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ADEMAIS DUNHA MOREA

DE PREMIOS LITERARIOS. 
NO FEAL TEMOS TALENTO

A ESGALLA!!

UN ANO MOI ARTÍSTICO:
O NOSO CALENDARIO 2015

HOMENAXE Á ARTE DO

SÉCULO XX

E MOITO MÁIS...
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A VIDA DE XOSÉ FILGUEIRA VALVERDE

NACEU EN PONTEVEDRA
O 28 DE OUTUBRO DE 1906.

EN PONTEVEDRA REALIZOU
OS SEUS ESTUDOS PRIMA-
RIOS E DE BACHARELATO.
DESPOIS FOI ESTUDAR DE-
REITO NA UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO.

TRABALLOU COMO PROFESOR NO INSTITUTO DE PONTE-
VEDRA E FOI ALCALDE DA SÚA CIDADE NATAL NOVE ANOS.

TIVO UNHA ACTIVIDADE CULTURAL MOI IMPOR-
TANTE: FUNDOU O SEMINARIO DE ESTUDOS GALE-
GOS E DIRIXIU O INSTITUTO PADRE SARMIENTO.

TAMÉN DIRIXIU O MUSEO DE PONTEVEDRA, PRESIDIU O

CONSELLO DA CULTURA GALEGA E FOI MEMBRO DA REAL
ACADEMIA GALEGA.

MORREU CASE AOS 90 ANOS, O 13 DE SETEMBRO DE

1996.

Letras galegas 2015Letras galegas 2015

IRENE MÁS LÓPEZ, 5ºB
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EDITORIAL

Ola colegas! Aquí estou de volta, un ano máis para recor-

darvos todas as fantásticas cousas que fixemos neste fa-

buloso curso 2014-2015 que está a piques de rematar. Un

ano marcado polas viaxes, tanto no tempo coma no es-

pazo. Como? Viaxes no tempo? Pois claro! Senón, como lle

chamariades vós ás exposicións que puidemos ver no cole

sobre xoguetes e bonecas antigas, ou á de libros e obxectos

cotiás da escola ou dos medios de  comunicación? E que

me dicides do obradoiro e da mostra de cogomelos? Que

ricos!

Este tamén foi un ano cheo de aventuras e novidades onde

todas as nenas e nenos puidemos ver un mogollón de si-

tios guais, como o museo de Arquitectura Naval, o da his-

toria da Armada, a exposición de “Arte e Gravado de

Picasso a Barceló”, o dolmen de Dombate,... 

Descubrimos novos talentos coma o noso experto en ce-

trería, Felipe Hermida e gozamos cos éxitos dos nomes

destacados que xa temos en literatura, deporte,..., que re-

colleitan cada ano novos galardóns. Lembranza tamén  es-

pecial para aqueles rapaces e rapazas que levaron ao

centro aos primeiros postos do Certame Intercentros de

Narón.

Coa profe de secundaria María Varela os alumnos de Pri-

maria sentíronse  coma auténticos científicos nas súas vi-

sitas ao laboratorio.

Carai, parece que nos dedicamos moi intensamente ao

tema científico, poético e teatral, como queda reflectido

nas numerosas saídas e nas actividades de contacontos no

centro.

Pero se algo nos permite recordar ao colexio anos despois,

son esas magníficas excursións a Londres, Barcelona, Ca-

beza de Manzaneda,... nas que compartimos vida e expe-

riencias con todos os compañeiros.

As xornadas de xogos populares, as rutas en bici e o remo,

lembráronnos a importancia de facer deporte e trasládan-

nos ao futuro inmediato, onde algúns de vós xa non nos

acompañaredes, pero aos que sempre lembraremos. Como

dicía Paulo Coello: “ O que está afeito a viaxar, sabe que é

preciso partir algún día”.  Marchade felices e, por favor,

levade un anaquiño do Feal na vósa maleta, no corazón.

Eu tamén me despido ata o ano que vén. Bo proveito na

lectura.

3
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V i s i t a  a o  M u s e o  N a v a l
A PEGADA DA HISTORIA

É certo que cada localidade agocha a súa pegada na historia,
pero en Ferrol atopamos un edificio que continúa sendo hoxe
punto de referencia para o mundo enteiro. Os alumnos de
quinto de primaria puidemos visitalo este curso e queremos
compartir con todos vós os segredos que agocha.

A Exposición Nacional da Construción Naval, situada no edifi-
cio de Herrerías, converteuse no museo de referencia mundial
sobre a arte de construír barcos. 
O edificio, do século XVIII, acolleu durante moitos anos máis
de 80 fraguas no seu interior e hoxe recolle a memoria de sé-
culos.

Nada máis entrar, atopámonos cunha recreación dunha das
antigas fraguas. 
Tamén podemos ver alí o casco dun barco, ou mesmo o guin-
dastre-pórtico de Astano, feito a escala, que mide 12 metros
máis de altura que a catedral de Santiago.
Explicáronnos o duro traballo dos soldadores  e como os
avances na informática permitiron deixar atrás os antigos pla-
nos e as cadernas que parecían un traballo imposible de facer.

Pero a xoia do museo é a reprodución a bordo dunha fragata
do s. XVIII e poder comparala cos camarotes actuais.
No museo tamén se poden facer outro tipo de actividades.
Nós  aprendemos a facer nós mariñeiros.
5º EP  
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Todos imaxinamos a un cetreiro

como unha persoa de idade, pero na

clase descubrimos a un gran experto

no tema.

Felipe Hermida leva anos dedicado

ao estudo de distintos tipos de ani-

mais, entre eles, as aves rapaces. É

fácil deducir a que se quere dedicar.

O seu soño é ser zoólogo e, a este

ritmo, pronto vai poder abrir o seu

propio museo.

Cantos anos levas dedicado ao es-

tudo dos animais?

Levo sete anos dedicándome a isto

porque os meus pais me  mercaron

un can e comecei a estudalo. Pri-

meiro información sobre coidados,

logo, outra máis detallada sobre a

súa morfoloxía,…

Despois, como me gustou, tiven

outro tipo de  animais e tamén

aprendín cousas sobre eles.

Como te afeccionaches a isto?

Ben. A meu pai gústanlle tamén

moito os animais, así que supoño

que vén de familia. (Ri). Na casa hai

moitos libros. O meu interese xurdiu

cando tiven que facerme cargo dos

primeiros animais: un can chamado

Cora e un ourizo chamado Puítas.

Por que a cetrería e non outro

tipos de  animais?

Estudo de todo, e recollín infor-

mación sobre moitos animais distin-

tos, pero as aves rapaces son

especiais. Encantaríame poder prac-

ticar sempre a arte da cetrería.

Meu pai facíao e temos amigos que

tamén se dedican a iso. Precisa-

mente un dos seus amigos foi a per-

soa que máis me achegou a ese

mundo fantástico. Del aprendín moi-

tas cousas.

Sabemos que queres ser zoólogo.

Por que  escolles esa profesión e

non outra como veterinario ou bió-

logo?

Porque me gustaría traballar o com-

portamento, a relación entre eles e

os costumes de todos os animais. O

veterinario axúdaos a recuperar a

súa saúde, pero o zoólogo estúdaos

no seu ecosistema, métese na súa

casa.

Con el rematamos unha fantástica

mañá na que, entre outras cousas,

aprendemos a distinguir aves rapa-

ces polas garras, a constitución e a

plumaxe.

TODO UN EXPERTO
EN CETRERÍA

Os alumnos e alumnas de 5ºA
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DE CÁMPING” 
Tania Vilela Peñas 4ºB EP

Eu chámome Tania e con tres anos fun ao cámping de Valdoviño. Paseino xenial
coas árbores verdes e floreadas, coa herba e co meu monopatín…
Paseino xenial! Pero era con tres anos.
Agora teño dez anos. Con oito coñecín a unha nena chamada Xela e con ela os días pasaban moi curtos! E con
nove anos inviteina a ir comigo de cámping. E fomos as dúas cos meus pais. Ela nunca fora de cámping a Valdo-
viño. Pero cando chegamos… Non había árbores! Como podía ser? A profesora ensináranos que os folios saían
das árbores. Podería ser iso? Así que Xela e mais eu intentamos cada día non gastar folios para que volvan nacer.

