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A W A L K A R O U N D I R E L A N D

CITIES IN IRELAND

DUBLIN
Dublin is the capital of
Ireland. It is at the mouth of
the river Liffey. It was a
Viking settlement in origin.
Today, it has a population of
500,000 inhabitants.

LIMERICK
Limerick is the fourth
largest city in Ireland. It is
situated along the river
Shannon.

CORK
It is the second largest city
in Ireland. The city is built
on the river Lee.
It is an important seaport
and trading centre.

GALWAY
It is the fifth lagest city in
Ireland. It takes its name
from the Gaillimh River
(River Correy).

T H E I R I S H F L A G
The Irish flag is green, white
and orange.
The green symbolises the
Gaelic tradition of Ireland.
The orange symbolises the
Protestants under William of
Orange.
The white symbolises peace
between the two groups.

I R I S H S T E W
It is a traditional dish made from lamb, beef
or mutton as well as potatoes, carrots, onions
and parsley.

A P I N T O F G U I N N E S S
Arthur Guinness started making its famous
beer in 1759 at St. James’s Gate Brewery
in Dublin, and ten years later it was
exported for the first time.
It is made from water, barley, hops and
brewer’s yeast. Barley is roasted to give
Guinness its dark colour and characteristic
taste.

T H E L E P R E C H A U N
A leprechaun is an Irish “elf”.
They are the size of a child. They
live alone and make tiny shoes.
They are famous for their pots of
gold and are very difficult to
catch. They love to trick and
torment greedy people.

A C E I L I D H
A ceilidh is a traditional dance
event originated in Ireland and
Scotland. The word ceilidh is a
Gaelic word that means “visit”.
People dance, sing and tell
stories. Before discos and
nightclubs existed, there were
ceilidhs in most villages and
towns. Many young people
used to meet at ceilidhs and
marry later.

T H E S H A M R O C K
The shamrock is the national
symbol of Ireland. “Shamrock”
is an Irish word for clover. It
was used for its medical
properties. The tradition says
that the plant was used by
Saint Patrick to illustrate the
doctrine of the Trinity.

T H E C H I E F T A I N S
The Chieftains are an Irish
musical group founded in 1962.
They were one of the first
bands to make Irish traditional
music popular around the
world.
The band leader is Paddy
Moloney who composes and
arranges most of the band’s
music.

1st ESO, Bil
ingual Group
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EEDITORIALDITORIAL
Tes ante ti o número 7 deATribo. Trátase

dun número máxico: as emocións están asegura-
das. Invitámoste a pasear por estas páxinas, que
recollen a esencia do curso que remata.

Descubrirás a morea de cousas que fan os
máis pequenos. Mira con atención, porque ata
temos un remedio para as penas.
Sobre o escenario escoitarás a voz poética dos ga-
ñadores do Certame Intercentros, acompañados
polo recordo de Uxío Novoneyra.

O mundo dos cabalos irrompe con forza
nesta edición: a tradicional Feira de Moeche
deixa a súa pegada. E contaremos coa experien-
cia dun artista na doma.

Se estás intrigado polo futuro comedor
do colexio, non te preocupes, segue lendo e des-
cifrarás o enigma.

Sempre resulta positivo ampliar coñece-
mentos de calquera tema, para iso temos prepa-
radas diversas investigacións realizadas polos
alumnos.

Neste percorrido non podían faltar as
viaxes que marcaron este ano: dende a maxes-
tuosidade de París, onde se cumpriron tantos
soños; ata o Antigo Exipto que disfrazou o noso
Entroido; pasando por unha Irlanda cuberta de
cinza. Reviviremos cos protagonistas a gran odi-
sea que nosmantivo de actualidade durante moi-
tos días.

Omomentomáis emotivo póñeno as des-
pedidas: alumnos que rematan a súa formación,
profesores que cambian de centro. O noso reco-
ñecemento para os mestres que se xubilan, tras
unha vida docente adicada ao Feal. Agarimo es-
pecial para Dolores Vizoso, temoneira desta
complexa Tribo durante os últimos nove anos.
Moita sorte a todos e non deixedes de visitarnos.

Fotos, pasatempos e dose de humor com-
pletan o entramado. Confiamos en que quedes
atrapado nesta máxica edición. Queda agradecer
a colaboración de todos os que aportaron o seu
traballo para facer posible este mosaico. Desta-
camos o labor de Sonia Álvarez, que logra que
todo encaixe. Disfruta do paseo, e … ata a pró-
xima entrega!

3

DESEÑOEMAQUETACIÓN: SONIAÁLVAREZ
DESEÑODAPORTADA: SONIAÁLVAREZ
XUÑO 2010
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Despois xantamos nun Burguer King (que
sería de nós sen el) e de alí a un centro
comercial onde pasamos practicamente o

resto da tarde. Preto das 6, camiñamos cara ao
hotel para chegar a cear e cando acabamos, cada
un para o seu cuarto, aínda que antes de durmir
xuntabámonos para falar e rirnos un pouco, xa
que de día non tiñamos tempo, porque as
profesoras explicábannos unha morea de cousas
e había moito que ver.

Terceiro día, mércores 14. Fomos no autobús
panorámico que percorre a cidade de Dublín.
Vimos a catedral de San Patricio, que é o

santo máis venerado da nación, como aquí pode ser
Santiago Apóstolo. Tamén visitamos a fábrica da
cervexa máis famosa de Irlanda, a Guinnes. Coa
entrada convidan a unha pinta, pero nós tivemos que
conformarnos cun refresco, cousas da idade...

Todos sabedes do acontecido na nosa viaxe a Irlanda:
como unha estadía de catro días durou quince por mor dun
volcán islandés de nome impronunciable que pensou que
era hora de ver o que se cocía polo mundo, que dous
séculos durmindo xa eran abondo. Tivo que ser o xoves 15
de abril do 2010, unhas horas antes de que o noso voo de
regreso á casa puidese saír. Xa pasou o noso momento de
gloria (non desexada) e o recordo daqueles días vividos tan
intensamente pérdese vagamente cando retomas a rutina.
Aquí queda a crónica dese baile de hoteis, camiñadas
arrastrando maletas, sobredoses de pizza e hamburguesas,
partidos de fútbol e sobre todo, moitos risos... e algún
choro.

