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EDITORIALEDITORIALO noso xinete Israel Romero
Un ano máis, o Concello de Moeche celebrou

a tradicional feira do cabalo o pasado 23 de Abril. Ao
lonqo deste día, centos de visitantes e decenas de xine-
tes, incluso de fóra das nosas fronteiras, secundaron este
multitudinario acontecemento, a pesar das inclemencias
do tempo que trouxo fortes choivas nas  primeiras horas
da mañá.

Todos os asistentes puideron gozar desta feira
considerada como unha das de maior tradición e arrai-
gamento do mundo do cabalo na nosa Comunidade 
Autónoma. Tamén conta, como non, con moitos afeccio-
nados entre os alumnos do noso centro tanto entre o pú-
blico como  participando nas numerosas probas hípicas.
Son dez probas en total, nas distintas modalidades de
“Andadura Chapeada”  e “Aserrada de trotóns e cruza-
dos” , “Trote”, así como as probas de “Estampa e beleza”,
“Carreiras de carros de dúas e catro rodas”, entre outras.
En total, repartíronse 5000 € en premios. 

No evento tamén se poden atopar postos de ali-
mentación, artesanía ou produtos da horta, complemen-
tando así este evento que ademais é dos mais antigos da
nosa comunidade . 

Tal é a afección, que os anos que cadra en día
lectivo, os centros da comarca vense minguados  pola
ausencia dunha considerable porcentaxe de alumnos. 
Nunha destas probas, concretamente na categoría de
“Andadura Chapeada de cruzados”, participou  o noso ve-
terano alumno Israel  Romero  Vargas de 1º de ESO, que-
dando en cuarto lugar. A súa afección vén de antigo, xa
que segundo el, xa o montaba o seu pai antes, incluso, de
que soubese andar. Levan gozando e participando neste
espectáculo ecuestre dende hai moitos anos. 

Israel cría cabalos dende que ten uso de razón.
El mesmo os coida e os alimenta ou participa no cultivo
e recolleita do millo que é a base da alimentación dos
seus animais.

Dende cando che vén a afección polos cabalos?

Pois, dende pequeno, porque na miña familia toda a
vida houbo cabalos.
A que anos empezaches a montar? O meu pai xa
me montaba con el, antes de que soubese andar.
Cando che regalaron o teu primeiro cabalo? Eu
xa tiven cabalo dende sempre.
Neste momento teño dous: unha pona e un cabalo,
chamados Mafia e Chapolín.
Cal foi o teu cabalo preferido? Foi Pitón, tería eu
uns oito anos. Era o máis rápido de todos os que
tiven .
Que coidados necesita un cabalo? O primeiro le-
galizalo con papeis, poñerlle o microchip, desparasi-
talo,... o seu  alimento está baseado en millo (que
nós mesmos plantamos e recollemos) e penso gra-
nulado, xunto con herba seca e verde. Ah! e limpar a
corte!
E os teus irmáns pequenos montan tamén? Soa-
mente algunha que outra vez.
Vas todos os anos á feira de Moeche? Claro, todos
os anos.
Que ten de especial esta feira? Que é a mellor de
todas!
En que categoría participaches? Na de “Andadura
Chapeada de cruzados”.
En que consiste? En correr e facer o mellor tempo.
Como quedaches? Quedei de cuarto. 
Que plans tes de cara ao próximo ano? Participar,
como sempre.

Este ano queremos brindarlle dende O Feal unha pe-
quena  homenaxe, dedicándolle esta páxina da nosa
querida revista.       

Galicia docemente 
está ollando o mar:

ten vales e montañas
e terras pra labrar!...

Manuel María, Os soños na gaiola

Ola compañeir@s. Perdoade que me presente así, pero é que
ando a cavilar en Manuel María e en todo o relacionado co mundo
mariñeiro. Que quen son? Son o número 13 da Tribo, a revista que
con esforzo e traballo facemos entre todos os membros do Feal
para vós. Vistes que fermoso era o noso faro?! Todo comezou a
partir dunha idea do alumnado da ESO. Propoñíannos
traballar  sobre os distintos faros que hai en Galicia e iso levounos
ata aquí. As ondas do mar percorren agora as miñas páxinas para
deixar nelas os nosos pensamentos…
Este foi un curso moi estimulante e creativo. Fixemos papel
reciclado, xabóns..., criamos pitiños, e incluso traballamos o
retrato de Rosalía de Castro con pop art, seguindo a Andy Warhol;
ou a xeometría a través da paisaxe, co pintor  Paul Klee.

Aproveitamos o tempo para aprender a respectarnos, a traballar e
tomar decisións en grupo e tamén para visitar distintos museos de
Ferrol, da Coruña e de Santiago.

Como grumetes do Feal, tamén nos recibiron en Vigo, Madrid

e París, e pasamos tempos de lecer comendo castañas, filloas e

orellas; practicando idiomas e espertando a nosa vea literaria e

artística a través de contacontos, teatro...

Convertémonos en científicos para amosarlles a maxia da

física e da química aos nosos compañeir@s e gozamos dos

experimentos que tanto nos sorprenden.

Os vídeos, os cómics e o nacemento de Radio Feal marcaron un

curso cheo de novas experiencias como as que viviron os

participantes e gañadores do Certame de Intercentros.

Mais agora que remata o curso, éntranos a morriña das

despedidas, por aqueles mozos e mozas que medraron canda o

colexio e agora cambian inevitablemente o rumbo das súas vidas;

e por aqueles profesores, compañeir@s que compartiron durante

anos os seu traballo, esforzos, penas e alegrías con esta aventura

que se chama O Feal. Grazas a tod@s por compartir as vosas

vidas connosco.

Vémonos na próxima, amig@s!
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A  t r a b a l l a r
Os nenos de 3ª EP este ano antes
do Nadal tivemos unhas sesión de
distintos obradoiros, que fomos ro-
tando polas distintas clases do
curso. Por se vos apetece probar,
isto é o que necesitades:

OBRADOIRO DE PAN
Un puñado e levadura.
Un puñado de fariña.
Un tuper.
Unhas mans moi limpas.

Collemos a fariña e mesturámola coa levadura,
despois peneirámola, mesturámola con auga e
posteriormente, amasamos ata ter unha bóla
compacta. Logo só tes que poñela nun reci-
piente apropiado e... ao forno.
E  A FACER PAN!

OBRADOIRO ABANO NAVIDEÑO
Unha  partitura de música.
Un vaso de café (non,  non é para tomar nada
nel…)
Pinceis, esponxas.
Lazos de cores.
Collemos a partitura de música e cun pincel, es-
ponxa ou similar untado en café e imos mollando
a partitura. Deixámola secar e finalmente, ímola
dobrando coma se fose un abano. Abrímolo e
grampamos os extremos e metemos un lazo polo
oco que queda. XA TEMOS UN ADORNO PARA
A ÁRBORE DE  NADAL!

OBRADOIRO DE PLASTILINA E ABALORIOS
Surtido de abalorios,
Corda ou tanza.
Plastilina
Pinceis
Cola branca (Alkil)
Imos escollendo os abalorios que máis nos gus-
tan e insertándoos na tanza ou corda segundo o
deseño co que queiramos facer a nosa pulseira
ou colar.
Coa plastilina deseñamos figuras relacio-
nadas co Nadal , unha vez remata-
das  pasámoslles cola branca.