Este concurso foi organizado por Vegalsa-Eroski en colaboración co Con-
cello de Narón. 
Temos que dar a noraboa a dúas das nosas alumnas: Alba Fachal Durán
(premiada) de 1ºB de ESO e Tania Vilela Peñas (finalista) de 4ºB de Prima-
ria. Aquí temos os seus relatos.

“UNHA ÁRBORE FALADORA, UNHA HISTORIA QUE CONTAR”

Era unha vez unha aldea de Galicia na que os nenos pasaban toda a tarde xogando no
campo ou entre as árbores. As nais deses pequenos dicíanlles que non subisen ás árbores
porque podían romperlles as pólas, pero os nenos non sabían o importante que eran as árbo-
res para que o mundo funcionase como funciona agora. Un día, Xoán, un pequeno de 9 anos,
que estaba xogando nas pólas dunha árbore vella, rompeulle unha ramiña, e a árbore quei-
xouse:
- Ai!
O neno moi asustado, baixou rapidamente ao chan e non o cría; e a árbore díxolle:
- Por que xogas entre as miñas pólas? Acabas de facerme dano!
- Síntoo moito, eu non sabía que as árbores podían falar, e menos ter sentimentos –dixo

Xoán moi arrepentido.
- Perdóote, pero pídocho por favor, non o volvas facer! –dixo a árbore dorida.
- As árbores son moi importantes para a Terra –saltou de súpeto un paxariño – porque nos

axudan a animais pequenos coma min a sobrevivir.
- De verdade? –dixo Xoán.
- Si -dixo a árbore- pero somos capaces de facer máis cousas; como por exemplo: as nosas

follas, polo día, producen osíxeno, que é imprescindible para que os seres vivos poidades vivir, suxeitamos a terra, produci-
mos alimentos... Sen nós, esta aldea podería volverse estéril, a calidade de vida sen nós resultaría enfermiza, reducimos a
velocidade do vento, damos sombra e frescor…
- Síntoo moito, de verdade, non sabía que as árbores fixerades todo iso, pensei que estabades soamente para embelecer o

lugar –dixo Xoán.
- Pois agora xa o sabes, e non fai falta que te desculpes máis, xa te perdoei, e non me chames árbore, son un castiñeiro –

dixo a árbore.
- De acordo, señor castiñeiro. Eu chámome Xoán, teño 9 anos e vivo na casa que hai cruzando o río.
A árbore tiña mala cara, e Xoán preocupouse e preguntoulle:
- Encóntrase ben, señor castiñeiro? Doeulle moito que lle rompese a ramiña?
- Un pouco si que me doeu, pero dentro de pouco xa me volverá crecer –dixo o castiñeiro.
Día a día, Xoán visitaba ao señor castiñeiro, pero chegou un día, o do seu aniversario, Xoán cumpría os 10 anos, e cando llo

quixo ir contar ao señor castiñeiro, non estaba. Só as súas raíces ocupaban o lugar que ambos os dous compartiran case un
ano. Xoán deuse conta de que había algo escrito no que quedaba do señor castiñeiro. Era para Xoán; o señor castiñeiro des-
pedíase del, porque xa ía vello e serrárano, e tamén que estaban a plantar preto de alí unha nova árbore que lle podía facer
compañía.
Pasaron os meses, Xoán visitaba cada día o lugar onde cortaran ao señor castiñeiro, para ver se era verdade que unha pe-

quena e nova árbore ía crecer no seu lugar; e un día viu á árbore que o señor castiñeiro dixera que o acompañaría.
Xoán ía vello, e pediulle á súa familia que o enterrasen no lugar onde cortaran ao señor castiñeiro e que lle plantasen outro

enriba da súa tumba. E así se fixo: chegou o día no que Xoán morreu e, cando o foron enterrar, o seu fillo botoulle unha se-
mente dun castiñeiro, taparon con terra, e co paso do tempo medraría alí un novo castiñeiro.
A xente dicía que fora Xoán o que se convertera nunha árbore polo seu cariño ao señor castiñeiro, pero nunca se chegou a

saber…

ALBA FACHAL DURÁN 1ºESO B

CCC OOO NNN CCC UUU RRR SSS OOO    DDD EEE    RRR EEE LLL AAA TTT OOO    CCC UUU RRR TTT OOO    
"" UU NN HH AA   ÁÁ RR BB OO RR EE ,,   UU NN HH AA   HH II SS TT OO RR II AA ""
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Este ano os alumnos de 4º da ESO de Bioloxía e Xe-
oloxía, xunto coa profesora desa materia, María Va-
rela, participaron nun concurso sobre o ADN
convocado pola fundación Barrié. 

O ADN é a substancia química onde se almacenan
as instrucións que dirixen o desenvolvemento e o
funcionamento dun organismo vivo. O ADN  transmí-
tese ademais hereditariamente de pais a fillos e
constitúe un elemento de vital importancia na ciencia
actual permitindo establecer relacións entre familia-
res, identificar especies e individuos ou entender
como se orixinan as enfermidades e como as poder
previr ou loitar contra elas. Por todo iso, o ADN coñé-
cese como a “molécula da vida” e o seu estudo é vital
para entendermos o que nos rodea, o que somos e
como funcionan os seres vivos.

No concurso tiveron que superar 4 retos.
O primeiro: Documental, querido Watson,  foi cons-
truír unha molécula de ADN cun kit que proporcio-
naba a fundación , e facer un vídeo explicando
porque era tan importante esa molécula para a vida.
O enlace a ese vídeo é: 
https://www.youtube.com/watch?v=sF-aO4I69xY&fe-
ature=youtu.be&list=PLK-cRIKK-
GvUJuelwkay2ZrWcwkE1e_19
O segundo reto: All is arround, consistíu en facer
unha práctica de laboratorio de extracción de ADN de
especies vexetais, neste caso , de amorodos, pe-
mento verde e tomate.
No terceiro reto: E ti de quen es?, fíxose  un estudo
poboacional entre os familiares e amigos e entre o
alumnado de 3º e 4º ESO, para estudar 3 caracterís-
ticas que se herdan coas leis de Mendel, que eran:
dobrar a lingua ou non, lóbulo da orella e dedo polgar
curvo ou recto. Os resultados están noutro artigo da
revista.
No cuarto reto: ADN e arte, había que decorar unha
molécula do ADN de forma artística. Fixérono conec-
tando co arte no ano no que Watson e Crick describi-
ron a molécula de ADN : 1953 escollendo catro
cadros dese ano de catro pintores moi famosos: Pi-
casso, Dalí, Klimt e Chagall. 

O día 22 de Abril rematou o concurso coa entrega de
premios na sede da Fundación Barrié da Coruña.
Non acadamos ningún premio, pero comezamos
unha historia de grandes retos científicos nos vindei-
ros cursos.

O día da PazO día da Paz
O día 30 de xaneiro celebramos o Día da Paz. Canta-

mos unha canción, “Brindo por ti” e soltamos pom-

bas no patio cuberto.

A pomba é o símbolo da PAZ. As que liberamos nós

foron  voando polo ceo ata que desapareceron da

nosa vista. Tamén había botellas con mensaxes den-

tro, tres por cada aula. Eran unhas mensaxes moi bo-

nitas  que trataban dos compañeiros, da familia, da

PAZ, das guerras, para que desaparezan…

O Día da PAZ foi incrible pero eu teño unha dúbida.

Por onde estarán voando as pombas? Por Irlanda,

por Inglaterra, por Indonesia? Quen sabe?

NORA LUACES MESÍAS   3ºA EP

O 30 de xaneiro celebramos o Día da Paz no colexio

do Feal.