Oluns, 12 de abril de 2010
saímos do colexio do Feal
(6:45 am) cara ao

aeroporto da Coruña (Alvedro)
moi felices, alí collemos un voo
ao aeroporto de Madrid.

Cando chegamos, as
profesoras deixáronnos un
tempo libre para que

puidésemos mirar as tendas.
Despois dunha hora, xuntámonos
todos outra vez para coller o
avión destino Dublín. Unha vez
alí, recibiunos un guía moi
simpático, Gary. Collemos un
autobús que nos levou á cidade

de Galway. Antes paramos en
Clocmanoise, un asentamento
monástico do século V, nunha
paraxe realmente fermosa. Nese
autobús, estivemos unhas tres
horas e rímonos e xogamos,
vimos a paisaxe e escoitamos
música. De vez en cando, Gary
explicábanos a historia de cada
cousa antiga ata que por fin
chegamos ao hotel. As
habitacións estaban bastante
ben. Case ás oito da tarde
baixamos para cear. Moitos
deixaron a comida no prato xa
que non lles gustaba, porque a

maioría da comida en Irlanda, se
non estás afeito, non che gusta.
Despois, para as habitacións a
durmir, xa que estabamos moi
cansos de todo o día dun lado
para o outro .

Osegundo día, martes 13,
erguémonos cedo para
a l m o r z a r . D e s p o i s

estivemos case todo o tempo no
autobús para chegar aos
acantilados de Moher, duns
douscentos metros de altura.
Impresionantes. Non son os máis
grandes do país. Hai outros máis
altos no norte, os de Slieve
League (explicou Gary) duns
cincocentos metros. Despois
paramos a comer en Bunratty
Castle, un castelo do século XlV,
onde o guía, un señor maior,
deunos unha explicación moi
graciosa da vida na Idade Media,
nun inglés moi doado de entender
porque ía moi amodiño e facía
moito o parvo. De volta ao
autobús cara a Dublin, e un novo
hotel. Despedímonos de Gary,
que xa rematara o seu traballo
connosco. Desexounos moita
sorte na nosa estadía na cidade
(se ti soubeses....). Deixamos as
cousas e fomos dar un paseo.

O D I S E A E N
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dúas horas, Iberia mandounos a un hotel moi luxoso
ata novo aviso. Todos estabamos moi contentos
porque iamos estar un día máis. Alí había un campo
de golf inmenso, un spa e unha piscina. Algúns foron
darse un chapuzón e outros xogamos ao fútbol.

Ao día seguinte regresamos ao aeroporto. O
caos era total. Ao non saber cando se
restauraría o tráfico aéreo, non nos quedaba

outra que esperar, xa sen o amparo de Iberia, á
“nosa bóla”. Regresamos a Dublín, a un hotel máis
céntrico e pasamos o tempo o mellor que puidemos.

Cuarto día, xoves 15. Levantámonos un pouco
tristes porque ese ía ser o noso último día.
Vimos o Trinity College, a universidade máis

antiga de Irlanda e a súa incrible biblioteca. Merece
a pena realmente vela, non só porque nela se atope
O Libro de Kells, o libro iluminado máis prezado do
mundo, senón porque é realmente preciosa.
Regresamos rapidamente ao hotel porque ás doce
recollíanos o autobús cara ao aeroporto. Entón
informounos o condutor de que moitos voos estaban
cancelados porque un volcán islandés entrara en
erupción. Fomos ao aeroporto e despois de esperar

N I R L A N D A
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Eses días que estivemos atrapados, fomos ver o
que non nos dera tempo. Visitamos a National
Gallery, onde as profes organizaron un xogo moi

divertido, fomos ao zoo, ao cine e montamos nun
anfibio, mestura de autobús e barco que simulaba un
asalto vikingo (nós eramos os asaltadores, claro está).

Avolta: e por fin puidemos regresar a casa, e non
porque saíse o noso voo. Collemos un autobús
que nos levou ao porto e meteuse nun ferry.

Cruzamos Gales, continuando ata Londres. Alí
levounos un tempo dar co autobús que mandou a nosa
axencia de viaxes dende Vigo e despois volvemos
entrar noutro ferry e chegamos a Calais (Francia).
Pasamos por París e tira millas, ata Burdeos, onde
fixemos noite. Ao día seguinte, fixemos un pouco de
turismo pola cidade porque o autobús tiña que estar

inmobilizado, por lei, once horas dende a última
parada. Comemos nunha terraza e celebramos o
aniversario de Miguel. Sobre as catro da tarde
retomamos a viaxe, e cando cruzamos a fronteira e
vimos o cartel “ESPAÑA”, todos aplaudimos e
berramos de contentos. O resto, xa o sabedes, con
esa estupenda benvida que nos brindastes. Moitas
grazas!!!

Sonia, Silvia, Noel e Marco

Pola miña parte, foi unha viaxe inesquecible.
Grazas a Alba e a Sonia por levarnos. De non ser
por elas, non pasaríamos esta aventura tan

divertida e graciosa como foi. O máis complicado foi a
viaxe de volta, xa que tivemos que volver en autobús e
ferry e foron tres días de viaxe. Tivemos sorte cos
condutores, porque eran moi festeiros e pasámolo moi
ben grazas a eles, cantando no autobús e moitas cousas
máis.

Christian Riveira

Aviaxe a Irlanda foi xenial. Galway, a vila costeira
na que nos aloxamos a primeira noite era
preciosa, as casas tiñan as cores típicas da costa

irlandesa e os acantilados de Moher son impresionantes.
O ambiente da cidade é impresionante. O incidente do
volcán foi un contratempo porque non sabiamos cando
volveríamos, pero aínda así pasámolo ben, tanto os días
en Dublín como na viaxe de volta, nos barcos e no
autobús.

Sara Rey

Os primeiros días foron moi ben, fomos visitar
os monumentos de Dublín, Galway e máis
sitios de Irlanda. Os días que estivemos

“atrapados”, estivemos no hotel e fomos ao zoo de
Dublín e á National Gallery, onde fixemos un
pequeno xogo. Eu creo que a pesar do que nos
ocorreu, pasámolo de marabilla!! Eu, sen dúbida,
volvía!!

Uxía Muiño
Belén: Como valorades a experiencia?

Silvia: Moi boa.

Violeta: Divertida.

Ángel: Moi positiva, tivemos moi boas experiencias.