VViissiittaa  ddee  AAnnddrreeaa  MMaacceeiirraass

O día 12 de abril a escritora Andrea Maceiras veu ao centro para
falar do seu libro Europa Express co cal gañou o Premio Jules Verne
de Literatura xuvenil o ano pasado.

Na visita estivemos alumnos de 3º e 4º de Secundaria. Contou de
onde saíu a idea do libro e tamén nos dixo que era o seu libro máis
autobiográfico, inspirado nas súas viaxes en Interrail por Europa co
seu grupo de amigos.

Logo, a través dun Spin-off, presentounos unha historia nova, par-
tindo dunha das personaxes da novela. E de aí xa pasamos a centrar-
nos en falar de Europa Express.
Andrea respondeu con moito interese a todas as nosas preguntas, al-
gunhas como as seguintes:

- Modificarías algo do libro? Dixo que non cambiaría nada de mo-
mento, pero que ao mellor cando pasase un tempo podería cambiar
de opinión.
-  Que proxectos tes para máis adiante? Contou que tiña proxectos
pero non especificou.
- Sempre soubeches que te querías dedicar a isto? Contestou que
desde nena lle gustaba escribir, que soía facelo para a súa irmá pe-
quena, pero que non tomou a decisión ata que un profesor a animou a
presentarse a un concurso.
- Que simbolizan para ti as abellas e por que aparecen no libro?
Dixo que tiña unha amiga  que coidaba colmeas, que cando foi por
primeira vez ela quedara fascinada coa calma do ambiente onde esta-
ban. Logo consultou libros para saber o que simbolizaban en Galicia;
falounos dalgún rito funerario relacionado coas abellas que se levaba
a cabo cando os velorios se facían nas casas.

Andrea non só se dedica a isto senón que tamén é profesora de
Lingua e literatura na Coruña, polo que non está todo o día escri-
bindo.

Ao final firmou os libros dos alumnos que o levaron á visita e algúns
aproveitaron e sacaron unha foto de recordo con ela. Podedes velas
na páxina web do noso centro.
Non lle puidemos facer unha entrevista para a radio escolar,  xa que

viña co tempo xusto. 
Persoalmente, a min gustoume o libro aínda que -para ser sincera-
esperaba outro final. 

Sushma M. Padín Ramos 3ºESO A
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Visitamos a Granxa Belelle

Escola e familia

Nas aulas de Educación
Infantil e nas de 1º e 2º nivel

de Educación Primaria, estase
a traballar desenvolvendo unha
metodoloxía moi enriquecedora
a diferentes niveis: a aprendi-
zaxe cooperativa. Deste xeito,
as actividades fanse en equipos
reducidos (tres ou catro alum-
nos/as) de composición hetero-
xénea en rendemento e
capacidade, onde todos/as par-
ticipan equitativamente interac-
cionando á súa vez entre eles.
O resultado final da actividade
depende e é responsabilidade
de todo o grupo.

Aprendizaxe cooperativa

Este ano, os nenos e nenas de 1º de Primaria tivemos a
gran sorte de contar coa visita e colaboración das nosas
familias. Así foi que nos axudaron a facer un montón de
traballiños para o cole, hipnotizáronnos con algún truco de
maxia, fixeron de contacontos e ata se atreveron a facer
un pouco de teatro para nós.
TEMOS UNHAS FAMILIAS FANTÁSTICAS!
GRAZAS POR TODO!

8

Canto festexamos!!!!

22ºº EEdduuccaacciióónn PPrriimmaarr iiaa
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VISITA Á DOMUS DA CORUÑAVISITA Á DOMUS DA CORUÑA

En febreiro  os alumnos de 3º da ESO
visitamos a Domus na Coruña. Alí, ade-
mais de visitar o museo, dedicado ao
funcionamento do corpo humano, fixe-
mos unha experiencia na que vimos
como una monitora seccionaba un co-
razón. A verdade foi que a actividade
resultou un chasco, porque a profesora
de Bioloxía xa fora a esa actividade con
outros alumnos e daquela, cada grupo
de 4 alumnos puidera seccionar un co-
razón de porco. Pero de todas formas,
pasámolo ben na visita ao museo
(como se ve nas fotos) e no paseíño
que demos antes de volver a Narón.

UN CARTEL PARA O LABORATORIO

C I E N C I AC I E N C I A NO  F E A L
De 1º B: Mario, Nicolás, Antonio, Alex Pazos,

Elena e  Alba Otero.
De 1º C: Alba Rey e Mayra.
De 3º A: Gabriel, Sushma, Nerea Freire, Andrea, 
Natalia, Carlota Vilela, Tania Pita, Pedro Díaz e

María Arribí.
De 3º B: Daniel García
De 4º B: Alicia, Aroa, Rebeca, Estefanía, Raúl 

Hermida, Raúl Souto, David, Kevin, Carlota
Prieto, María Lamas e Paula Rodríguez.

O 18 e 19 de maio fixemos unha actividade de Ciencia no
Feal, na que participaron os departamentos de ciencias (ma-
temáticas, tecnoloxía, bioloxía e física e química). Demos-
tramos que a ciencia pode ser divertida. 
Estas xornadas non poderían ter ocorrido se non fose por
unha serie de alumnos que dedicaron parte do seu tempo du-
rante o curso (algúns durante varios cursos) a experimentar
no laboratorio. Eses alumnos que contribuíron  e estiveron
exlicando foron:

Como sabedes, este ano cambiaron a porta do laboratorio,
por iso os departamentos que traballan aquí fixeron un con-
curso entre os alumnos de Secundaria para que deseñasen
un cartel que definise ese espazo de traballo. 
A gañadora dese concurso foi Alicia Santos, de 4º ESO B,
moi merecidamente.
Aquí a vemos posando co premio e co cartel xa colocado na
porta.

Duelo de mentes
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O LABORATORIO COMPARTIDO

Un ano máis os alumnos de Primaria foron ao laboratorio para recibir unhas prácticas
de laboratorio das mans de alumnos de 3º e 4º da ESO.
Este ano subiron os alumnos de 6º de Primaria para ver células e tecidos animais e 
vexetais ao microscopio. 
Aquí deixamos unha valoración de dúas alumnas de 6º A e algunhas fotos.