Despois do recreo xuntámonos todos os alumnos/as

e proferores/as e deixamos en liberdade a dúas

pombas. Cantamos a canción de Macaco, “Brindo

por ti” e logo soltamos as demais pombas.

A min paréceme que entre todas as persoas deberia-

mos construír un mundo sen guerras, sen malos tra-

tos, sen racismo…

Entre nós, cando apareza un problema temos que

falar e buscarlle solución, sen ofensas nin pelexas.

Xuntos conseguiremos un mundo mellor!

CLAUDIA ZHU DÍAZ CASAS  3ºA EP

Alumnado de 4º ESO B

O L I M P I A D NO L I M P I A D N

Así quedou a molécula.
Chula, non?
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VALORACIÓN DO TRABALLO
Os resultados do noso estudo, únense  cos de outros 24

institutos, facendo estudo poboacional a grande escala,
de tal forma que ao final se ten unha mostra de máis de
5000 individuos, a partir da cal se poden extraer datos de
frecuencias e proporcións de individuos e xenes que son
extrapolables a toda a poboación dun xeito fiable..
Agradecemos a colaboración de todos os alumnos de 3º
e 4º da ESO pola súa participación na enquisa, así como
aos nosos amigos e familiares.

E TI, DE QUEN ES? 
Estudo realizado polo alumnado de 4ºESO e o Departamento de Ciencias

Neste traballo estúdase de que forma se herdan algúns caracteres que diferencian claramente aos
individuos e que seguen unha herdanza mendeliana. Os caracteres estudados son:
• Forma do dedo pulgar (curvo ou plano)
• Capacidade de enrolar a lingua (si ou non)
• Tipo de lóbulo na orella (pegado ou despegado)

O estudo faise seguindo dúas liñas:
CON DATOS DE FÓRA DO CENTRO ESCOLAR
•Cada alumno vai a encher unha táboa para el e para o seu
contorno: familiares, amigos. 
•Cos datos dos familiares, se realizarán as árbores xenealóxi-
cas para os 3 caracteres.
•Cada alumno decidirá se o carácter é dominante ou recesivo,
á vista da súa árbore xenealóxica
•Exporanse os resultados na clase, para sacar unha conclu-
sión común.
CON DATOS DE ALUMNADO DO CENTRO ESCOLAR
•Recóllense datos de 3 grupos da ESO (3º A, 3º B e 4º A)
sobre os 3 caracteres 
•Súmanse os resultados aos recollidos
fóra.
RESULTADOS
1º) Observando as árbores xenealóxicas
de cada un dos 19 alumnos da clase, ob-
temos que:
•Forma do dedo pulgar curvo é recesivo
sobre o plano
•Capacidade de enrolar a lingua domina
sobre a non capacidade
•Tipo de lóbulo na orella despegado do-
mina sobre o pegado
2º) Recompilando todos os datos, obté-
ñense as seguintes táboas e datos. Hai
que ter en conta que o carácter do lóbulo
da orella só se estuda para os individuos do centro escolar (76
fronte 203 totais para os outros dos caracteres). A causa é que
a recollida de datos inicial entre familiares e amigos, non foi
correcta para ese carácter.
As táboas con todos os datos indican que o 65% da poboación
teñen o dedo curvo, o 61% sabe enrolar a lingua e o 72 % ten
o lóbulo da orella pegado.
3º) Dos 76 individuos estudados no instituto, só 6 teñen os 3
caracteres recesivos, é dicir, teñen dedo pulgar curvo, non
saben enrolar a lingua e teñen o lóbulo da orella pegada, polo
que a súa frecuencia relativa dentro da mostra é 0,0789, que
se extrapolásemos ao resto da poboación, sería un 7,89% da
poboación.

9

POLGAR
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Autoras: María José Lamas Perret, Aroa Pérez Aldao, Carlota Prieto Pérez, Joanna Vaamonde Veras  
Departamento de Ciencias, 3ºESO

I N F L Ú E N  A S  F A S E S  D A  L Ú A    N O S  P A R T O S ?

Á vista dos datos analizados e das gráficas sobre
as fases da Lúa, obsérvase que aproximadamente
hai o mesmo nº de partos de media en cada fase
lunar. Vese que hai máis partos totais nos días da
fase minguante, pero tamén hai bastantes máis
días desta fase, porque o ano do calendario (2013)
non coincide coas fases lunares exactas. Polo
tanto, vese que o número de partos é indiferente da
fase lunar nos que se producen, polo que se pode
concluír que o número de partos non varía coas
fases lunares, polo que a Lúa non inflúe en que
existan máis ou menos partos,  polo menos nos hu-
manos. 
O estudo máis serio que se realizou nese sentido
fíxoo o astrónomo Daniel Caton, da Universidade
Estatal do Apalache, quen comparou 70 millóns de
nacementos entre 1980 e 1999. A gráfica demostrou que non hai máis ou menos nacementos relacionados con nin-
gunha fase lunar. O estudo de Caton é contundente, non existe ningunha relación entre a Lúa e o parto, o que vén co-
rroborar os nosos resultados.

BIBLIOGRAFÍA 
• http://www.ecured.cu/index.php/Fases_de_la_Luna
• www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/.../menu_agenda.htm
• http://www.federacion-matronas.org/revista/matronas-profesion/sumarios/i/ 10334/173
• http://revistas.um.es/eglobal/article/viewFile/343/316
• http://www.mibebeyyo.com/parto/fases-parto/luna-parto-1409

Ao longo da historia foise estendendo a crenza popu-
lar de que os partos están influenciados pola Lúa.
Esta crenza pode ter unha certa base xa que os mo-
vementos das augas das mareas están influenciados
pola Lúa, en ciclos de 28 días. Os fetos están inmer-
sos nun líquido amniótico e os períodos ováricos e
uterinos duran 28 días.
Neste artigo resúmese un traballo de investigación
bibliográfica e estatística feito para presentar ao pre-
mio “Luis Freire” que convocan os museos científicos
da Coruña. Nel analízanse os datos obtidos do nº de
partos diarios no hospital materno infantil Teresa He-
rrera da Coruña durante o ano 2013 (2.725 partos).
A obtención de datos non foi doada xa que O Insti-
tuto Nacional de Estatística só ten datos mensuais e
os hospitais galegos non levan un reconto do nº de
partos diarios, pero si mensuais. Para obter o nú-
mero diario de partos hai que recontar nun arquivo
onde aparecen os datos persoais de cada parto, polo
que son arquivos confidenciais aos que só hai ac-
ceso dende o servizo de neonatos polo que os datos
foron recollidos por unha persoa deste servizo.
A pregunta que se vai contestar aquí é: Inflúe a fase
lunar no nº de partos?

Fases da Lúa
É o nome polo cal son coñecidos os distintos estados da
lúa no seu movemento en torno á Terra , dependendo
de como  reflicte a luz solar. 
Os pasos dunha fase a outra chámanse cambios de Lúa
e cada fase vai dende que ocorre o cambio de Lúa ata o
día anterior ao cambio seguinte. Os cambios de Lúa
son: 
Lúa nova , tamén chamada " Lúa Negra".  Este cambio
da Lúa é xeralmente imposible de ver a simple vista ,
porque está agochada detrás do resplandor solar.
Cuarto Crecente . A luz da Lúa durante este cambio ten
a forma dun semicírculo  con forma de  D
Lúa Chea ou Plenilunio: prodúcese cando a Terra se
atopa entre o Sol e a Lúa. Esta recibe os raios do Sol na
súa cara visible, polo que percibimos todo o hemisferio
iluminado, vese completa.
Cuarto Minguante: A luz da Lúa ten a forma dun semicír-
culo en forma de C.