Iria: Foi unha nova experiencia. Gustoume moito pasar esta

viaxe cos meus compañeiros e vivir novas aventuras.

Adrián: No meu caso tamén foi unha nova experiencia e moi

divertida. Foi unha viaxe estupenda. Todos os compañeiros le-

vámonos ben, os de primeiro cos de terceiro e coas profes

tamén.

Manuel: Foi unha viaxe moi cansada por iso non me gustou

nada.
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Jennifer Castro: Cal foi o momento máis divertido?

Silvia: Cando fomos ao zoo e cando celebramos o ani-

versario de Miguel.

Violeta: Cando fomos ao cine.

Fran e Noel: Cando Marco estaba durmindo nunha

fiestra do ferry e caeu ao chan. Vaia risas!

Miguel : O día do meu aniversario.

Uxía: Cando chegamos ao hotel no campo, porque tiña

campo de golf, piscina e demais.

Ángel:Cando me duchei con roupa.

Iria: As noites eran moi divertidas porque nos xuntaba-

mos nas habitacións e xogabamos todos xuntos.

Sofía: Cal foi o momento máis duro?

Aitor, Marco, Sara, Iria, Silvia: Cando nos dixeron que

non podiamos voltar, e non sabiamos cando sería posi-

ble. Moitos botámonos a chorar.

Adrián, Miguel, Uxía, Violeta: A volta en autobús por-

que foron moitas horas e estabamos xa moi cansos.

Christian: Cando se me acabaron os “redbulls”. Dende

entón, xa non tiña ningunha enerxía para seguir a

viaxe.

Tatiana: Que sentistes ao saber que non podiades vol-

ver aínda?

Sara: Que ben! Outra semana aquí.

Ángel: Que mal! Outra semana aquí.

Macarena: Non puiden reaccionar, estaba preocupada.

Desirée: Que é o que máis destacas de Irlanda?

Christian: De Irlanda??...mmm... as rapazas!! Son moi

guapas, a maioría son delgadas, rubias, de ollos azuis...

ha ha... Aínda que as galegaaas... tampouco están nada

mal!!

Silvia: Galway e os seus campos.

Violeta: As súas paisaxes.

Adrián : A min os acantilados e os parques.

Miguel : A cervexa.

Uxía : Que se parece moito a Galicia.

Sara: Os acantilados de Moher.

Ángel: O ambiente que había nas rúas.

Belén: Como é a cultura dese país?

Miguel : Parecida á de Galicia.

Nekane: Supoño que despois de tantos días alá, traere-

des moitas anécdotas que contar, non?

Christian: Si, o primeiro día, nada máis chegar ao hotel,

perdemos a chave da nosa habitación, Borja tivo que pe-

dirlla á recepcionista en inglés, custoulle moito, e eu

rinme un cacho.

Borja: Si. Tamén nos esquecemos do contrasinal da caixa

forte onde tiñamos o diñeiro, bebidas e todo o de valor…

Tivemos que pedir en recepción que nola abrisen e foi

moi divertido. Tamén perdemos as chaves das habita-

cións de cada hotel no que estivemos un par de veces e

os de recepción ás veces rían (a saber o que pensaban!!).

Macarena: No cine, moitos quedamos durmidos.

Jennifer Castro: En cantos hoteis estivestes?

Fran: En cinco. Todos moi bos menos o último, en Bur-

deos. As camas eran tan finiñas coma unha toalla.
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Nekane: En definitiva, xa vemos que o pasastes moi ben, e

nós aquí preocupados...

Moitas grazas por responder ás nosas preguntas!!

Tatiana: Botastes de menos a vosa familia?

Silvia: Si, porque aínda que o pasei moi ben na ex-

cursión, a botaba moito de menos.

Violeta: Si, sobre todo a miña irmá.

Iria: Un pouco a verdade é que si, porque xa era bas-

tante tempo alí.

Adrián: Eu tamén os estrañaba, pero non me impor-

taba quedarme alí máis tempo.

Nekane: Gustouche como se portaron as profesoras

cando vos enterades de que non podiades volver?

Christian: Si, foron fantásticas connosco. Axudáron-

nos moito, buscaron lugares para visitar, compraron

una pelota de fútbol para xogar, leváronnos ao cine a

ver “Alice in Wonderland” en 3D,...vaia, que nos trata-

ron moi, moi ben.

Diego García: Pensas que alguén puido pasalo mal?

Antonio: Non, non creo.

Lidia: Gustouvos a benvida que vos prepararon?

Iria: Moitísimo, os nosos compañeiros fixéronnos uns carteis e

ademais os nosos pais e profesores viñeron a recibirnos.

Adrián: E as televisións tamén estaban moi pendentes de

nós.

Sara: Sentín moita emoción, alegroume ver a todos.

Macarena: Moi contenta, non podía coa emoción.

Lidia: Repetiríades esta viaxe?

Iria: Sen dúbida algunha, foi fantástica.

Adrián e Sara: Si, por suposto.

Ángel: Si, pero noutras circunstancias.

Macarena: Si, pero levaría máis compañeiros.

Diego García: Tedes algunha protesta?

Antonio: A comida!

Diego García: E como foi a comida, entón?

Sara: Moitas hamburguesas...pero ben.

Macarena: Ben, pero prefiro a comida española.

Aitor: Un pouco fóra do meu gusto!!

Marco: Boa!!
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O noso traballo comeza polo estudo

da tectónica de placas, que é unha

teoría científica que establece que a

litosfera (a porción superior máis fría

e ríxida da Terra), está fragmentada

nunha serie de placas que se des-

prazan sobre o manto terrestre flu-

ído (astenosfera). Esta teoría tamén

describe o movemento das placas,

as súas direccións e interaccións.

Tamén aprendemos que nos límites

das placas é onde se presenta a

maior actividade "tectónica" (sis-

mos, formación de montañas, activi-

dade volcánica), xa que é nestes,

onde se dá a interacción entre pla-

cas. Estudamos tres tipos de lími-

tes: os diverxentes son límites nos

que se engade novo material corti-

cal á placa (p.e. Islandia), os con-

verxentes son límites onde se

destrúe o fondo oceánico e é reci-

clado ao interior do manto. Estes lí-

mites forman zonas de subdución

(p.e. a zona de subdución de Chile,

onde a placa de Nazca penetra

no manto por debaixo da placa

de América do Sur). Por último,

os transformantes son límites

nos cales unha placa se desliza

ao lado doutra sen a adición nin

destrución de nada.