Neste curso pisamos por primeira vez o laboratorio de
Secundaria.
Acudimos por quendas para reducir o número de usua-
rios da aula. Xuntáronnos por parellas diante de cada
microscopio e alí amosáronnos as súas partes; como
por exemplo: ocular, soporte, lámpada,...
Na actividade, dirixida por compañeiros/as da ESO e
pola profesora do departamento de Bioloxía, María Va-
rela, tivemos a oportunidade de ver células animais e
vexetais. Isto coincidiunos xenial, pois xustamente era
o tema que estabamos desenvolvendo na clase, na
materia de Ciencias da Natureza.
Vimos células sanguíneas que, por certo, tiñan unha
forma esférica. Logo, propuxéronnos ver mostras dou-
tros animais como unha pata de mosca, un térmite ou
unha á de bolboreta.
Cando estabamos a piques de rematar a clase, pedí-
ronnos que debuxásemos as mostras que máis nos
gustaran.
A que máis nos chamou a atención, en xeral, foi a do

E x p e r i m e n t a n d o  n o  F e a l
Este ano os nenos e as nenas de 5º B fixemos dous experimentos
sobre as necesidades das plantas.
O  primeiro consistía en observar ao longo de dúas semanas os cam-
bios que lles sucedían a unhas sementes dentro dun vaso con algo-
dón e o que lles ocorría ás mesmas sementes somerxidas en auga.
Plantamos: garavanzos, lentellas, fabas e nabos. 
O resultado das sementes que estaban somerxidas en  auga non foi
moi bo (apestaban que tiñas que escapar correndo da clase porque
podreceron todas); en cambio, as que estaban no vaso con algodón
reaccionaron de distinta maneira: os nabos non saíron, as fabas po-
dreceron, aos garavanzos comezáronlles a saír as xemas e as lentellas
xa tiñan raíces, brotes e follas. Aínda que non tivésemos comida gra-
tis, foi moi interesante experimentar os cambios que sufrían!!!

O segundo experimento consistiu en extraer a clorofila dunhas follas de
camelia. 
Deixámosvos unhas cantas imaxes de como foron estes dous procesos!!

Alumnado de 5ºB

 
térmite. A simple vista apreciábase moi pequena, pero
co microscopio víase xigante e de cor rosácea.
Gustounos moito ir ao laboratorio. Cremos que é moi
positiva esa experiencia para Primaria porque apren-
demos aspectos novos e interesantes da natureza.
Ademais valoramos moito que nos permitisen usar ma-
teriais do laboratorio, como o microscopio ou as mos-
tras porque son instrumentos que imos usar na vindeira
etapa e está moi ben comezar a coñecelos.
Esperamos que esta experiencia se repita con maior
regularidade co fin de poder afrontar a ESO con mello-
res garantías e de facer máis amena a materia de Cien-
cias da Natureza.
Por último, queremos agradecer a colaboración e e em-
peño tanto da profesora da ESO como dos compañei-
ros que organizaron e dirixiron a actividade por
compartir connosco o seu tempo e prepararnos esta
actividade. GRAZAS POR TODO!

Sar a Caro e  C laud ia Fer nández . 6ºA
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FILLAS,
VAMOS TER QUE 

DEIXAR O  
GANDO

COMO
DIS?

NON
PODE
SER!

SI,NON
ESTARÍA

MAL

ÍMOLO ENTÓN 
FALAR CON ELES
,SE PENSADES

ASÍ

PENSO QUE NON
IMOS TER QUE 

VENDELO, DÁSELLES   
BEN

PAPÁ,TEMOS
QUE FALAR AS TRES 
CONTIGO, E MÁIS CON

MAMÁ

ESTIVEMOS 
PENSANDO QUE SERÍA

UNHA BOA IDEA OCUPARNOS
DO GANDO NÓS, NON 
PENSADES O MESMO?

SACANDO O CABALO...

SI, A MIN
TAMÉN

ISTO
DÁSEME BEN,

E A TI?

HA HA HA, EU
TAMÉN. VAI SER QUE O
QUE GUSTA, GUSTA DE

VERDADE

AO FINAL 
CÓLLOLLE O

GUSTO

SI, EU XA
O DIXEN!!!

IMOS DURMIR
QUE MAÑÁ HAI

QUE  TRABALLAR

É O QUE 
HAI ,XA QUE,

NON O 
QUIXÉCHEDES

VENDER!

AGORA
XA TEMOS
TRABALLO!

AO MELLOR
NON É TAN MALA

IDEA.....

NON,NON
PENSO QUE 

SEXA BOA IDEA,
É UN TRABALLO

MOI DURO.
SERÁ MELLOR 

VENDELO

14

EU CREO QUE
SERÍA MELLOR ATENDER
O GANDO NÓS...,SOMOS

TRES E TEMOS
TEMPO

15

FIN
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Excursión a Santiago de CompostelaOs nosos portos 

Este ano por primeira vez nós participamos no
concurso “ Os Nosos Portos” organizado pola
Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao. 
Ademais de participar nós e os nosos compa-
ñeiros de 6º, tamén se presentaron nenos de
distintos colexios de Ferrol, Eume, Ortegal e a
Mariña, … 
Segundo sabemos houbo un total duns 2000
debuxos!
Un dos premiados, máis concretamente, o ter-
ceiro premio, foi para o debuxo do noso com-
pañeiro Alejandro Álvarez Permuy. O premio
foille entregado polo presidente da Autoridade
Portuaria.
O debuxo quedou en posesión do porto por iso
non o podemos ver, pero si o resto dos debu-
xos presentados.
De premio recibiu un gran estoxo de material de
debuxo, así como un diñeiro para o centro co
cal fixemos todo o ciclo unha festa no noso co-
rredor. Ademais vénnos moi ben para axudar a
pagar a excursión de fin de curso.
Esperemos que para o curso vindeiro  gañemos
o primeiro premio, pero de todas formas o im-
portante é participar!

Alumnado de 5ºB

O día 15 de marzo fomos a Santiago de
Compostela e visitamos o Museo do Pobo Ga-
lego, o Parlamento e Galicia e o Museo de His-
toria Natural. Saímos do colexio ás nove e
cuarto. A viaxe durou aproximadamente unha
hora, pero a nós pareceunos bastante longa.

Ao chegar visitamos o Museo do Pobo
Galego. Entregáronos unhas follas con pregun-
tas e un lapis para marcar as respostas. Tiña-
mos que responder ás preguntas coa
información que conseguiamos visitando as di-
ferentes seccións do museo. Logo podiamos
ver  tranquilamente todas as seccións que  nos
amosaban aspectos da arquitectura popular, a
vestimenta, os instrumentos... Ao final visita-
mos o Panteón de Galegos Ilustres onde están
soterrados galegos tan importantes como Cas-
telao ou Rosalía de Castro.

A continuación viaxamos en autobús
ata o Parlamento. Alí Hixinio, o guía, levounos
por todo o edificio. Na biblioteca, Sara C., 
Paula S., Felipe e Santiago, fixeron un debate.

Finalmente, despois de visitar as salas de reu-
nión dos partidos políticos, leváronnos ao salón
de plenos onde  debatían sobre a educación
plurilingüe. Na despedida, uns parlamentarios
asináronnos uns libros que nos deron.

Como todo o mundo tiña fame, xanta-
mos no Campus Norte. Algúns xogaron, men-
tres que outros se relaxaban ou lían.

Cando chegamos ao Museo de Historia
Natural, xa eran as cinco. Había moitos animais
disecados, minerais moi valiosos ou non tanto
e, incluso, anacos de meteoritos que chegaran
á Terra. Despois, mercamos algúns agasallos e
camiñamos ata o autobús. O regreso foi longo
e aburrido.

En xeral, coido que foi unha excursión
bastante divertida, que poderiamos repetir
máis veces.

