO 6
3.David Rodríguez Vilasuso (2º B) FOTO 7

CATEGOrÍA CArTA
1.Lara Beceiro Díaz (6º A) FOTO 8
2.Kevin Fonticoba Rodríguez (4º A) FOTO 9
3.Joel Castro López (1º A)

1 32

87

654

9
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Coincidindo co Día do Libro (23 de abril), no noso
centro recibimos a visita dun escritor, Marcos Calveiro,
que conversou cos alumnos de 5º e 6º de Primaria sobre
o seu libro Palabras de auga, premio Merlín no ano 2012;
e cos de 3º e 4º de ESO sobre O pintor do sombreiro de
malvas, premio Lazarillo no 2009.
Contounos un montón de cousas sobre a creación destas
dúas novelas e acompañou cada ponencia cunha
presentación de imaxes relativas aos escenarios de cada
historia. 
Como sempre, unha boa experiencia a de compartir a
visión que temos como lectores dunha obra co autor da
mesma. Puidemos consultarlle as nosas dúbidas e tamén
achegarnos a el para que nos asinase cada un dos nosos
exemplares. Aquí tedes algunhas das súas respostas ás
preguntas dos rapaces de 3º e 4º de ESO sobre  O pintor
do sombreiro de malvas.

David- Para escribir sobre un sitio, cres necesario
visitalo? 
Aitor- Si... fuches algunha vez a Auvers?
MC- Para nada! Eu nunca fun aos sitios nos que
ambientei as miñas historias. A que vou ir a Auvers? Alí
que hai de interesante? Se ademais está cheo de turistas
que van visitar os lugares nos que viviu e pintou Van
Gogh! Tampouco fun a África e ambieitei alí outra

Visita a nosa
biblioteca

Marcos Calveiro

novela, Palabras de auga, da que antes falei cos máis
pequenos. Hoxe con Internet é case como se puideses
viaxar aos sitios desde a túa pantalla!

Marta- Por que ese título?
Carla- Ocorréuseche pensando nalgún cadro concreto
de Van Gogh? Nalgún autorretrato?
MC- O título non foi idea miña, foi unha suxestión dos
editores. Eu pensaba mesmo titulalo 69 días, pensando
no tempo que o pintor pasou en Auvers, pero
desaconselláronmo tratándose dun libro escrito para
adolescentes!
Este título gustoume e encaixaba moi ben cos
autorretratos de Van Gogh. Cando aparece na vila e
baixa do tren vai a un campo de flores e pon algunhas no
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seu sombreiro, así que me gustou, encaixaba á
perfección.... mellor có meu!

Carla- En que sitio che gusta poñerte para escribir? 
MC- Agora que ando dun lado para outro xa son capaz
de escribir no meu portátil en calquera sitio. Pero onde
prefiro traballar é na miña casa, no meu estudio; alí teño
os meus libros, as miñas cousas, tranquilidade…

Cristina- Ademais de escribir tamén che gusta pintar?
MC- Nooon! Ademais son moi malo! Esa é unha
habilidade que non teño para nada. Gústame moito a
pintura.

Aarón- Como e cando se che ocorreu escribir O pintor
do sombreiro de malvas?
MC- A idea xurdiu en Madrid. Fun a un museo. E nin
sequera é que houbese unha exposición de Van Gogh
nese momento. Collín un catálogo alí dunha que
houbera había algún tempo e mirándoo ocorréuseme
centrarme nos cadros que pintara neses últimos días en
Auvers, partir deles para crear os distintos episodios
desta historia. Cada capítulo se vos fixades, está
directamente inspirado nun cadro concreto dos que
pintou alí.

Iria- En quen te inspiraches para os personaxes?
MC- Pois moitos son reais, tomados deses mesmos
cadros. Como vos expliquei, o taberneiro, o Dr. Gachet,
as fillas de ambos... son personaxes que viviron e
compartiron eses días con Van Gogh.
Outros son descoñecidos que tamén aparecen nalgún
cadro... o gardaagullas da estación collino dun cadro no
que representa a uns cantos homes tomando algo diante
da pensión e taberna da vila, onde se hospedaba o
pintor. Pareceume que levaban gorras e uniforme de
ferroviarios.

Alberto- E a tía Jojo é un personaxe inspirado en
alguén real que ti coñeces?
MC- Pois si, totalmente. EU tiña unha tía Jojo. E non a
aguantaba. Ela a min tampouco. Daquela, cando era
rapaz, eu tiña unhas pintas moi distintas... as dos anos
oitenta... ata levaba cresta no pelo! Cando tiña pelo! Si,
si! E imperdibles nas orellas... A ela non lle gustaba
nada todo iso... e sempre andaba berrándome, roñando
… tiña moi mal humor. Co tempo, cando xa morrera,
souben que tivera unha vida moi tráxica e que mataran
ao seu home e aos fillos – que eran uns rapaciños –
cando a guerra e cheguei a comprender o seu mal
carácter. 

Sergio- Sempre escribiches libros en galego?
MC- Si, o galego é a miña lingua. Moitas das miñas o
bras están traducidas, pero eu sempre utilizo o galego.
Hai algún libro meu que só está publicado traducido ao 
castelán, pero orixinalmente eu escribinos en galego
tamén.