Seguimos investigando sobre a

xeografía de Islandia e aprende-

mos que é un dos países con

máis actividade volcánica. Hai

200 volcáns postglaciais, dos

cales 30 fixeron erupción dende

que o país foi establecido no sé-

culo IX d.n.e. (unha media dunha

erupción cada cinco anos).

O volcán islandés máis famoso é

o Hekla, coñecido no mundo cris-

tián da Idade Media como a Mo-

rada dos condenados. Dende a

súa primeira erupción rexistrada

en 1104, entrou en erupción 17

veces, causando grandes danos.

A máis recente e dramática erup-

ción tivo lugar durante a noite do

23 de xa-

neiro de

1973, na

única illa

habitada

do grupo

Ves-

tmann,

Heimaey.

Toda a poboación (unhas 5.300

persoas) foi evacuada ata o

continente en cuestión de

horas. A erupción durou ata

maio e a metade da cidade foi

sepultada pola lava, mentres

que o resto quedou cuberto por

espesas capas de cinzas. O

porto e a máis importante

planta procesadora de peixe

foron salvados polos científicos

islandeses, que recorreron á

auga do mar para arrefriar a

lava en movemento e detela.

A última erupción submarina,

cerca das illas Westman, co-

mezou visiblemente o 14 de

novembro de 1963, formando

tres illas. Esta erupción durou

máis de dous anos. Tamén está

en Islandia o volcán lineal máis

importante do mundo, o Laki,

cunha lonxitude aproximada de

25 km e máis de cen cráteres.

O xoves 15 de abril, a profesora de Bioloxía coméntanos que un grupo de alumnos/as do

noso centro de 1º e 3º de Secundaria non poden regresar ás súas casas polo peche do

aeroporto de Dublín. Algún de nós por curiosidade pregunta o porqué. Ela explícanos que

se debe á erupción dun pequeno volcán de Islandia. E proponnos que fagamos un traballo

co fin de coñecer algo máis dos volcáns.

A erupción do volcán EYJAFJALLA

foi a culpable de que os nosos

compañeiros non puidesen saír de

Dublín. Aínda que foi unha erupción

moderada, causou un caos nos ae-

roportos, xa que cando as erup-

cións volcánicas funden os xeos,

provocan grandes fenómenos vul-

cano-glaciais chamados jökulhlaup.

A auga xerada coa fusión dun gla-

ciar aumenta a explosividade; ade-

mais aparece un tipo de cinza máis

fino e polo tanto máis facilmente

arrastrado polo vento.

As cinzas volcánicas poden provo-

can fallos nos sistemas mecánicos

dos avións e xerar erros nos siste-

mas de navegación.

Podemos dicir que aprendemos

moitas cousas e que os nosos com-

pañeiros xa teñen que contar.

Alumnos e alumnas de 4º ESO

Po r q u e s u c e d e n a s c o u s a s ?
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T e s t a m e n t o 2 0 1 0

Eu que estaba xa disposto
a vivir a vida eterna,

noto xa subindo o lume
por unha das miñas pernas!

Sacástesme do abriguiño
do sarcófago en que estaba

rodeado de riquezas...
e agora... ¡ides pagalas!

Esquecédevos do ouro
que o mandarei para Haití.

¡Alí teñen moita falta!
¡Moita máis que vós aquí!

Cando me vaia queimando
veredes a miña cara

-como a da Belén Esteban,
tamén a teño operada-.

E daquela mirareivos
a todos, e a un por un:
¡botareivos un meigallo
e non librará ningún!

No Feal haberá obras
que se vos farán eternas,

guindastres, formigoneiras
e maquinarias modernas.

Haberá ruídos, furados,
ruxidos e máis valados,

e teredes pesadelos
con columnas e forxados.

Os profes quedarán xordos
e falarán ao tuntún:

en castelán, en inglés,
en galego tal vez un!

E terán que traballar
dous anos máis polo menos,
sen forzas e sen paciencia:
¡xa non poderán cos nenos!

Estou pensando tamén
que vos podo fastidiar
se para o curso que vén
vos mando máis gripe A!

E perderedes a cor
coma o pobre Michael Jackson

-que Deus o teña na gloria
e leve moi bo descanso-.

Pero non serei tan malo
cos pequeniños de todo
pois eles son inocentes

e quérenme dalgún modo!

Poderán a todas horas
ver debuxos animados:

¡a poñer a TDT
os pais quedan condenados!

Mais agora teño pena
de ser convosco tan duro;
non quero que me vexades
como un malvado bruxo.

Así que levo comigo
para que arda no lume,
esta crise endemoñada
que logo será só fume.

E veña: ¡facede a festa!
Poñédeme axiña a arder

e xa non sigo falando.
¡Ata logo! ¡Ata máis ver!
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O E n t r o i d o e n I n f a n t i l

E p o r f i n . . .
Logo de tanta festa e baile,
chegou o momento de...

E. Infantil 5 anos
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reedicións.

No ano

1983, afín-

case defi-

nitivamente en Santiago,

cidade desde a cal exerceu

como presidente da Asocia-

ción de Escritores en Lingua

Galega, até a súa morte no

ano 1999.

Nos seus textos, Novoneyra

explicita o seu compromiso

nacionalista e marxista (espe-

cialmente na época en que

estes temas son protagonis-

tas na literatura galega), sen

deixar de preocuparse en nin-

gún momento pola forma poé-

tica e mais pola linguaxe,

Este poeta naceu en Parada

de Moreda, Courel, en 1930,

fillo dunha familia de labregos.

Esta terra será o principal refe-

rente físico para os seus ver-

sos, ofrecendo unha

anovadora visión da paisaxe

dentro da literatura galega.

No ano 1955, deu ao prelo “Os

eidos”, poemario co que co-

meza un ciclo poético que re-

tomará con “Os eidos 2.

Letanía de Galicia e outros po-

emas” (1974). Nos comezos

da década dos 80, o poeta

principia a recompilar e depu-

rar o seu ciclo courelán, dando

á luz “Os eidos. Libro do Cou-

rel” (1981), que terá diversas

pescudando na materia lírica

até conseguir o mellor resul-

tado visual e —sobre todo—

sonoro para os textos (bo-

tando man para tal efecto de

diversos recursos, como o fo-

nosimbolismo, a utilización de

dialectalismos e vulgarismos,

os silencios, o simbolismo

gráfico, etc).