Santiago Paz Calvo 
e Icía Pita Amor 6ºB                  
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Un ano máis temos que dar a noraboa aos gañadores no certame Intercentros.
Na categoría audiovisual, resultou gañadora a curtametraxe de Alicia Santos Lago
(4ºB ESO), titulada O verme viaxeiro. Tamén foi premiada cun accésit a titulada Pon a de
“Sorry”, presentada por Estefanía López Pouso, Carlota Prieto Pérez e María Lamas
Perret (4ºB ESO). Deixamos o código QR por se algún queredes disfrutar deles.
Nas categorías escritas temos que felicitar a varios alumnos da ESO

1ºA ESO (Alba Castro Pérez). Cómic: O misterio do Camiño de Santiago.
• 1ºA ESO (Claudia Fernández Martínez): Poesía: Sempre de sempre.
• Accésit: 1ºA ESO (Noa Filgueira Piñeiro). Poesía: Ese día...

3ºA ESO (Pedro Díaz González). Reportaxe xornalística: 
Oenach Atlántico de  Sedes.

• 4ºB ESO (Rebeca Santamarina Fernández). Poesía: Crepúsculo.
• 4ºA ESO (Olga Gil Peñas). Narrativa: Chora e chora, pequena.

4ºA ESO (Tania Pérez Gómez). Cómic: Soul Surfer.

CLAUDIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
1º ESO A 
PREMIO POESÍA

Vivir por morrer.
Sexamos realistas por unha vez,

sen importar o que digan,
sen ver o que ven.

Detrás dos ollos da xente,
somos malos,

unha persoa indecente.
Detrás dos nosos,
vense problemas,

que ti non despegas.
Todos cremos que axudamos,
pero sen saber as historias,

mellor calamos.
Queiramos vivir,
queiramos soñar,

que vivir é só crecer,
e soñar só chorar.

Xa é hora de ver os raios de sol,
que alumean e alumean,

adornan o solpor.
Intentemos que os problemas,

non sexan máis que iso.
Intentemos seguir adiante,

e o demais será visto.
Queiramos crecer sen remordementos,

aprendendo e aprendendo,
vivindo e vivindo.

Gocemos hasta a morte,
que a vida é unha,

e o resto é todo sorte.
Sempre de sempre.

REBECA SANTAMARINA 
FERNÁNDEZ 
4º ESO B 
PREMIO POESÍA 

Crepúsculo

Á fin do día a lus rompe,
este día que xa falece
a lúa, o mar ilumina

mentres o rumor das ondiñas chega.
Ó comenzo da noite

a lúa vai cando a testa
dos namorados que dormen

mentres o rumor das ondiñas chega.
Como tinta de luras

entra a noite,
desexos que unha perla concedeu

ao día que xa morre.

PEDRO DÍAZ GONZÁLEZ 
3º ESO A 
PREMIO REPORTAXE XORNALíSTICA 

Oenach Atlántico de Sedes

X X V l l  C E R T A M E      I N T E R C E N T R O S

A última fin de semana de xullo celebrarase en
Sedes o Oenach Atlántico. Unha festa histórica de
interese turístico da nosa Comunidade, consiste en
diferentes recreacións nas que se mostra a vida
cotiá dun pobo castrexo. A festa consta de tres días,
o primeiro que é o venres ao serán faise un ritual
chamado O Renacemento do Lume Novo e a Noite
de música Galiciana na que cada ano vai tocar un
grupo de música diferente. O segundo día, o sá-
bado, comézase moi cedo, na campa castrexa
vanse desenvolvendo as distintas tarefas cotiás nun
castro, como facer o pan, vese como os cazadores
preparan as súas armas e curten as peles para ir a
cazar, como as fiandeiras fian a la de ovella e tecen
nos teares elaborando as roupas e demais que se
utilizaban diariamente, como os cesteiros, canteiros
e carpinteiros facían os seus labores, etc. Eu esti-
ven participando nalgunhas destas tarefas, por iso
podo contar tan dende dentro as experiencias vivi-
das. Esta festa tamén conta cunha cata de comidas
tradicionais chamada
Oenach Gastronómico, onde a xente pode probar

as distintas comidas elaboradas alí mesmo. Case
todos os anos hai unha exibición de Jugger. E obras
teatrais representadas ao longo de toda a tarde. Ao

chegar a noite todo o mundo sobe a ver unha obra
de teatro representada no Castro de 
Eiravedra polos veciños de Sedes. Ao remate,
vólvese baixar á campa castrexa onde hai unha

gran chourizada amenizada por algúns grupos folk.
O terceiro e último día, o domingo, vólvese repre-
sentar a vida diaria na campa castrexa, igual que o
sábado. Pola mañá os veciños volven representar
outra obra teatral máis pequena cá do sábado no
Castro de Eiravedra, pero igual de fantástica.
Tamén se pode gozar dunha mostra de can de pa-
lleiro, onde criadores de toda a comarca van alí ex-
hibir os seus fantásticos cans. Ao mediodía
pódense degustar tamén os menús castrexos e
pola tarde dáse comezo á exhibición de xogos po-
pulares e deporte rural vasco. No recinto feiral do
Trece pódese observar unha exposición
museística de útiles e xoias atopadas en diferentes
castros de Galicia, grazas á colaboración de aso-
ciacións como Terra Cópora e outras moitas. Xa
para dar fin ao Oenach Atlántico, faise unha popu-
lar carreira ao Castro de Eiravedra. Á volta da ca-
rreira entréganse os premios aos gañadores e dáse
por rematada a edición do Oenach dese ano. 
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OLGA GIL PEÑAS 
4ºESO A 
PREMIO NARRATIVA 

Chora e chora, pequena
-Tes que esconderte alí.
-Pero, irmá!
-Non, debes esconderte. Eu entretereino, ti debes aproveitar e escapar cando esteamos lonxe.
-Irmá...
-Estarei ben.
Deille un bico na fronte e arrimei a porta do armario, pero sen pechala, para que ela puidese saír. Collín o extintor máis
próximo e busquei ao psicópata que estaba rematando con todas as vidas do hospital.Busquei habitación por habita-
ción, sala por sala. E xusto cando ía darme por perdida oín algo viscoso caer. Asomeime por unha porta e vin ao rapaz.
Non debía ser moito maior ca min, quizás un ou dous anos. Era algo máis alto ca min e ancho de costas. Diría que tiña
o pelo castaño e a pel clara, máis non podía sabelo con certeza desde alí. Agochei nas costas o extintor e asubiei para
chamar a súa atención. Mirou cara a min, mostrando os seus ollos azuis e baleiros, completamente carentes de emo-
ción algunha. Sorriu, exhibindo os seus dentes brancos. Sacou o machado do corpo da súa vítima e achegouse lenta-
mente a min. Estaba realmente asustada. E se o meu plan fallaba? E se non me daba tempo? E se eu era a seguinte?
-Pequena, coñecémonos? Es unha fermosura. Estarei encantado de xogar contigo. Sacou o sorriso máis sinistro que
vira na vida, aínda hoxe ao lembralo sinto calafríos. Cando estivo ben preto, levantou o brazo para rematar coa miña
vida, pero eu fun máis rápida; puxen o extintor diante del e pulsei a panca. Comezou a tusir e a fregar os ollos, sor-
prendido ante o meu ataque. Botei a correr en busca dun acocho digno, mentres el seguía alí, desconcertado. Abrín
varias portas ao meu paso e pechei unha con forza, pero eu quedei fóra e, sen facer ruído,busquei a sala de pediatría,
a cal era máis grande que outras salas do hospital e escondinme. O único que tiña de bo este sitio era que o coñecía
e sabía onde esconderme, por onde escapar,onde están as escaleiras, onde non hai saída...
-Veña, fermosa, non che farei dano, prométoo.
Oín portas abríndose, cousas romper e, finalmente, abriu a porta da sala de pediatría.Non podía evitalo, as bágoas saían
dos meus ollos sen poder reprimirse. Os tremores tamén escapaban do meu poder. Os pasos achegábanse á sala na
que me escondía. Apertei con máis forza as pernas ao peito, rezando para que o meu perseguidor pasara de longo.
-Ven aquí, cariño, aínda non rematamos o xogo.
Abriu a porta dun golpe.
-Pequenaaaaa...
Reprimín os saloucos e as miñas respiracións minguaron a súa forza, esperei que non meencontrase.O meu final es-
taba moi preto. Os pasos aproximábanse á cama. Arrincou as sabas e mirou debaixo. Non me encontrou alí. Púxose
cara á mesa e a golpe de machado partiuna, pero eu tampouco estaba alí.Foi entón cando agarrou o machado e rom-
peu as portas do armario, a folla quedou atrapada entreroupa ensanguentada. Parecía que alí si había alguén, pero non
se trataba de min.
Era o momento de fuxir. Apartei as cortinas e corrín cara á saída.
-Maldita tola! Non escaparás!
Avancei a toda a velocidade que as miñas pernas me permitían.
Encontrei a saída de emerxencia, esquivei os cadáveres que quedaban polo camiño e abrín a porta facendo así soar
unha alarma.
Maldicín para os meus adentros.
-TI!
Crucei a porta e corrín escaleiras abaixo, pero tropecei, caín e rodei. O golpe foi tal que a cabeza me daba voltas, a pi-
ques de quedar inconsciente. As pernas e o torso doíanme tanto que non puiden levantarme.
-Acabou o xogo, pequena! Perdiches!