Gabriel- Onde buscaches información sobre Van
Gogh? Gústache desde sempre este pintor?
MC- En Internet fundamentalmente. A vantaxe con el é

que escribía moitas cartas ao seu irmán, nelas mesmo
lle conta os cadros que vai pintando, e inclúe bocexos
deles... son unha especie de diario de confidencias,
vivencias, preocupacións.... seu irmán sempre o
admirou, sempre creu nel e mesmo lle axudou a
subsistir, a vender os seus cadros. Todas esas cartas se
poden consultar... están publicadas e dixitalizadas... e
foron a base da miña historia en Auvers ao longo deses
case 70 días.

Ainhoa- Eu opino que o narrador ao final da historia
non regresa a París, pero os meus compañeiros  opinan
en xeral que si que o fai... Aclárasme iso?
Nerea-E por que decidiches que o personaxe da nai
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estea tan ausente durante a novela?
Pois non sei... a vós gústavos máis un filete xugoso ou
a carne picadiña e guisada, que xa non a teñas que
mastigar? (Un de nó di que mellor a carne picada!!) Que
raro! Sempre que o pregunto contestan que o filete... a
min gústame máis que queden algunhas cousas
imprecisas, para que o lector sexa o que complete coa
súa imaxinación os ocos, para que dalgunha maneira
tamén contribúa na historia e se implique nela. Creo
que se non fose así non tería moita graza a novela. De
feito, era máis longa e logo quiteille partes para que non
quedase todo tan pechado.

A_TRIBO_11.qxp_Maquetación 1  05/06/14  22:10  Página 37



38

Cantas cousiñas fixemos os nenos e nenas de
Educación Infantil do Feal durante durante
este curso!!!!!  
MIRADE MIRADE!!!MIRADE MIRADE!!!

COMEMOS
CASTAÑAS E 
XOGAMOS NO 
MAGOSTO

CANTAMOS NA
FESTA DO NADAL,
PARA OS NOSOS
COMPAÑEIROS

COLABORAMOS
NA CELEBRACIÓN
DO DÍA DA PAZ
COS NOSOS 
TRABALLOS, 
CANTANDO E NA
SOLTA DE
POMBAS

DISFRAZÁMONOS
NO ENTROIDO

FOMOS AO 
TEATRO, 
AO CINE E 
Á CASA DAS 
CIENCIAS

E MOITAS COUSAS MÁIS!E MOITAS COUSAS MÁIS!
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Un ano máis os alumnos e alumnas de 3º e 4º de ESO de Francés asistiron a unha representación tea-
tral para poñer a proba os seus coñecementos e, sobre todo, para pasalo ben.
Trátabase dunha das coñecidas comedias de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. O señor Jourdain
intentaba de xeito patético aprender a comportarse como un aristócrata: profesores de canto, baile, filo-
sofía... aproveitábanse da súa ignorancia para sacarlle os cartos. O mellor da obra veu cara ao final,
cando a actriz botou man do noso alumno Aitor de 3ºB para facer de príncipe turco. Aitor casou coa ra-
paza despois de ser reverenciado polo señor Jourdain, que estaba feliz de emparentar tan ben. O pro-
blema foi cando lle descubriron o engano, desvelando que non se trataba en verdade de ningún príncipe,
pensamos que igual lle daban algunha labazada no escenario! (ficticia, claro!!)
Foi unha xornada chea de humor da man da compañía La Bohème.  
Aquí tedes algúns comentarios dalgunhas rapazas que asistiron á representación:

Je crois que les dialogues de cette pièce ont
été faciles à comprendre. Le décor a été simple
mais original. Mon personnage préferé a été Le
Prince Turc, mon copain de classe, Aitor. Il a été
très comique.

Ainhoa Lechuga Fernández (3ºB)

Pour moi, la pièce de théâtre était facile à com-
prendre, mais un peu ennuyeuse. Les acteurs
étaient sympathiques et amusants. Le Bourgeois
Gentilhommme a été différente parce qu’à la fin
les acteurs ont parlé avec le public pour répon-
dre à nos questions. 

Alba Sanesteban Iglesias (4ºA)

Je pense que cette pièce de théâtre a été très
originale et comique. Les personnages ont été
amusants et je trouve que c’est une bonne idée
que les acteurs parlent avec le public après la
réprésentation. Le moment le plus amusant a été
quand Aitor est monté ur scène.

Andrea Ramos Blanco (3º A)

Cette pièce de théâtre est très amusante et
dynamique. Je pense que les dialogues sont faci-
les à comprendre et les personnages sont diffé-
rents du reste. L’idée est originale et les acteurs
sont très communicatifs avec les jeunes.

Silvia Mª Felpete Rodríguez (3ºA) 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
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Carolina Rueda
O día 17 de xaneiro visitou o noso centro a contacontos colombiana Carolina Rueda.
Pareceunos unha muller moi simpática e expresiva. 
Contounos algunhas historias que nos fixeron rir e estar pendentes do que acontecía en todo
momento. 
Gustounos unha lenda que conta que unha vez reuníronse nalgún lugar da Terra todo os senti-
mentos e calidades dos seres humanos, e xogaron ás escondidas. A Locura, que era a que
pandaba, foinos atopando a todos: á Pereza,  ao Aburrimento, ao Entusiasmo, á Alegría, á Ver-
dade… Pero o Amor non aparecía por ningures entón decidiu buscalo nas rosas porque era
cursi. Atopouno alí cos ollos feridos polas espiñas. A Locura propuxo ser o seu guía. Dende
entón dise que o amor é cego e vai acompañado da locura.

Laura Mourente Orjales
Alba Sanesteban Iglesias 

4ºESO A
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4º ESO A

4ºESO B

RRematan etapa
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Infantil do Feal

PCPI

Infantil de Freixeiro
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6º A

6º B
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