Novoneyra foi un dos poetas

máis relevantes na lingua ga-

lega de todos os tempos. A

obra do poeta está enraizada

na tradición e no popular.

Patricia López Mouriz - 4º A

O Día das Letras Galegas é un día de exal-

tación da lingua de Galicia a través da súa

manifestación literaria. Comezou a cele-

brarse o 17 de maio do 1963, coincidindo co

centenario da primeira edición de Cantares

gallegos, de Rosalía de Castro. Este ano

dedícaselle ao poeta Uxío Novoneyra.

Día das letras g a l e ga s
Uxío Novoneyra
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C o u s a s  q u e f i x e  mm oo ss ee nn I n f a n t i l
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C o u s a s  q u e f i x e  mm oo ss ee nn I n f a n t i l

E. Infantil  Freixeiro
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OO bbuuxxaattoo ddeessoorriieennttaaddoo

A ave coñecida como bu-

xato rateador ou miñato ra-

teador (Buteo buteo) tivo

un encontro coa nosa es-

cola, o CPI do Feal, o día

20 de outubro. Como xa

moitos saberedes, a nosa

ANPA chámase o “O Bu-

xato”, e de aí a nosa idea

de facer este artigo.

Este paxaro é unha ave rateadora bastante

común. A cor da súa plumaxe tende a ser parda

na parte dorsal e máis clara na parte ventral, po-

dendo variar a claridade. Ten un tamaño medio,

algo robusta e rechoncha cando está pousada.

Soe vivir en zonas onde se alternan bosques,

setos desenrolados, prados ou áreas de cultivo.

Coma o seu nome indica, aliméntase principal-

mente de ratos, pero na súa dieta inclúe outros

mamíferos, aves, reptis, anfibios, insectos e

lombrigas; aínda que tamén pode chegar a ser

preeiro ou necrófago.

Este buxato desorientado pousouse na escola

curiosamente na ventá do Departamento de

Orientación. O paxaro sufriu un acoso por parte

de varios alumnos, e cando o noso conserxe

José intentou collelo, fuxiu cara uns eucaliptos

preto da escola.

Ao final da mañá, volveu para estrelarse contra

o valado do centro. Un condutor dos buses e

mais José conseguiron introducilo nunha caixa,

a pesares de que o paxaro tiña unha boa ma-

neira de defenderse; vaia garras que  tiña! Na

caixa foi entregado á Sociedade Galega de His-

toria Natural, que diagnosticou que era unha

ave anteriormente utilizada para a cetrería.  

Marco Rodríguez  e Martín Beceiro 

Un nome coñecido
aterrou no Feal
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PEDRO
E  O 
L O B O

2ºA
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EEssttee aannoo,,

vviiaaxxaammooss nnoo tteemmppoo..

Un ano máis, con motivo da
campaña de animación á lectura
promovida dende a Biblioteca de
Educación Infantil e Primaria,
puxemos en marcha en todo o
colexio unha nova e fascinante
aventura.

Despois de ser invadidos por pira-
tas e de ter viaxado ata China,
este curso propuxémonos descu-
brir unha das máis fascinantes ci-
vilizacións do pasado: O Antigo
Exipto.
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A campaña comezou no segundo
trimestre (dende xaneiro ata
marzo). A encargada da Biblioteca,
Loli Abelleira, buscou todos os li-
bros que había relacionados co
tema e conseguiu uns cantos. Logo
repartiu un libro a cada aula de In-

fantil e Primaria para que o lesen
nas clases e se foran empapando
de Exipto, co encargo de que ela-
borasen un traballo-mural relacio-
nado co tema para expoñer máis
tarde na Biblioteca.
Como com-
plemento
e

motivación para
o tema, decidi-
mos celebrar o
Entroido co
mesmo motivo:
Exipto. Elabora-
mos disfraces de
exipcios e cele-
bramos unha
gran festa exipcia.
A nova mascota
da Biblioteca
“Leilea” apareceu
vestida tamén de
Cleopatra nun
trono e fixo a súa

aparición no festival
de Entroido nun
desfile levada en

alzas polo alumnado de 6º. Ía
acompañada de portadores de
abanos, músicos e escoltas… Foi
moi emocionante á par de diver-
tido.
Completamos todo cun menú

exipcio: Había “falúas do Nilo”,
“crocodilos sagrados”, “esgarave-
llos”, “cascudas das palmeiras”, “o
oasis de Al-Fayún”, “flaxelos de fa-
raón”, “ollos de Horus”, ”peque-
nas momias”, ”sarcófagos”, “unha

serpe” e “o tesouro
de Cleo-
patra”…

Despois de pasado o Entroido, co-
mezou a preparación da Biblioteca.
Colgamos os diferentes paneis ela-
borados polo alumnado que trata-
ban os diferentes aspectos da
cultura exipcia: a situación, os deu-
ses, as momias, a ensinanza, a es-
critura, Tutankamon, as pirámides,
os templos e outras construcións, a
Pedra Rosseta, Cleopatra VII, os in-
ventos, a vestimenta, os peiteados
e a maquillaxe, a sociedade, o pa-
piro…
Para completar todo, construímos
unha gran maqueta. Nela aparecían
os monumentos máis significativos
do Antigo Exipto, o río Nilo e moi-
tos pequenos exipcios feitos de
plastilina polo alumnado de Educa-
ción Infantil de cinco anos; tamén
fixeron unha vila (o alumnado de
Infantil de tres anos) e crocodilos e
palmeiras os de catro anos.
Os corredores próximos á Biblio-
teca decoráronse cun “friso exip-
cio” onde aparecían as caras do
alumnado de Infantil.
Esperamos que resultara do voso
agrado e agardamos preparar unha
nova exposición para o vindeiro
curso.

Despois de ser invadidos por pira-
tas e de ter viaxado ata China,
este curso propuxémonos descu-
brir unha das máis fascinantes ci-
vilizacións do pasado: O Antigo
Exipto.

Para rematar o traballo, elaboramos un pequeno
cuestionario (16 test, un por cada panel) para que
comprobaran cantas cousas aprenderan de Exipto.
Todos aqueles que conseguiron resolvelos recibi-
ron en premio o título de “Exiptólogos afecciona-
dos”, que lles dará dereito a levar e consultar todos
os libros sobre Exipto que hai na Biblioteca.