Deume un bico nos beizos, eu sentín os beizos fríos da morte, coma se fose o último bico que re-
cibiría na vida.
Sentín o seu machado golpeando fortemente no ombro.
Bicoume con máis paixón. Que noxo!
O fío entraba máis profundo con cada golpe nas miñas carnes; buscaba chegar ao corazón.
Abrín os ollos, cheos de lágrimas, por última vez ao oír as sirenas da policía.

Esta era a miña derradeira oportunidade.
Utilicei as poucas forzas que me quedaban e deille ao meu agresor unha patada nas súas par-

tes máis íntimas.
Se fallaba, o resultado sería o mesmo que se non o intentaba.

Arrastreime escaleiras abaixo, intentei berrar, pero a miña voz non saía do meu corpo.
As forzas xa me escaseaban, as pálpebras pesábanme e a vista fallábame.
Pechei os ollos ao tempo de sentir uns brazos cálidos rodeándome e gritos de varios
homes cara ao asasino.
Quizás non estea todo perdido.

Hai dúas casas pegadas
E outra que había ó lado 
alá pola media tarde
desapareceu un ghalo. 

Ai noso ghaliño
quen nolo levou
ou foi a Lixeira
ou o Marañón. 

Se foi a Lixeira
hase de saber
que mañá é o Trece
ha-i-o de ir vender.

E así sucedeu 
meteuno na cesta
e alá na Barañeira
o ghalo fuxeu.

Como ía ir
se é ave rapiña  
que non era dela
que era da veciña.       

Pedro Díaz González 3ºA ESO

Unha cantiga da miña zona
Esta canción ensinouma Susa, unha veciña de Sedes que recorda moitos 

cantares da época, como panxoliñas que se cantaban na zona, etc.

Contoume que esta canción lla cantaban a uns veciños do Val (“A Lixeira”

e “O Marañón”) que non tiñan moi boa fama e acusábanos de roubar o

galo do que fala a canción.

Poderíase dicir que é unha cantiga para ridiculizar, estaría dentro dos

chamados cantos de costumes.

20
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8ITODIFUNDE

VISITA DE QUICO CADAVAL
CHARLA SOBRE COGOMELOS

VISITA DE ANTONIO LOZANO

VISITA DE IAGO LÓPEZ

SIMULACRO DE EMERXENCIAS O FARO DO FEAL

NADAL 2015

Galería

23

RADIO DO FEAL

EDUCACIÓN VIAL

DEPORTES MINORITARIOS

A_TRIBO_13_copia.qxp_Maquetación 1  28/06/16  12:25  Página 22



ESTE CURSO, OS
NENOS/AS DE  5 ANOS
DESCUBRIMOS AS VIDAS
E PRODUCIÓNS PLÁSTI-
CAS DE DIVERSOS PIN-
TORES COMA: GIUSSEPE 
ARCIMBOLDO, VINCENT
VAN GOGH, KANDINSKy…
ENTRE OUTROS MÁIS!

UN DÍA, ATA NOS ATREVEMOS A PINTAR CON BÓLAS!

O  2 4  D E  F E B R E I R O  
C O N M E M O R O U S E ,  O  D Í A
D E  R O S A L Í A D E  C A S T R O .  
O S  N E N O S / A S  D E  4  E  5
A N O S  R E T R ATA R O N  A 
R O S A L Í A ,  A P L I C A N D O  
D I F E R E N T E S  T É C N I C A S
P L Á S T I C A S  R E L A C I O N A -
D A S  C O  I N C O N F U N D I B L E
E S T I L O  D E  A N D y WA R H O L ,
P R E C U R S O R  D O  “ P O P
A RT ” .

24 25

OS NENOS E NENAS DE 5 ANOS F I X E M O S E S T E C U R S O . . .
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PAUL KLEE FOI UN PINTOR SUÍZO QUE  
TRABALLABA EN ÓLEO, ACUARELA, TINTA E OU-
TROS MATERIAIS, XERALMENTE COMBINÁNDOOS
NUN SÓ TRABALLO. OS SEUS CADROS FRECUEN-
TEMENTE ALUDEN Á POESÍA, Á MúSICA E AOS
SOÑOS. AS NENAS E NENOS DA  AULA USÁMOLOS
PARA BUSCAR AS XEOMETRÍA  NA PAISAXE E A
PARA COÑECER ALGO MÁIS DESTE AUTOR. ADE-
MAIS DE REPRODUCIR ALGUNHA DAS SúAS
OBRAS, TAMÉN FIXEMOS COMPOSICIÓNS EN CAR-
TOLINAS CON FORMAS XEOMÉTRICAS FACENDO
CASIÑAS, SUBMARINOS, SOLES, ÁRBORES...

OS NENOS        E PAUL KLEE
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"

O QUE MELLOR SE NOS DEU NA HORTA FORON, SEN DúBIDA, AS PATACAS...

FF RR EE II XX EE II RR OOII NN FF AA NN TT II LL

O ENTROIDO É UNHA DAS

NOSAS FESTAS FAVORITAS, PA-

SÁMOLO XENIAL APRENDENDO

COUSAS SOBRE O MAR.

ESTE ANO RECIBIMOS A VISITA

DAS MASCOTAS DOS NENOS E

NENAS DA ESCOLA DE FREIXEIRO.