Influencia da Lúa nos partos
A suposta influencia da Lúa no momento de dar a luz
varía segundo diferentes sociedades e culturas . Algun-
has persoas cren que os cambios das fases da Lúa
poden influír nos partos. Outros consideran que unha
Lúa chea realmente pode desencadear o nacemento .
En realidade, hai varias razóns para crer que a Lúa in-

ANÁL ISE   DOS  DATOS  E  RESULTADOS
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I N F L Ú E N  A S  F A S E S  D A  L Ú A    N O S  P A R T O S ?

flúe nos nacementos . Unha delas está relacionada
coa crenza popular que di que posto que os seres
humanos están constituídos entre 70% e 80 % de
auga , e como a influencia lunar é evidente nos
mares, podería pasar o mesmo nos nosos corpos .
Ademais os fetos están inmersos nun líquido amnió-
tico e os períodos ováricos e uterinos duran 28 días.
Tamén hai un feito que non é discutido e é a influen-
cia da Lúa sobre os nacementos no mundo animal,
especialmente en mamíferos máis grandes que os
humanos. Por exemplo, elefantes e baleas terían un
marcado alumeamento nas datas de Lúa chea. Pero,
ao parecer, non hai estudos de nacementos de ele-
fantes e cetáceos relacionados coas fases lunares.
Si os hai en seres humanos, e case ningún deles
afirma que son influenciados pola Lúa.

MATERIAL E MÉTODO:
•Deseño: Estudo observacional descritivo.
•Lugar da mostraxe: Hospital Materno Infantil Teresa
Herrera da Coruña
•Poboación da mostraxe: 2.725 partos  durante o ano
2013 en dito hospital.
•Recollida de datos: As fases lunares  recóllense do
calendario sinódico-lunar  e o nº de partos diarios do
libro de partos do ano 2013.
•Materiais: Datos sobre as fases da Lúa no 2013,
datos sobre o número de partos diarios no 2013,or-
denador e táboas Excel para ordenar eses datos

AGRADECEMENTOS 
Agradecemos a colabaración das seguintes
persoas:
Mª Eugenia Parada Rúa, auxiliar de enfer-

mería no hospital Teresa Herrera
Todos os profesores do CPI do Feal que nos

deixaron as súas horas de clase para poder
reunirnos para traballar nesta investigación

Este ano, os alumnos/as de 1º e
2º de Primaria do CPI do Feal par-
ticipamos (dentro do “Plan Pro-
xecta”) no programa “Móvete +”,
que trata de aumentar a nosa acti-
vidade física na escola e nos espa-
zos de lecer de novas maneiras.
Unha das actividades que fixemos,
foi unha coreografía que aprende-
mos nas clases de Educación Fí-
sica coa profe Susana. Despois de
practicala bastante, fixemos un
vídeo co profe Ángel para animar
ao resto dos rapaces do cole a
facer cousas parecidas (cos profes
ou coas familias).
Ademais, organizamos os chama-
dos “recreos activos”, onde con
material deportivo e cun encargado
cada semana, tratabamos de facer
máis exercicio físico practicando
xogos e deportes que aprendiamos
nas clases.

móvete +
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Guernica é un cadro feito con óleo sobre lenzo, cre-
ado polo pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso. Re-
presenta o bombardeo da cidade vasca do mesmo
nome por parte das forzas fascistas durante a Guerra
Civil española, concretamente o 26 de abril de 1937.

O AUTOR. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan
Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la
Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, nome completo de
Pablo Picasso, nacido en Málaga o 25 de outubro de
1885, foi un relevante artista español, e un dos crea-
dores do cubismo. 

En 1904 trasládase a París, a un estudo de Monta-
martre con vistas sobre o río Sena. Alí, relaciónase
cos grandes representantes da arte e a vida bohemia.
A partires de 1906, acompañado polo seu amigo 
Georges Braque, comeza a traballar nos comezos do
cubismo, nunha primeira fase denominada analítica.
Posteriormente admitirían no seu círculo de artistas
cubistas a outro español, Juan Gris, que faría evolu-
cionar o cubismo e se mantería sempre fiel a este es-
tilo.

A mediados da década dos anos 20, abandonaría de
forma paulatina os cubismo nun reencontro co clasi-
cismo, no que o propio autor denominaría un retorno
“ás súas orixes mediterraneas”.

A GUERRA CIVIL. En 1936 comeza a Guerra Civil. O
inicio do conflito colleu a Picasso en Francia, o que lle
fixo asumir unha maior conciencia política. 

O 26 de abril de 1937, un ano máis tarde do comezo
da guerra, durante a chamada Operación Rügen, a
Lexión Cóndor alemana e a Aviación Lexionaria ita-
liana bombardean a cidade de Guernica. As estima-
cións actuais cifran as vítimas nun espazo que oscila
entre os 120 e os 300 falecidos, sendo de 126 mortos
a cifra considerada máis exacta.

Non, a pintura non tá feita para dorar habitacións. É un                 
instrumento de guea defensivo e ensivo contra o inimigo.

Pablo Pico

ASÍ SE FIXO O GUERNICA
O encargo

A principios de xaneiro do ano 1937, Picasso recibe no
seu domicilio a visita dunha delegación do Goberno de
España formada, entre outros, polo director xeral de
Belas Artes; Josep Renau. O motivo desta visita era o
encargo dun mural de Picasso para ser exposto no pa-
villón da delegación española durante a Exposición In-
ternacional de París. Despois de ver o ocorrido en
Guernica, tres meses máis tarde, Picasso decide repro-
ducir a escena nun enorme lenzo.

Proceso de creación.
Picasso tardou pouco máis dun mes en rematar a súa
obra. Todo o proceso de creación do Guernica está do-
cumentado pola fotógrafa e entón amante de Picasso
Dora Maar. Na actualidade, o conxunto de fotografías
que documentan o proceso e evolución do cadro consti-
túen un conxunto tan relevante como a obra en si
mesma.

Simbolismo
A función do Guernica sempre foi chamar a atención
sobre as atrocidades fascistas en España e conmover
ao público mediante unha representación fiel do que es-
taba ocorrendo. Á esquerda da obra, a muller que sos-
tén ao neno morto é identificada coa Virxe María, nunha
metáfora que compara aos fascistas coa Roma que
executou a Xesucristo, e ao pequeno coa mesma figura
bíblica, separando así o ben do mal. Tamén aparecen fi-
guras coma unha pomba, que despois sería asumida
como símbolo da paz.

Respectando o expreso desexo do autor, o Guernica re-
gresou a España cando esta entrou en democracia. Ac-
tualmente pódese visitar no Museo Raíña Sofía de
Madrid.

Eu non pinto o que vexo, eu pinto o que penso.
Pablo Picasso

Aldara Castro Meizoso, 4ºA

PPAABBLLOO  PP II CCAASSSSOO  EE  OO  GGUUEERRNN II CCAA

Pablo P    
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p o e m a
SEGUNDO PREMIO NO CERTAME LITERARIO

DO CONCELLO DE AMES 2015

Do que me quedou por dicir cando esquecín como falar
Dille ao fillo bastardo da chuvia,
da neve,
da brétema,
da saraiba,
do frío,
que esperei.

Dille que esperei tanto
que o meu reloxo interno
escachou en mil anacos,
que xa non distingo pouco de moito, curto de longo.

Tanto que a miña xuventude morreu,
e que a beleza marchou chorando tras dela.

Tanto que quedei sen forzas para seguir esperando
e tiven que quitárllelas aos recordos,
que non querían soltalas...

E que así, quedei sen outra cousa que a miña espera, 
pois esquecín como voar,
pois esquecino todo.

Condenada a esperalo sempre, 
sempre.

Mais que non se engane,
pois se volve,
se rompe a miña espera,
quitaramo todo, e debería recordar 
que, entre outras cousas,
esquecín
-tamén-
como amar.                          

Aldara Castro Meizoso, 4ºA

Interpretación. Sofía Cendán, 4ºA

Pablo Picasso pintando o Guernica

Interpretación. Aldara Castro, 4ºA
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EntroidoEntroido
no Fealno Feal
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T e s t a
men t o 2 0 1 5

Boas tardes, e benvidos 
fillos do rock do Feal, 
rematamos día de festa,
é hora de descansar.
En breve estarei marchando 
coa música a outra parte, 
pero deixádeme antes 
que unha balada vos cante. 