21
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Gustoume moito París…!
O luns fomos ver a Torre Eiffel. Aínda que me gustou
moito, o de ter que subila a pé non foi o que máis ilusión
me fixo.
O martes estivemos na basílica do Sacré Coeur e na
praza dos pintores. Alí sorprendeume a cantidade de
xente que había facendo espectáculos ao aire libre.
O mércores o que máis me gustou foi a catedral de
Notre-Dame. Impresionáronme tódolos detalles, tanto do
interior coma do exterior…

Ese día fomos tamén  ó Louvre onde nos perdemos e
pasamos media hora a buscar a saída...o que máis me
gustou foi A Gioconda e a Victoria de Samotracia.
O xoves fomos a Disneyland. Este día foi o que mellor o
pasei, aínda que  cando o bus arrincou sen nós,  non me
fixo moita graza. Viñéronnos buscar aos cinco minutos,
pero… ¡vaia susto!.
En xeral, o que máis me gustou foi a catedral de Notre-
Dame e o que menos a comida, porque comín case tódo-
los días de hamburguesa….

TATIANA MIRANDA (3º B)

Como no Feal somos
moi aventureiros,
repetimos a

experiencia iniciada en 2008
en colaboración co I.E.S. As
Telleiras e visitamos a
Cidade da Luz do 22 ao 26
de marzo deste ano.

Démonos un bo
madrugón, posto que
saímos de Narón as

4.30, para coller o noso voo
na Coruña ás 6.50 da mañá.
Poucas horas de sono, pero
moita ilusión e moitas ganas
por parte dos 13 alumnos de
3º e 4º de E.S.O que
participaban na experiencia.

Levabamos as nosas
maletas ben repletas de
roupa de abrigo e

dende logo co paraugas
como compañeiro de viaxe
imprescindible, en vista da
mala predicción
meteorolóxica para eses
días. Afortunadamente para
nós, a cousa non foi como
pintaba, nada de frío, é máis,
o sol acompañounos gran
parte do tempo para

amosarnos a mellor cara
desta gran cidade.

Visitamos a Torre Eiffel
e subimos ao terceiro
piso para gozar dunha

das mellores vistas da capital
gala. Percorremos o Sena
nun dos famosos Bâteau-
Mouche; paseamos polos
Campos Elíseos até ter fronte
a nós o Arco de Triunfo.

No Sacré-Coeur
respiramos o ambiente
bohemio das rúas e da

praza do Tertre, ou praza dos
pintores, e achegámonos a
ver o famoso Moulin Rouge.
Non podiamos deixar de
visitar a catedral de Notre-
Dame, marco da famosa
historia de Quasimodo e
Esmeralda, así como o barrio
latino e os grandes
boulevares, St. Michel e
St.Germain.

No Louvre, coñecemos
de cerca á célebre
Mona Lisa, entre

outras moitísimas cousas
impresionantes e moi
interesantes.

24

As nosas impresións...
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A verdade é que todo foi máis que perfecto!. Todo era
precioso e ao grande. Os Campos Elíseos impresioná-
ronme moitísimo, os escaparates eran enormes e impre-
sionantes e en tódolos restaurantes había moitísima
xente a todas horas. Encantáronme, en xeral, todos os
monumentos que vimos.
Disney é coma un conto e as atraccións son xeniais.
Gustoume todo.
As noites do hotel foron do mellor, coñecemos a moití-
sima xente, moitos rapaces e rapazas de Barcelona, Italia

e Asturias. Eran todos moi riquiños, salvo o “Jakas” que lle
robou os tickets do almorzo a Ángel…ha, ha, ha!.
Ben, todo perfecto, e quérolle dar as gracias a Montse
por todo. Un biquiño a todos e tamén aos compañeiros do
IES As Telleiras porque son todos xeniais…!     

PAULA GRANDAL (3º A)

Levei moi boa impresión o día que fun ver a Torre Eiffel e
tamén Disneyland. Gustoume o paseo en barco polo
Sena. En xeral, encantoume París. As noites de charla
nas habitacións foron divertidas. Fomos a unha tenda,

Fomos testemuñas e
mesmo partícipes dos
espectáculos das rúas,

comprobamos de preto a
incrible diversidade racial e
cultural da capital,
empapámonos todo o que
puidemos do ambiente
parisino….

Oúltimo día,
aproveitamos a visita
a Disneyland para

liberar adrenalina nas
atraccións e para coñecer de
cerca o reino da fantasía
creado por Walt Disney.

Todo o bo remata axiña,
así que cando nos
quixemos dar conta, xa

estabamos collendo o voo de
volta á casa, cansos, pero
moi satisfeitos pola
experiencia vivida. Aquí vos
amosamos algunhas das
fotos que sacamos, aínda
que hay moitísimas máis na
Galería da nosa páxina web.
A nós só nos queda
despedirnos da cidade do
amor cun “Au
revoir….Paris!!!”

25
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Primeiro día 

Chegamos ao
aeroporto de Coruña,
onde collemos un
avión cara a Barajas,
Madrid. Tras o
transbordo e a viaxe
en avión, chegamos
ao aeroporto de Orly
en París. Deixamos
as maletas no hotel e
fomos a un centro
comercial Auchan,
onde comemos nun
McDonals, que era o
máis económico para
unha viaxe de
estudos.
Pola tarde fomos en
metro á praza
Trocadero, dende
onde fomos á Torre
Eiffel, onde pasamos
toda a tarde. Subimos
camiñando ata a
segunda planta,
dende onde hai que
subir en ascensor o
que queda. Tamén
demos un paseo en
barco polo Sena, no
cal explicaban
curiosidades sobre as
pontes, estatuas, etc.
Despois collemos o
metro para os
Campos Elíseos,
onde nos deixaron ir
por libre para facer
unhas compras e
cear. Eu, coas miñas
amigas, ceamos nun
“Pomme du Pain”, un
restaurante
equivalente a un “En
Panes” español. Ás
11 collemos o metro
de volta ao hotel, Ibis
porte de Bagnolet, de
3 estrelas que non
estaba mal.