MOITAS GRAZAS A TODOS POR

CONTARNOS TANTAS COUSAS

SOBRE O COIDADO DESTES

ANIMAIS.
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A RECICLAR!
AS NENAS E NENOS DE 4 ANOS
DE EDUCACIÓN INFANTIL 

APRENDEMOS  A FACER PAPEL
RECICLADO DENTRO DUN PRO-
XECTO DE SUSTENTABILIDADE
QUE SE VEU DESENVOLVENDO
NO SEGUNDO TRIMESTRE DESTE
CURSO.

PARA ISTO, PRIMEIRO CORTAMOS 
PAPEIS USADOS EN CACHIÑOS MOI
PEQUENIÑOS 

ALUMNADO DE INFANTIL 4 ANOS

PUXÉMOLOS EN AUGA PARA 
QUE ABRANDASEN 

SEPARAMOS A AUGA DO PAPEL  

TRITURAMOS TODO E PRESIONÁMOLO.
LOGO  COLGÁMOLO NUNHA TEA PARA

QUE SECASE. 

POR úLTIMO, DEBUXÁMONOS NO NOSO PROPIO PAPEL! 

1

2
3

4

5

6
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A familia de Sara Flores de 5ºA trouxo unha
incubadora ao colexio con ovos de galiñas. Os
nenos e nenas de tres anos quedaron fasci-
nados co nacemento de dous pitiños, polo que
o papá de Sara deixounos quedar con eles na
aula para que puidésemos observar o seu cre-
cemento, coidalos e aprender sobre eles. Os
nosos amiguiños chámanse Cocorico e Pepe
(coma os nosos contos favoritos) e estas son
algunhas das cousas que xa sabemos:

O S  P I T I Ñ O SO S  P I T I Ñ O S D A  A U L A  D E  T R E S  A N O S

?

▪Como nacen e medran.
▪Que coidados necesitan: unha casiña ben
quente, auga, penso e moito cariño. Tamén temos
que limparlles a casiña a miúdo e facerlles un
chan de periódicos e “virutas” (labras).
▪Os pitiños nacen de ovos e teñen dúas patas,
dúas ás, un peteiro e o corpo cuberto de plumas.
As familias mandáronnos moitas cousas que es-
tamos a usar para aprender moito sobre os nosos
amiguiños: lendo, experimentando, observando...

T E
S t A

M E N
T O  2 0 1 6

Estas redes ben coidadas 
que collen peixe a fartar, 
para os nenos de primaria 
colleren o triunfo final. 
E nesta rosa dos ventos 
pros maiores depenicar, 
así os mellores soños 
volverán a agromar. 
E unha longa bonanza 
pras nais e pais do Feal, 
pra que os seus esforzos 
saibades ben valorar. 
A mestras, mestres, grumetes 
desta nave sideral 
moitisísima paciencia, 
que os nenos queren sambar. 
Tamén deixo caracolas 
para todo o persoal, os que
veñen e os que van 
neste barco a navegar. 
E un faro que nos leve 
máis alá de naufragar, 
a mergullarnos entre 
anémonas e corais. 
Baixo o sol que xa florece 
vamos todos a bailar, 
porque o mundo se quece 
de amor primaveral. 
E para os que merecedes 
as estrelas conquistar, 
este meco vos ofrece 
a festa do carnaval.

Mariñeiros da Marola 
de utramar e do Feal: 
recollede hoxe as redes 
que é tempo de troulear. 
Nestes meses que pasamos 
houbo tanta corrupción, 
que os políticos a eito 
vanvos todos á prisión. 
Agarrade ben os ventos, 
mariñeiros do Feal, 
arriade as velas todas 
que non imos mariñar. 
No antroido e sen goberno 
non hai grelos nin lacón, 
o que sobra son chourizos 
nalgunha administración. 
Levantade alto as voces, 
traballadores do mar, 
do arrastre e do trasmallo, 
que ao xeito deixen pescar. 
Esfumando vanse as tebras, 
abrirá a luz da mañá, 
despois da tarde teremos 
claridade no serán. 
Mudando van as cousas, 
eu aquí non vou ficar, 
pois este meu destino 
é que me vades queimar. 
Sen ningún triste lamento, 
o meu legado hei deixar, 
pois voume moi contento, 
aos mareantes do Feal. 
Pra xogaren os pequenos, 
a gamela voulles dar, 
para á illa dos desexos, 
alén mar poder vogar. 

33
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SOUVENIRS DE PARÍS Teatro en francés
Os alumnos de francés do segundo ciclo da ESO asistiron
o pasado mes de marzo á representación da obra de Molière,
Le médecin malgré lui, por parte da compañía teatral La
Bohème no colexio Sta Xoana de Lestonnac. Asistimos ás
peripecias de Sganarelle, un leñador ao que fan pasar por
médico a base de paus para axudar a que a bela Lucinde
poida casar co seu amado a pesar da oposición do seu pai.
Un espectáculo divertido e interactivo no que a nosa alumna
de 4ºA, Tania Pérez Gómez, fixo de improvisada actriz sobre
o escenario.          

Aquí vos deixamos algunhas imaxes e os
comentarios que algúns alumnos de 4º
fixeron, en francés, sobre a obra:

La pièce théâtrale a été intéressante et
très drôle parce que j’ai compris très bien
et l’histoire était amusante. Les acteurs
ont répondu toutes nos questions et ils
nous ont expliqué nos doutes. Mon
lecteur préferé a été le bûcheron.  
María Lamas (4ºB)

C’est une pièce de l’écrivain français
Molière qui raconte comme un faux
médecin aide une fille dans un affaire
d’amour. À mon avis c’est une pièce très

amusante et interactive où même une de
nos camarades a joué un rôle.

Alicia Santos (4ºB)

À mon avis “Le médecin malgré lui” est
une pièce marrante. La compagnie La
Bohème avait été à Ferrol avant. Ils sont
très sympathiques et en plus les acteurs
jouent plusieurs rôles.

Olga Gil (4º A)

La pièce a été très drôle. On a réprésenté
une situation de l’époque de Molière
mais l’histoire a été comique. Je croyais
qu’elle allait être ennuyeuse mais elle a
été amusante. C’était fantastique!. Je

vous la recommande!. 

Estefanía López (4ºB)

Je me suis bien amusé. Je pense
qu’avec plus d’acteurs ne serait
pas amusante. J’étais surpris
parce que je pensais que la pièce
allait être ennuyeuse. Les
acteurs étaient trés sympa. 

Alejandro Rúa (4ºA)
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Outro ano máis celebramos a Candelaria e San Valentín cun concurso de

declaración de amor entre os estudantes do CPI do Feal. Estes foron os traballos

gañadores. En hora boa!

C o n c u r s o  d e   C o n c u r s o  d e   dd e c l a r a c i ó n  d e  a m o re c l a r a c i ó n  d e  a m o r

Alicia Santos e Estefanía López  4º ESO B

PROSA EN CASTELÁN
1º PREMIO: Sara Díaz
2º PREMIO: Alba Fachal

POESÍA EN GALEGO
1º PREMIO: Alicia Santos e 
Estefanía López

POESÍA EN CASTELÁN
1º PREMIO: Aba Guerrero

DEBUXO
1º PREMIO: Gabriel Pardo
2º PREMIO: Lara Beceiro

EL AMOR
Un te quiero sincero,

un amor eterno.
Una vida sin ti,
yo no la quiero.