Juan Carlos pasoulle o micro, 
a Felipe, o seu varón,
pero non desaparecen
os versos da corrupción. 
Ensaian o rock do cárcere 
Luis Bárcenas e a Pantoja,
mentres arranxan a crise 

os que viven na Moncloa. 

Pese a tanto malandrín
hai que crer no ser humano: 
Aragonés, Di Stéfano 
deixáronnos este ano. 
Guitarras están de loito, 
morreu Paco de Lucía; 
tamén se foi Caietana, 
redobres de batería. 

Eu xa procedo a deixar
as cousas que máis aprezo. 
Non me paredes agora,
que entre dúas terras fenezo. 
Herdeiros da miña crus,
dos adornos e cadeas,
agasallo aos de Infantil
para que xoguen con elas. 

Camiseta negra entrego 
para os alumnos da ESO, 
a ver se sentan cabeza
e traballan con bo senso. 
A miña longa melena
para os nenos de Primaria, 
que non perdan a enerxía, 
a ilusión, e as súas ganas. 

Entre tanta fotocopia,
e cousas que debe ver!!,
para protexer a vista,
gafas de sol pra José.

Ampla colección de discos 
regalareille a Mercedes:
Europe, Rosendo, Os Suaves... 

que lle alegren os faceres. 

A miña guitarra eléctrica 
entrégolla aos profesores, 
para que marquen o ritmo
nas aulas e corredores. 

As miñas botas de coiro,
que sempre levan o paso, 
deíxollas a Víctor Novo 
que vos dirixe estes anos. 

A vida segue en Narón 
coidade ben a cidade, 
formades unha boa banda: 
corenta mil habitantes!! 

É o final da conta atrás,
preparo escaleira ao ceo,
non deixedes de bailar
Viva o Rock... e os seus herdeiros!! 
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Aproveitando que durante o primeiro trimestre do curso realizamos unha saída ao Teatro
para asistir á obra Constelacións da Compañía de Teatro Aracaladanza, baseada na obra
homónima de Miró, dende a clase de 6º curso de Educación Infantil levamos a cabo un 
proxecto sobre este artista, no que se realizaron diferentes interpretacións das súas obras
en diversos soportes, as cales estiveron expostas na nosa aula durante este tempo.

EDUCACIÓN INFANTIL  5 ANOS 

C O N S T E L A C I Ó N S

17
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Last March 26th the groups 3rd and 4th bil. of ESO travelled to A Corunã to visit Mans 
Recording Studio and Coca Cola factory.

We arrived at Mans at 10 o ćlock and we were recieved by a young man who showed 
us the place. This recording studio is placed in a business building with a lot of offices, a
gym, a cafe, etc. He explained to us some things about their work. This studio is one of
the biggest in Spain and it is used more for recording pieces or soundtracks played by 
symphonic orchestras and choirs, than for pop-rock music.They are specialized in 
recording classical and traditional music, played by big groups of instruments and voices.
Then he showed us a small cabin with a lot of electronic devices for doing mixing and 
arrangements. He used some technical terms for explaining the process of recording a
soundtrack. He also explained to us the difference between the sound of a pop song 
before and after the production, and told us about the importance of the musical 
production nowadays.

Afterwards, at 11:15 we arrived at the Coca-Cola factory. We saw some images 
explaining the process of the drinks production. We were guided in a tour near the bottling
plant. 
We could see different machines for different tasks. Not all the drinks were produced with
the same machine. We could see bottles and cans of different products (Fanta, Aquarius, 
Nordic, Coca-Cola) for the same brand (Coca-Cola company).

After the tour we were invited for a drink in a small auditorium where a representative
of the company answered our questions about different aspects of the visit.

ALICIA SANTOS
3RD MUSIC BILINGUAL SECTION

A VISIT TO MANS RECORDING STUDIO 
&

COCA-COLA FACTORY IN A CORUN�A
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Este curso houbo de novo varios premiados no Certame Intercentros do Concello de
Narón que organizou o IES As Telleiras.
Na categoría oral, resultaron gañadores os rapaces de 5º de Primaria que representaron a
obra Por que perdemos os calcetíns na lavadora? Podedes ver os vídeos das obras coas
que participamos na nosa web (Dinamización da Lingua Galega).
Nas categorías escritas resultaron gañadores tres alumnos da ESO:
- Teatro escrito: coa obra titulada Dime con que xogas e direiche como es, Alicia Santos
Lago (3ºB)
- Poesía: co poema Melloran a nosa vida?, Kevin Pazos Romero (3ºB)
- Narrativa: co relato Baixo a cama, Aldara Castro Meizoso (4ºA)

ALDARA CASTRO MEIZOSO
4ºESOA
PREMIO NARRATIVA

BAIXO A CAMA

Había xa un ano que miña nai andaba a darlle voltas á idea de facer
as maletas e cambiar de casa. Ela estaba entusiasmada porque fora
pasar a miña adolescencia no edificio máis fermoso da vila máis doce
que probablemente houbese xamais.

Era unha casiña branca, cos marcos das fiestras verdes e as tellas
dun vermello tan vivo que ninguén diría que xa ía para un século que
foran postas. Para chegar á porta, debías atravesar uns dez metros
de perfecto céspede cheo de margaridas diminutas. O certo é que
miña nai sentíase pouco menos que unha marquesa cando se dei-
xaba ver camiñando polo campo, deténdose de cando en vez para
facer circuliños sobre as flores cos pés descalzos. Era coma unha
nena pequena. Dando voltas por diante da casa, descalza, en cami-
són e co pelo alborotado, incluso daba algo de medo. Pero quen ía di-
cirllo? Ao erguerse pola mañá escintilábanlle os ollos de puro deleite
con só imaxinar a súa estampa abríndose paso entre as margaridas.
Como ía eu dicir a miña nai, tan inocente e, ímolo dicir, parva, que
daba unha imaxe máis ben triste? Estaba tan soa... Meu pai deixouna
ao pouco de saber que eu estaba en camiño. E, malia non tela coñe-
cido cando aínda o tiña ao seu carón, estou seguro de que quedou
algo tocada. E a casa, tan grande como era para soamente ela e mais

eu, non pensei que fose axudar. Pero equivocábame. Estaba

XXVl CERTAME INTERCENTROSXXVl CERTAME INTERCENTROS
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KEVIN PAZOS ROMERO
3ºESO B
PREMIO POESÍA

MELLORAN A NOSA VIDA?

MOZO MODERNO E ESVELTO
qUE POR NON SOLTAR O MANDO
NON SE LEVANTA DO ASENTO,
ESqUÉCESE DE IR COMER
POR UNHA PARIDA NON PERDER.
NOVAS TECNOLOXÍA MELLORAN
AS NOSAS VIDAS?

MOZO MODERNO E ESPELIDO
qUE POR NON APAGAR A TELE
NIN FREGA NIN TEN VARRIDO,
NON NOTAN O MAL OLOR
SENTADO FRONTE O TELEVISOR.
NOVAS TECNOLOXÍA MELLORAN
AS NOSAS VIDAS?

MOZOS MODERNOS E ALEGRES
CON TANTA TECNOLOXÍA
NIN ESCRIBIR SABEDES,
CO CORRECTOR ACTIVADO
NON VOS ENTENDEN O ENVIADO.
NOVAS TECNOLOXÍA
MELLORAN AS NOSAS VIDAS?
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    claro que estar alí, empezar outra vez, facíaa realmente feliz. E é que non hai casa no mundo máis bo-
nita que esta. Nin que garde segredo máis monstruoso.

A miña era a habitación máis grande. Teito de canda menos tres metros, un armario máis grande que o
meu cuarto na casa onde nacera e unha cama que, en tempos pretéritos, supuxen, fora usada por un matri-
monio. Tiña un balcón ao que se accedía abrindo súas portas de cristal, seguidas das súas corresponden-
tes contras de madeira. A semana que chegamos alí, a finais de agosto, botei o colchón da cama no balcón
e pasei as noites ao aire libre. Podía escoitar os paxaros que aniñaran na maciñeira do xardín, os coches
que pasaban amodiño pola rúa e os risos dos mozos da vila que apuraban as derradeiras noites do verán.
Pero tamén o renxer da madeira do chan do meu cuarto, aínda estando seguro de que alí non había nin-
guén.