Segundo día

O día 23
levantámonos ás 8,
tomamos o almorzo

no hotel e ás 9 fomos
en metro a
Monmartre, o punto
máis alto de París,
onde se encontra a
catedral de Sacré-
Coeur, dende onde
hai unha vista
incrible.
Despois de comer
fomos á illa Cité,
situada no río Sena,
onde se encontra a
Catedral de Notre-
Dame. Esta catedral
é preciosa, tanto
polos gravados das
portas como polo
impoñente das súas
múltiples vidreiras,
que eran
espectaculares. Só
por 2 euros máis
puidemos entrar
nunha sala onde
estaban os tesouros
alí encontrados. 

días en PARÍS5
pedín un zume e o tendeiro respondéume Wah-cha!! e eu fli-
pando, pero rin moito.    

LOIS REINOSO (3º A)

A viaxe a París foi realmente divertida e interesante. Alí puide-
mos ver os grandes monumentos como a Torre Eiffel, o Arco de
Triunfo, Notre-Dame…e as grandes rúas, os Campos Eliseos, o
barrio latino….
O máis divertido era ir xantar ou a calquera tenda e pedir as cou-
sas en francés, aínda que ás veces non te entenderan ou non en-
tenderas o que a xente che dicía. Tamén tiven oportunidade de
coñecer (aínda que fóra do programa previsto) un hospital fran-
cés que era bastante raro, non se parece aos de España…
O día que mellor o pasei foi, por suposto, o día que visitamos
Disney. En París é todo ao grande, nunha palabra. París é aluci-
nante e eu recoméndolle a todo o mundo que o visite porque ¡vai-
lles encantar!. Eu, dende logo, repetirei e voltarei á cidade do
amor.

MARTA FERNÁNDEZ (4º A)   

Aínda que con morriña, gustoume a viaxe; a cidade enteira é
preciosa por todos os seus recunchos. Sen dúbida, o meu día
preferido foi o que fomos a Disney, fíxome moita ilusión e conse-
guín sacar unha foto con Mickey. Impresionante e grandioso,
PARÍS!

ALBA PÉREZ (4º A)

Encantoume a excursión a Paris, é un lugar moi bonito, cheo de
xente, de monumentos, todo é ao grande e moi simétrico.
O que máis me gustou foi a Torre Eiffel e o Sacré Coeur. Dende
alí hai unhas vistas preciosas de toda a cidade.
Tamén me gustou moito Disney, aínda que non montei en todas
as atraccións, xa que estaba enferma (Marta contaxioume).
O peor é que todo é moi caro (sobre todo as bebidas) e tamén o
feito de ter que moverse moito en metro.
O tempo foi moi bo, non facía nada de frío excepto o xoves, que
choveu. 
É unha cidade moi bonita e encantaríame ter visto moitas máis
cousas durante máis tempo.

PATRICIA LÓPEZ (4º A)

A viaxe a París foi incrible, é unha cidade preciosa aínda que
algo cara. O que máis me gustou foi subir á Torre Eiffel e ver todo
París.
Tamén me gustou moito Disneyland e sacar fotos con Pluto, Min-
nie….As atraccións eran moi divertidas, e as tendas de Disney
eran preciosas, todas cheas de peluches das personaxes das pe-
lículas. O que menos me gustou foi ter que camiñar tanto todo o
día e ir no metro en vagóns cheos de xente, aínda que ás veces
subían músicos e tocaban, e daquela pasábamolo moi ben.

NEREA OTERO (4º B)

Grupo de Francés - 3º e 4º da ESO
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Alí está un obelisco,
regalo do goberno de
Exipto. Dende alí
camiñamos polos
Campos Elíseos ata o
Arco do Triunfo, que
é un monumento
precioso. No arco
central ten gravados
nomes de cidades
onde Napoleón librou
batallas e venceu, e
nos laterais nomes de
varios xenerais do
seu exército.
Alí está a “Tumba do
Soldado
Descoñecido”, un
monumento dedicado
ás vítimas da I
Guerra Mundial; cada
día ás 6 da tarde,
unha asociación
acende unha chama
no monumento en
recordo das vítimas.

Cuarto día

Este día nos fomos a
Disneyland, pasamos
o día alí. É máis
bonito do que se
pode imaxinar. O
parque antigo está
ambientado no Oeste.
Ao chegar,
sacámonos unha foto
con Winnie de Pooh e
montamos nunha
montaña rusa
ambientada nunha
mina, pasando antes
pola casa encantada.
Comemos nun
restaurante do parque
e despois montamos
en Space Mountain,
unha montaña rusa
cun xiro de 360º que
simula unha viaxe ao
espazo, os efectos
especiais son
espectaculares. Tras
iso fomos ao parque
novo, Disney Studio.
Alí montamos en

Terceiro día

O día 24
levantámonos ás
7:30, e despois de
almorzar no hotel,
saímos para o museo
do Louvre, que
mestura o edificio
antigo (formado por 3
pavillóns construídos
no século XII e
ampliados no
Renacemento) e
unhas pirámides de
cristal proxectadas
por Leoh Ming Pei.
Este museo ten
moitas e diversas
exposicións: Exipto,
Mesopotamia,
pintura, escultura… e
unha exposición
temporal sobre o
Louvre na Idade
Media. Nosoutros
vimos a exposición
sobre a Idade Media,
a pintura renacentista
(onde vimos A
Gioconda de

Leonardo Da Vinci), a
exposición de
escultura coa Venus
de Milo e tamén as
salas de Exipto.
Ese día camiñamos
ata a “Académie
Nationale de
Musique” e comemos
nos seus arredores,
nun italiano que
estaba moi ben de
prezo (uns 10 euros a
ración dependendo
da comida) e cada
fonte era moi
abundante. Outra vez
xunto a Academia da
Música, gozamos do
espectáculo de tres
mozos que fixeron
unha actuación de
break dance.
Pola tarde fomos á
Praza da Concordia,
onde se decapitaba
aos prisioneiros; de
feito alí foi decapitada
María Antonieta e o
último rei de Francia.

Hollywood Tower,
ambientado nun hotel
que é alcanzado por
un raio, polo que o
ascensor cae ao
baleiro (os cadáveres
das persoas que ían
nel nunca se
encontraron); a
atracción simula a
caída do ascensor. É
xenial.
Cenamos nun
McDonalds do
parque, tras o cal
paseamos por Disney
Village, un conxunto
de tendas e
restaurantes que a
diferenza do parque
(que cerra ás 7),
cerra á 1 da mañá.