Por tu amor yo me muero,
quiero y quiero, pero no te

tengo.
Todas las noches sueño con-

tigo,
pero tú conmigo no.

Te quiero, te amo, 
pero tú pasas de mí.

Espero que algún día
pueda estar contigo.

Gabriel Pardo Buján  3ºESO A

Lara Beceiro 2º ESOA
Sara Díaz  2ºESO A

Alba Guerrero 2ºESO A

¿Sabes? Te quiero porque haces las cosas fáciles, porque si tuviera que elegir un
lugar donde vivir, sería tu cuarto, porque debajo de tu cama el mundo es tan
pequeño que parece que no puede pasar nada más, aunque la verdad, a mí no me
hace falta que pase nada más, si estoy contigo. 

Vienes y te duermes en mis brazos, y yo me quedo mirándote porque es lo más
bonito que puedo hacer; juntos somos una fortaleza indestructible, y da igual lo que
pase allá afuera, porque juntos podemos aguantar cualquier cosa, porque tú eres mi
fortaleza y yo la tuya.

Ten claro que nadie va a alejarme de ti, ni van a cambiar lo que siento, es más, voy
a quererte con muchas más fuerzas, y te voy a echar de menos a todas horas.

Te quiero porque contigo no existe la necesidad de superarse ni de sentirse mejor
conmigo misma, porque tú me das la fuerza y la energía necesaria para que todo
vaya bien.

Hicimos de la nada la mejor y más bonita historia de amor, que de momento tiene
su principio y será eterna hasta conocer su final.

A_TRIBO_13_copia.qxp_Maquetación 1  28/06/16  12:28  Página 38



(Dúas maneiras de contalo)
UN  D í A  POR  V IGO  UN  D í A  P OR  V IGO 

ban rotas e con mofo e era moi complicado
andar con elas, e ademais... non ten moito sen-
tido poñelas, porque se nos cae algo será máis
importante protexer a cabeza que os pés, digo
eu! Logo dividíronos en 2 grupos e antes de se-
pararnos para a visita, déronnos una charla do
boa que era esa planta, de que era a mellor
planta, a máis produtiva, ... en definitiva querí-
annos facer pensar que eses son os mellores
coches para que dentro duns anos os compre-
mos cando teñamos o carné de conducir. Des-
pois desa aburrida charla, leváronnos xunta un
señor moi simpático que explicaba todo moi
ben e dunha forma singular, explicounos por
que agora teñen todos os coches tantas cou-
sas que a maioría da xente non usa e tamén por
que os coches eléctricos non se venden moito. 

Logo fomos dentro das naves desa fá-
brica, pero non puidemos ver a parte de pin-
tado por risco, mais a visita estivo bastante
ben. Ao acabar de ver toda a fábrica, reunímo-
nos todos outra vez e devolvemos a roupa e os

O día 31 de marzo, os alumnos de 4º da ESO
mais os profesores Montse,  Ángel e María Anca,
fomos  visitar a fábrica de Citroën en Vigo e tamén
a cidade para gravar parte do vídeo de fin de curso.
A esta excursión acompañáronnos algúns alumnos
do Carballo Calero, un  instituto de Caranza.

Ás 7:10 tiñamos que estar no Feal e todos
estabamos alí menos dous ou tres alumnos e mais
Ángel... que estaría buscando a cámara réflex ou
algo así.

Ao chegar á fábrica de Citroën, despois dunha
longa viaxe en bus, equipáronnos coa roupa e zapatos
necesarios para poder entrar na fábrica, e déronnos una
especie de charla para saber todas as partes que iamos
ver. Despois, os alumnos do Carballo Calero e os alum-
nos de 4A separáronse dos de 4B, e cada grupo fixo una
ruta distinta. Os alumnos de 4B fomos cun traballador
de alí que nos explicou o que poden facer os automóbi-
les que fabrican alí.

Arredor das 10:30 chegamos a Vigo e
fomos á Peugeot-Citroën; o primero que fixemos ao
chegar foi poñer una bata, un chaleco reflectante,
unhas gafas e unas punteiras para os pés que esta-

zapatos que nos deixaran.
A útima cousa que fixemos alí foi entrar na fá-

brica, tivemos que poñer uns auriculares para poder oír
ben á persoa que nos guiaba. Esa parte foi moi boa
porque se vía  como se soldaban as pezas, como se
acoplaba a caixa de cambios co chasis,... fanse catro
coches ao minuto, a maioría son exportados e unha pe-
quena parte queda en Galicia.

Montamos no bus e fomos ao centro comer-
cial para comer cada un por onde quixese, mais ás
catro teriamos que reunirnos todos os alumnos do Feal
onde o Sereo para continuar coa gravación do vídeo
de fin de curso e, ao paso, visitar a cidade. Toda a tarde
foi así, camiñando por lugares preciosos de Vigo e gra-
vando... que soa cansado,  pero para min foi bastante
divertido. Pasoume rápido o tempo, e Ángel foi moi pa-
ciente con todos para gravar e sempre tiña un sorriso
moi motivador.

Despois fomos ao centro comercial  A
Laxe para comer, pero tardamos un pouco de máis
porque o condutor despistouse e deu unha voltiña.
Case todos xantamos no centro comercial, menos
os profesores, que foron a un restaurante. Nosou-
tros preferimos ir a unha pizzería ou a unha ham-

burguesería… a pizza Alemá estaba moi boa! Es-
tivemos un pouco polo centro comercial... algún
fomos a Game a mirar Videoxogos e outros a Me-
diaMarkt, tendas de roupa, etc. No centro comer-
cial houbo una pequena anécdota: Luís estaba
buscando una cazadora e Hermida levouno a un
sitio para comprala que resultou ser un ximnasio.
A señora do ximnasio quedou a cadros cando lle
preguntaron se tiña roupa... hahahahaha!! Tamén
houbo outra, que foi que un vello nos gritou para
que apartásemos e cando xa marchaba, víaselle
un calzador posto no zapato.

Ao saír do centro comercial, fomos gravar o
vídeo de fin de curso á estatua do Sereo, á praza de
España e tamén ao Castro, que é una pequena mon-
taña que hai en Vigo na que hai un castro, moitas fon-
tes, xardíns, árbores …

Chegamos ao Feal ás nove aproximada-
mente. Paseino moi ben!

Grazas a Ángel pola organización desta ex-
cursión que foi xenial!

CARLOTA PRIETO PÉREZ

RAUL SOUTO DÍAZ
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V i s i t a  a  

O día 6 de abril a clase de 4ºA

fomos a Exponav, ao museo naval.

Recibiunos unha rapaza chamada

Alba, que dicía que era pirata o

mesmo que o seu tataravó.

Foinos ensinando barcos, as súas

partes e como son por dentro; todo

isto seguindo unhas pistas que había

en cada exposición, levándonos dun

lugar a outro. 

Aprendemos moitas cousas como

que ao que nós chamabamos temón

en realidade se chama goberno, que

os barcos constrúense en gradas e

repáranse en diques, que houbo

unha batalla entre España e Francia

na que gañamos, ou que se chama

barco a toda a embarcación que

sexa habitable.

Ao final, seguindo todas as pistas,

chegamos a un barco pirata que era

a casa de Alba, a guía, e alí

atopamos o tesouro. Este tesouro

resultou ser unha morea de moedas

de chocolate. Estaban boísimas!