A primeira noite que durmín dentro, escoitei un seseo coma o das serpes cando botan a lingua. Á mañá
seguinte, comenteillo á miña nai.

-Esta é unha casa con  moita historia, parruliño -contestou-. Pasou moito tempo por ela.

-Se o que queres dicir é que vai vella e está que cae... vas ter razón. Non hai máis que furados, madeira
podre e cheiro a humidade.

Miña nai fitoume con toda a seriedade que puido reunir, pero enseguida recuperou o sorriso.

-Unha casa chea de furados é unha casa chea de ratos! -díxome coma se acabara de poñerlle nome á
auga-. E levan aquí ben de tempo máis ca ti, así que has ter que aguantalos.

A segunda noite, unha palabra repetida ata o sopor: “agardábate, agardábate, agardábate...”. E eu be-
rrando aterrado, e e miña nai, que a asustara, berrándome a min, que disque xa non teño idade para andar
con estas parvadas.

A terceira, unha frase murmurada baixo a cama: “heite coller, has ter que saír, collereite, sairás...”. E Eu
que berraba outra vez, e miña nai que me berraba a min.

A cuarta, dúas palabras vagamente recoñecibles entre sorrisos nerviosos: “É hoxe! É hoxe!”. E marchou a
luz, e alguén sentou na cama ao meu carón. Tiña demasiado medo ata para berrar. Ao outro lado da habita-
ción, no terceiro caixón dunha cómoda carcomida polos insectos, había unha caixa de mistos. Tería que er-
guerme, chegar ata eles ás escuras, collelos e xa está. A luz. Contei ata tres na miña cabeza e levanteime.
Non habería máis de cinco metros ata a cómoda, pero con cada novo paso o renxer do chan inzábame o
corpo de terror. Cando cheguei, contei dous caixóns e abrín o terceiro todo o amodo que puiden. Non atopei
os mistos. Deixei o caixón aberto  e encamiñeime de volta á cama, ás apalpadas. Escoitei o ruído que fan
as láminas da cama cando alguén se ergue e volven ao sitio. Batín de fronte contra alguén.

-”Dixen que te collería” - murmurou tan cerca da miña cara que puiden sentir a calor do seu alento.

Non lembro máis nada. Só sei que non podo saír de debaixo da cama, que levo demasiado tempo aquí,
non sei se meses, non sei se anos. que teño medo. que miña nai marchou pensando que a abandonara. E
que soa estará... que quero saír, pero non quero condenar a ninguén a isto. Pero teño que marchar, nece-
sito marchar. E xa está entrando unha nova rapaza na casa. Podo sentilo. Espero que me perdoe.

21
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ALICIA SANTOS LAGO
3ºESO B
PREMIO TEATRO

DIME CON QUE XOGAS E DIREICHE COMO ES

VESE A UN NENO SÓ, SENTADO NUNHA PEDRA COA CABEZA BAIXA, E OUTRO GRUPO DE NENOS MOI BEN VESTIDOS E FALANDO
DUNHA FORMA MOI FINA. 

LOIS: O MEU PAI CHEGOU ONTE DE CHINA PORqUE TIVO UNHA VIAXE DE NEGOCIOS.
MANUEL: qUE CHE TROUXO DESTA VEZ?
LOIS: POIS TRÓUXOME UN TELÉFONO DE úLTIMA XERACIÓN CON MOITAS APLICACIÓNS.
LUCAS: MAñÁ TELO qUE TRAER Á CLASE PARA ENSINÁRNOLO!
LOIS: POR SUPOSTO (DI CON MOITA CHULERÍA). (qUEDA PENSATIVO) NON SEI A ONDE MARCHARÁ MAñÁ MEU PAI, NON TIVO
NIN TEMPO PARA DICIRMO, MARCHOU A UNHA REUNIÓN MOI IMPORTANTE. IGUAL MAñÁ ME DÁ TEMPO A PREGUNTARLLE ANTES
DE qUE MARCHE.
MANUEL: POR CERTO, ESTA FIN DE SEMANA, PODEDES qUEDAR A DURMIR NA MIñA CASA, MEUS PAIS MARCHAN DE CRU-
CEIRO OUTRA VEZ, E qUEDO SÓ, BEN… qUEDA A SEñORA qUE ME COIDA CANDO ELES NON ESTÁN, qUE É NORMALMENTE,
PERO XA É MAIOR, E EN CANTO qUEDA DURMIDA, NON SE DECATA DE NADA. PODEMOS FACER O qUE NOS PETE.
(RIN TODOS)
LOIS: qUE BOA IDEA! TI TAMÉN TES MOITAS COUSAS PARA XOGAR ! CANDO CHEGUE Á MIñA CASA DIREILLO A MIñA NAI, PERO
XA CHE DIGO qUE IREI, ELA SEMPRE ESTÁ MOI OCUPADA COAS SúAS AMIGAS INDO DE COMPRAS OU ORGANIZANDO FESTAS...
SEGURAMENTE NON LLE IMPORTARÁ, CON TAL DE qUE NON A MOLESTE MOITO...
(O NENO qUE ESTÁ SENTADO NA PEDRA, ESCOITA A AqUEL GRUPO DE NENOS, PERO SEGUE ÁS SúAS COUSAS)
LOIS: qUEREDES VIR COMIGO AO CENTRO COMERCIAL ? O OUTRO DÍA VIN UNHAS ZAPATILLAS DE DEPORTE MOI BONITAS. PE-
DINLLE OS CARTOS AO MEU PAI E DEUME PARA qUE COMPRASE DOUS PARES. LOGO INVÍTOVOS A TOMAR UNS REFRESCOS. 
LUCAS: PARÉCEME MOI BO PLAN ! 
MANUEL: XENIAL! EU NON TEñO NINGUNHA PRÉSA, ADEMAIS XA VOU TENDO FAME. 
(OS TRES AMIGOS COMEZAN A CAMIñAR CARA AO CENTRO COMERCIAL E TOPAN CO NENO qUE ESTÁ SENTADO NA PEDRA).
LUIS: HOME XAN! qUE FAS AqUÍ SENTADO?.
(XAN SEGUE XOGANDO CON DOUS PAUS qUE ATOPOU NO CHAN)
LUCAS: PERO MIRADE CON qUE ESTÁ A XOGAR! HA, HA, HA (TODOS SE BOTAN A RIR)
LUIS: NON TES CONSOLA, NIN MÓBIL PARA PODER XOGAR (VOLVEN RIR)
XAN:  NON. (CONTESTA MOI SERIO)
MANUEL: NON O PODO ENTENDER, COMO PODES ESTAR AÍ SENTADO MEDIA TARDE, XOGANDO CON DOUS PAUS.
XAN: NON ENTENDEDES NADA. (VOLVE CONTESTAR O RAPAZ).

O RAPAZ, CANSADO XA, DE qUE AqUELES NENOS SE METESEN CON EL CONTINUAMENTE, ÉRGUESE DE SúPETO.
XAN: VOUVOS DICIR UNHA COUSA: SEMPRE VOS ESTADES A RIR DE MIN, E ATA AqUÍ CHEGUEI!
NON PODO LEVAR NIN A VOSA ROUPA DE MARCA, NIN TER OS VOSOS XOGOS, NIN TAMPOUCO OS VOSOS TELÉFONOS MÓBILES
"DE úLTIMA XERACIÓN "! COMO VOSOUTROS DICIDES, PERO AÍNDA ASÍ SON UN NENO MOI FELIZ. TEñO UNS PAIS qUE ME qUE-
REN, qUE ME ESCOITAN, qUE ME BICAN E ACARICIAN, qUE SE PREOCUPAN POR MIN E ME COIDAN CON MOITO AMOR.
MANUEL: (XA MÁIS TRANqUILO) NON TE POñAS ASÍ...
XAN: ALGO DE RAZÓN TES... (TRISTE) EU BOTO MOITO DE MENOS AO MEU PAI CANDO ESTÁ DE VIAXE...
LUCAS: (TAMÉN TRISTE E ACOVARDADO) MIñA NAI CASE NUNCA ME DÁ UN BICO, NIN ME PREGUNTA COMO ME VAI NA ES-
COLA, NIN qUEN SON OS MEUS AMIGOS...
XAN: DÁDESVOS CONTA DE qUE NON SE É MÁIS FELIZ CON TER MOITAS COUSAS MATERIAIS, PERO SI CANDO TES UNHA GRAN
FAMILIA! 
(OS TRES NENOS BÓTANLLE O BRAZO A XAN E SENTAN CON EL A XOGAR NO CHAN.)
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O pasado 19 de marzo recibimos
no Feal a visita dun contacontos; Ni-
colás Buenaventura, de Colombia. 

Nicolás Buenaventura naceu en Cali
o 7 de agosto de 1967, fillo do dra-
maturgo Enrique Buenaventura. 

Acompañou a súa actuación con
varios instrumentos tradicionais -
como unha especie de trompa ou bi-
rimbau- cousa que facía moi orixinal
a súa presentación.

Contounos varios contos, algúns
deles cunha pregunta final, un
enigma sobre a historia que ninguén
puido acertar, que máis ben buscaba
a nosa reflexión.

O primeiro de todos era sobre un
humilde pescador que atopou na
area da praia unha caveira que
podía falar. O pescador preguntoulle
quen a deixara alí, no chan, ao que a
caveira respondeu “a palabra”. Acu-
diu correndo ao palacio do rei para
informalo de tan extraordinario feito.
O rei díxolle que se o que lle contaba
non era certo, cortaríalle a cabeza. O
pescador e o monarca acudiron á
praia, e alí o pescador volveu incitar
á caveira a falar ata tres veces, pero
este non fixo nada. O rei cortoulle a
cabeza co seu sabre e esta arrolou
pola area ata colocarse xunto á ca-
veira, e este preguntoulle ao pesca-

Os contos de Nicolás Buenaventura 
dor quen a deixara alí, ao que o pes-
cador respondeu “a palabra”.

Outra das historias falaba do seu
propio avó. Este avó tiña un inimigo
ao que parecía molestar que sempre
tivese resposta para todo. Un día,
este inimigo do avó apostou cos
seus amigos a que podía deixalo
sen palabras. Foi onda o avó e tirou
un misto prendido nunha fonte pró-
xima. Ao apagar, escoitouse unha
especie de asubío, “fiuuu...” O in-
imigo do avó preguntoulle: “ que é o
que fixo ese fiuuu... o misto ou a
auga da fonte?” O avó respondeu:
“Hai que reflexionar”. quedou pen-
sando e pensando ata que foi de
novo onda o seu inimigo, achegouse
ben a el e arreoulle unha labazada
na cara. E preguntoulle: “que é o
que fixo plas... a túa cara ou a miña
man?” “Hai que reflexionar”, respon-
deulle o inimigo, dándose por ven-
cido.

Foi unha bonita experiencia ter a
oportunidade de escoitar a unha per-
soa con tanta expresividade e que,
ademais, nos contou historias da
súa terra, que tan lonxe queda da
nosa.

ALDARA CASTRO MEIZOSO (4ºA ESO)

KEVIN PAZOS ROMERO (3ºB ESO)
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Pero que levan nas maletas??? Picadilly Circus En Trafalgar Square   

Nas portas do Palacio de Buckingham.
que sorte! Hoxe temos á raíña na
casa. Green Party!           

Aínda botamos unhas risas. Vaia 
pintas levaban algunhas!

Repoñendo forzas cun Fish and
Chips ao lado da London Tower

  

No aeroporto de Alvedro a  piques
de saír

Lixeiro de equipaxe London, here we go!!!!      

😣Chove! Chove! No London Eye Ah, non...que agora se chama 
Cocacola Experience

  

😣No Museum of Natural History Atácannos!! Definitivamente teño que rexeitar 
o Burguer King da miña dieta
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  Estamos de musical! Billy (Elliot) sae a bailar xa! Mándame un wasa

    
     

No British Museum Camuflaxe Isto é arte! Na Tate Modern

   Stuart, o noso guía en Oxford Papá, mamá, tomade nota: 
quero estudar aquí

Polas rúas de Oxford

     
 

Navegando polo Támesis Foto con Teddy. Conseguimos
burlar a vixilancia de Harrod´s

Non hai parada que se me resista. 
Xa entendo o mapa do metro.

    
     

No sen as miñas maletas!!! Embarcando. quero durmir!!!! Miña terra galega!!!
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A Esfolla
WaterPainting de Outono

Galletas  !!!! :-) 

Visitounos Lucero, 
o poni de Álex

Facendo galletas 
coa mamá de Samuel

Pintamos coma Miró

Os
nenos e nenas de Infantil de Freixe

iro e
ste curso non perderon o tempo...

28
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Concurso Jóvenes Talentos.
Premio Relato Curto

Alumnos de 2º ESO participan no concurso de relatos convocado por Coca-Cola

Nerea Freire, Andrea Lagoa, Sushma Padín e Ga-
briel Pardo de 2ºESO representaron ao CPI do Feal
na 55ª edición do concurso de Relato Curto patroci-
nado por Coca-Cola e respaldado pola RAE. Pese
aos nervios de presentarse a unha proba escrita, os
catro cualifican esta experiencia como positiva:
“Fue una experiencia única y divertida” (Sushma)
“Era la primera vez que me presentaba a un concurso como ése y , a pesar de que estaba muy ner-
viosa, por miedo a que no se me ocurriese nada, al final conseguí escribir unas líneas. Fue una ex-
periencia inolvidable y diferente”. (Andrea)
“Me pareció una experiencia única, apasionante y emocionante. Fue una ocasión que no podré vol-

ver a repetir y me gustó mucho tener que ir a otro colegio, con otros niños, para crear mi relato” (Ga-
briel).
“Para mí fue una experiencia muy positiva, me gustó mucho porque lo intenté con todas mis ganas y
quedé contenta con el resultado. A pesar de todos los inconvenientes que tuve con mi historia, me lo
pasé muy bien y fue muy divertido”. (Nerea).
A proposta literaria consistía en que os rapaces incluísen no seu relato a frase: “En aquel tiempo
siempre estaba moviéndome”. Así comenzaba Gabriel Pardo a súa historia, titulada Yo no quiero
esta vida: 
“Cuando era joven, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, ya fuese en la calle, ju-
gando, o con mis amigos Carlos y David, andando en bicicleta. En aquel tiempo siempre estaba
moviéndome…”
Sushma Padín, no seu relato  La máquina del tiempo,  incluíu este fragmento:
“Un día le puse una bombilla verde que había comprado para mi habitación. Cogí una foto de
cuando era una niña (recordé que en aquel tiempo siempre estaba moviéndome), la coloqué
en un lado de la máquina, le di al interruptor y… funcionó!!” .
Un ratón con suerte foi o título escollido por Andrea Lagoa, que redactaba: “En aquel tiempo siem-
pre estaba moviéndome: yo era un ratoncito sano, fuerte: me  gustaba mucho salir y hacer ac-
tividades al aire libre con mis amigos…”
Nerea Freire, no seu relato El reencuentro de nuestra historia, relataba: “En aquel tiempo siempre
estaba moviéndome, no podía parar de andar en bicicleta. Yo tenía, más o menos, unos 19 años
y acababa de empezar a trabajar recientemente. Todas las mañanas, muy temprano, salía a
dar un paseo en bicicleta…”

Os catro son alumnos creativos e con bo nivel de expresión. Grazas pola vosa participación. E gra-
zas tamén a aqueles alumnos que amosaron interese por asistir a este Certame, pero as bases só
permiten que vaian dous alumnos por grupo. 
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Ao chegar o final do verán e du-
rante o outono, os solos do Feal
énchense de algo máis que das fo-
llas que caen das árbores: uns
seres vivos moi peculiares que non
poden fabricar os seus nutrientes
pero que tampouco se poden
mover, polo que non pertencen nin
ao reino vexetal nin ao reino ani-
mal. Son os fungos. Dentro dos
fungos, hai un grupo que son visi-
bles, que son os cogomelos.
As especies de cogomelos máis
abundantes do Feal son:

•Fomiptosis pinicola: En castelán:
Yesquero rebordeado:  é un fungo,
que pode chegar a medir 40 cm.
Crece durante todo o ano en tron-
cos de coníferas e frondosas. Non
é comestible. 