Pasámolo moi ben, saímos moi

contentos e cun bo sabor de boca.

4A EP

Alegría para a saúde
amizade, achegamento…Pola
contra, as condutas “R”: resenti-
mento, rabia, reproche, rancor,
rexeitamento, resistencia, repre-
sión… son xeradoras de cortisol;
e xeran actitudes “D” como  de-
presión, desánimo, desespera-
ción, desolación, etc.

Daquela démonos conta de que
o que chamamos “ter unha rabe-
cha” ou “ter un  desgusto” non é
máis ca un exceso de cortisol
máis falta de serotonina no san-
gue. 

De seguido, todos nos fixemos a
mesma pregunta: que abunda
máis nas nosas vidas? “R” ou
“S”. Así foi como chegamos á
conclusión de que é mellor deixar
a un lado as queixas e os pensa-
mentos negativos e buscar en
cada situación do noso día a día
os aspectos positivos. Así invadi-
ranos a serotonina con todas os
seus “eSes” e iso axudaranos a
vivir moito mellor.

E x p o n a v

No mes de abril as alumnas e alumnos

de cuarto  realizamos unha excursión

por Ferrol, concretamente a Exponav e

Afundación. 

En Exponav unha pirata mostrounos o

barco da súa familia, un estaleiro, un

timón, motores, as partes dun barco, a

forxa onde se traballaba o ferro para a

construción de barco...

En Afundación vimos varias salas que

contiñan fotos relacionadas coa

emigración. 

O monitor dividiunos en equipos que

analizamos nas fotos  diferentes temas

relacionados coa emigración. Despois

de miralas realizamos un traballo

nunha cartolina que contiña  debuxo e

un breve resumo e que  nos serviu

para expor as conclusións ás que

chegamos ante os nosos compañeiros. 

O Equipo Rosa  buscamos  nas fotos os

motivos da emigración. Chegamos á

conclusión de que a xente marchaba

do seu país por motivos económicos,

guerras, escaseza de auga … En

resumidas contas para mellorar o a

súa vida. Debuxamos unha maleta e os

motivos da emigración.

O Equipo Morado tivemos  que facer un

traballo sobre a emigración dos nenos e

nenas. As fotos mostrábanos arrodeados

dos adultos  con cara de medo e

preocupación. Debuxamos un neno

traballando nunha tenda de puros.

O Equipo Verde traballamos os

sentimentos. Vendo as fotos decatámonos

de que a xente mostraba na maioría dos

casos unha inmensa tristura (moitos

choraban),  pena, seriedade  pero tamén

había fotos que mostraban alegría.

Debuxamos cinco caras con diferentes

expresións.

O Equipo Azul traballamos os lugares dos

que a xente emigraba e a onde ían.

Comprobamos que os españois marchaban

a diferentes países de América (Brasil,

Venezuela, Arxentina...) e tamén a países

europeos. Pintamos  un mapamundi e nel

marcamos os puntos de saída  e destino.

Puidemos ver que se viaxaba moito en

barco pero tamén en tren cando a viaxe

tiña como destino algún país europeo.

Había moi poucas fotos nas que se viran

avións. 

O Equipo Vermello encargámonos  dos

traballos que  realizaban os emigrantes.

Víanse traballando en hoteis, restaurantes,

limpando, repartindo mercadorías pero

tamén en xoierías. Debuxamos un martelo

ao lado escribimos os nomes dos traballos

que realizaban.

Un de cada grupo espuxo ante os seus

compañeiros as conclusións do  traballo do

seu equipo. 

Por último, cunha cartolina fixemos unha

rústica cámara. Xa que é,  grazas  a cámara

fotográfica que podemos ver parte do que

sucedía cando a xente se vía obrigada a

emigrar. 

4B  EP  

Decálogo esencial

para  ser feliz:

1. Vive en positivo.                     

2.  Valora e goza de todo o 

que tes.

3. Comparte a túa alegría.

4. Aprende a relativizar.

5. Descobre as pequenas

cousas da vida.

6. Di adeus aos medos.

7. Potencia a túa autoestima.

8. Fai exercicio físico.

9. Cambia o que non che

guste.

10. Vive con intensidade.

Este trimestre dedicámoslle un
tempo a reflexionar na aula arredor
da importancia da alegría para a
nosa saúde.

Botando unha ollada en internet des-
cubrimos que as nosas emocións
producen respostas no noso corpo.
Así os nosos pensamentos xeran
emocións, e cada emoción xera, a
súa vez, hormonas, as cales teñen
un  impacto no noso organismo.

Entre estas hormonas que xeramos
están a serotonina e o cortisol. 

A serotonina é unha hormona que
nos produce tranquilidade, mellora a
nosa calidade de vida e prevén as
enfermidades. En cambio, o cortisol
é unha potente hormona do estrés
cuxa presenza no sangue é fatal
para as células posto que aumenta o
risco de padecer enfermidades. Así,
segundo sexan as nosas emocións
e as nosas condutas producimos
máis ou menos serotonina ou corti-
sol.

Deste modo as condutas “S”: sereni-
dade, sabedoría, sabor, sexo, soño,
sorriso, sociabilidade... son xerado-
ras de serotonina. E á súa vez xeran
actitudes “A”: ánimo, aprecio, amor,

Alumnado de 5ºC
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Abandonan Abandonan o barco...o barco...

Este curso marchan varias das vosas profesoras;
compañeiros e compañeiras que rematan etapa...
Dexesámoslles todo o mellor na sua nova andaina
noutros centros. 

Sempre teredes un oco no Feal! 
6º A

Agora que estamos a piques de rema-
tar a Educación Primaria botamos a vista
atrás buscando os recordos  e tentando
revivir as emocións que experimentamos
ao longo da etapa: medo, alegría, odio, ira,
amor...  No noso paso polo Feal, coñece-
mos moitos amigos; uns aínda seguen ao
noso carón e outros están presentes na
nosa memoria. Parece mentira que pasa-
ran xa seis anos desde que rematamos In-
fantil!
Tivemos a oportunidade de celebrar con
todos/as  o corenta Aniversario do Feal ,
un encontro que reforzou os lazos entre os
alumn@s e profesores@ do colexio.
Recordamos con cariño tamén, as festas
do magosto, da Paz, do Entroido e de fin
de curso, que nos permitiron coñecernos
e sacar a nosa cara máis divertida.
Respecto aos mestres, tocáronnos tanto

bos como malos, con moita ou
pouca paciencia, máis ou menos esixen-
tes, ... pero iso si, con ánimo de traballar,
ensináronnos que o esforzo ten a súa re-
compensa.
Agora que  entramos na ESO, e que al-
gúns camiños se separan, dános morriña
dar un paso máis. Está ben coñecer mes-
tres novos, afrontar novos retos,...  pero
os cambios provocan medos e inquedan-
zas.
O tempo pasounos voando. Queremos
agradecer o traballo e a paciencia a todos
eses mestres que nos axudaron a mellorar
e a formarnos  como persoas e aos com-
pañeiros que nos apoiaron nos momentos
difíciles.

AROA FERREIRA GALEGO

E HUGO GRAÑA TARACIDO.
6ºA EP
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Infantil do Feal

4º ESO A

4ºESO B

6º B
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