•Russula aurora krombholz.
Tamén chamada Russula rosea.
Pode chegar a ter un sombreiro de
ata 10 cm, primeiro convexo e des-
pois estendido. Dáse en verán e
outono en bosques frondosos. Co-
mestible.

•Longermania gigantesca. En
castelán : Bejín gigante. Aínda que
a que encontramos no Feal é ben
pequena, este cogomelo pode che-
gar a pesar 20 kg e medir 60 cm de
diámetro. Dáse de primavera a ou-
tono en prados, pastos, montes
baixos... Comestible en estado
novo.

•Agaricus campestris ou champi-
ñón. É un dos fungos mais exquisi-
tos e apreciados, pode chegar a
medir 10 cm. de diámetro. Dáse en
verán e outono en prados, pasti-
zais, camiños herbosos e lugares

ben fertilizados. 

CHARLA E EXPOSICIÓN DE COGOMELOS

O día 11 de novembro asistimos a unha charla e exposición de cogomelos
organizada pola mestra de Secundaria María Anca. Nela, Luis Cuba, experto
en cogomelos amosounos as súas partes, as diferenzas entre eles, así como
distinguir os comestibles dous que poden ser velenosos e perigosos. 
Na exposición atopábanse distintos cogomelos como por exemplo o  boletus
edulis, que é comestible e moi saboroso; tamén  unha lepiota bruno incarnata,
moi perigosa para a saúde que pode chegar a  provocar a morte dunha per-
soa.
Foi moi interesante e invitounos a coñecelos, saborealos e ir buscalos  ao
bosque. 

Alumnos 6ºB  

•Hygrophorus latitabundus. Som-
breiro de ata 15 cm. Primeiro con-
vexo, despois algo máis plano co
marxe moi envolto. Dáse en outono
en bosques coníferas ou terreo cal-
cario. Comestible. Para comelo é
conveniente quitar a cutícula do som-
breiro.

•Lycoperdum perlatum. En caste-
lán: “Cuesco de lobo” e en galego:
Peido de lobo. Ata 5 cm de diámetro.
Dáse en verán e outono, en bosques
frondosos e de coníferas. Comestible
mediocre na xuventude.

•Lepiota cristata. En castelán:
“Cuesco de lobo” e en galego: “Peido
de lobo”. Ata 5 cm de diámetro. Dáse
en verán e outono, en bosques fron-
dosos e de coníferas. Comestible
mediocre na xuventude.

REBECA SANTAMARÍA E ROI SAMBADE
(3º ESO B)

Agaricus campestris

Hygrophorus latitabundus

Lepiota cristata

Longemania gigantescaLycoperdon perlatum

Russula aurora

OS COGOMELOS DO FEAL

30
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CO GALLO DA CELEBRACIÓN DOS 190 ANOS DO NACEMENTO DE VICENTE RISCO O 
PASADO UN DE OUTUBRO, AS NENAS E NENOS DE 3 ANIñOS DE INFANTIL ESCOITAMOS
UN FRAGMENTO DO POEMA “U-JU-JU”, ESCRITO XUNTO CON OTERO PEDRAYO SOBRE
O MONTE PINDO. LOGO PINTAMOS UNHA CARICATURA DE RISCO.

EDUCACIÓN INFANTIL 3 ANOS

U - J U - J U

31

Vicente Risco en A Nosa Terra
xaneiro de 1920
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PERDIDO
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O día 18 de decembro, os alumnos de 4º de
primaria e o alumnado de 2º e 3º da E.S.O
(axudantes de laboratorio) subimos ao labora-
torio do centro para facer  a disección dunha
lura.
Eramos os alumnos da E.S.O  os que facia-
mos o papel de profesores, disecando a lura e
ensinando as partes do animal. Máis tarde mi-
ramos as súas partes no microscopio e todos
quedaron abraiados viendo aquilo. Ademais
da observación a través do microscopio e a di-
sección, fixemos explotar as súas bolsas de
tinta.  Foi unha experiencia magnífica xa que
alumnos de primaria e secundaria colabora-
mos para facer posible este proxecto científico
no centro.
Para facelo posible, estivemos durante 5 re-
creos preparando a práctica.
Os obxectivos da práctica cumpríronse con
creces, pois tanto os alumnos de primaria

DISECCIÓN  DUNHA  LURA

como de secundaria aprendemos sobre a
anatomía dunha lura. Ademais os de secun-
daria adquirimos seguridade e independencia
á hora de desenvolver unha práctica de labo-
ratorio e os alumnos de primaria tiveron o seu
primeiro acercamento ao laboratorio.
Na páxina web do instituto hai fotos de todos
os alumnos de secundaria e dos grupos de 4º
de primaria que participaron.
Cando se publique esta reseña, esperamos
que haxa máis colaboracións entre os alum-
nos de primaria e secundaria.
Agradecémoslle aos profesores de 4º de pri-
maria e ás nosa profesora de CCNN que fixe-
sen posible esta experiencia. Tamén
agradecemos ás profesoras de L.C. e Francés
por deixarnos ir ao laboratorio ese día  nas
súas clases. 

GABRIEL PARDO BUJÁN , TANIA PITA COUCE E SUSHMA M.
PADÍN RAMOS (2ºESO B)
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VISITA AO LABORATORIO DE SECUNDARIA

Os alumnos e alumnas de 4º tivemos a
sorte de poder realizar unha práctica no
laboratorio de ESO, preparada e dirixida
pola profesora  de bioloxía, María Varela e
cun grupo dos  seus alumnos  como moni-
tores.
Esta práctica consistiu na disección dunha
lura.
Provistos de luvas, pinzas, tesoiras, lance-
tas, lupas,  microscopio,  bandexas para
colocar as luras e, como non, as propias
luras, observamos e manipulamos este
animaliño mariño,  acompañados por pro-
fesores e  os alumnos de secundaria. 
Primeiro  observamos a lura por fóra, e
logo, unha vez aberta, puidemos ver a súa
anatomía interna. Chamounos moito a
atención os diferentes órganos que tiña e
a función de cada un deles.   Xa na clase,
completamos unha ficha con todo o que
aprenderamos e comentamos o que vira-
mos no laboratorio e puideramos observar
na práctica.
Foi unha experiencia moi interesante, que
estaríamos encantados de repetir.

4ºEP
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LUÍS SEOANE E OS NENOS

38

OS NENOS E NENAS DE 4 ANOS 
DE INFANTIL DO FEAL, 
ACÉRCANSE Á ARTE 
DESCUBRINDO AS OBRAS 
PICTÓRICAS DO ARTISTA GALEGO
LUÍS SEOANE, DENDE UNHA 
PERSPECTIVA LÚDICA.
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Os nenos e nenas de 3ºB de primaria apro-veitaron a aprendizaxe dos sentidos na Lin-gua Galega para elaborar uns poemasbaseados nos cinco sentidos.  Ademais, esteproxecto serviulles para participar nun curso convocado polo concello de Narón. 

N

Ó S S ENT IMOS
EN GA L E G O
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4ºDIV

4º ESO A

4ºESO B

RRee mm aa tt aa nn           ee tt aa pp aa
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RRee mm aa tt aa nn           ee tt aa pp aa

6º A

6º B
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Infantil de Freixeiro

Infantil do Feal
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