Quinto día

Levantámonos ás 8
para almorzar como
sempre no hotel.
Despois déronnos a
elixir se queriamos ir
ao centro comercial
ou quedarnos no
hotel descansando,
que foi o que fixemos
nosoutros. Ás 11
deixamos o hotel e
fomos ao aeroporto.
Tras chegar a Madrid
comemos un
bocadillo nun bar do
aeroporto, e
finalmente collemos o
avión de volta a
Coruña.

27

días en PARÍS

Sara Rey Ponce - 3º B
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O  M E U  L A R

Onde estará o meu lar
no que poida olvidar

as desgrazas e o meu laiar.

Onde estará o meu lar
no que xa non teña que chorar

para as penas olvidar.

Onde estará o meu lar
do que non terei que marchar

nin por amores ou errores chorar.

Onde estará o meu lar
no que poderei descansar
vivir en paz, soñar e amar.

Sara Seijo Alvariño 
e Iwona Nakonieczna

S O Ñ O S

Miro ao horizonte pero non te encontro,
sinto que me desmaio e acabáseme o tempo,

tempo que pasa con ese tic-tac.
Realidade virtual, necesito a liberdade...

...coa que un home chega ao universo.
Pérdome, mírote e encóntrome no paraíso,
necesito que esteas sempre ao meu lado,
vivir contigo este soño por fin logrado.

Son tantos anos, tantas desilusións.
O roce dos nosos corpos provoca paixón,

paixón que crin perder,
pero contigo só encontro o pracer.

O pracer do guerreiro gañador que volve a casa,
co sabor da victoria, co sangue na espada,

vitoria tras vitoria consolídase líder,
dunha nación sometida a facer o que el dice.

Todos temos algunha espiña no corazón,
por ben ou por mal todos tomamos decisións,
decisións que non son sempre as correctas.

Arríscate, tócache mover peza.

GRAZAS a todo o alumnado que participou no XXI Certame Intercentros do Concello de
Narón. GRAZAS aos titores/as e profesores/as que ensaiaron, axudaron e colaboraron
con estes nenos e nenas. FELICIDADES aos premiados/as: 

•O alumnado de 4º de Primaria coa obra "O tren viaxeiro".
•Adrián España Dopico de 4º de ESO co seu rap "Soños".
•Aida Bouza Leal de 2º de ESO, polo seu cómic "Norbert Wiener, o despistado"
•Sara Seijo Alvariño e Iwona Nakonieczna de 1º de ESO, pola súa poesía "O meu lar"
•Ezequiel Galdo Montero de 4º de ESO, pola súa poesía "E eu quedo só"

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN E DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA

inntteerrcceennttrrooss
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E  E U  Q U E D O  S Ó

Ai vento, ventiño,
onde vas polo camiño?

Ai vento, ventiño,
estragáchesme  o viño!

E agora non sei que facer
antes de morrer:

non fago máis que encañar!
A quen quero enganar?

Ti vaste polo camiño
e eu quedo só co meu viño.

Ezequiel Galdo Montero

Soños, a miña vida baséase en soños,
en ter o que necesito e sen máis desaparecer,

voar contigo ao universo e volver a ser
ese neno que te desexaba ter.

Volvo a casa camiñando coa cabeza gacha,
anoxado por non ser esa persoa sensata,

por xogar contigo como se foses unha pelota.
Ti para min? A rosa máis fermosa.

A pesar de todo a vida segue,
con novas aventuras, xoga, atrévete.
Somos unha persoa entre un millón,
pasar desapercibido é o mellor….

Todos temos soños…soños que algún deles son inalcanzables,
pero a pesar diso non podemos deixar de loitar por eles.
Isto vai dedicado a todas esas persoas que me seguen,

aos meus compañeiros, aos meus amigos, á miña familia…
a todos vós que estades hoxe conmigo…PAZ!

Adrián España Dopico

intercentros
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OO CCoommeeddoorr 
ddoo FFeeaall

-Por que se decidiu construír
un comedor no Feal?

-En realidade, o Feal xa tivera
comedor no pasado (no lugar
do actual taller de tecnoloxía).
Chegou un momento no que
o mantemento daba proble-
mas, e despois de anos sen
el, a ANPA tomou a iniciativa
de recuperalo e será quen o
xestione, cos recursos econó-
micos da Consellería de Edu-
cación.

-Por que están tardando tanto
as obras?

-O principal problema foi que
a empresa que comezou as
obras quebrou e a Conselle-
ría de Educación tivo que
contratar outra.

-Canto diñeiro supón a cons-
trución?

-Inicialmente o presuposto
era de uns cincocentos deza-
seis mil euros, pero rebai-
xouse a uns catrocentos vinte
mil.
-Canta capacidade terá?

-Máis ou menos a capacidade
será de entre 100 e 150 per-
soas (alumnado e persoal do-
cente).

-Terá cociña propia?

-Non, a comida será traída
por un servizo de catering
que se atopa apartado do co-
lexio.

-Canto haberá que pagar por
cada comida?

-A comida do mediodía estará
entre os seis e os oito euros,
pero non hai que esquecer
que tamén haberá almorzos
antes das clases (de entre

dous e tres euros), aínda que
para estes non haberá trans-
porte escolar.

-Haberá cafetería?

-En principio non, pero tal vez
se poida habilitar un pequeno
espazo máis adiante.

-Como se poden solicitar pra-
zas?

-No seu momento, enviarase
unha circular ás familias expli-
cando os trámites.

-Cando comezará a funcio-
nar? 

-O edificio ten que estar en-
tregado o 31 de agosto de
2010 e o mobiliario xa está al-
macenado. Polo tanto, o ló-
xico e que se poña en marcha
ao principio do curso 2010/11.

O alumno de 3º de ESO B Christian Riveira

Rey, fixo unha entrevista á directora Mª Dolo-

res Vizoso Sanclaudio e ao presidente da ANPA

Salvador Basoa Rodríguez. Entre os dous con-

testaron a algunhas das preguntas máis fre-

cuentes sobre o futuro comedor do Feal:
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Unique buildings
Let´s travel around the world through these great buildings
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A  F e i r a  d e  M o e c h e
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O 23 abril xa me levanto con ánimo,
porque é a feira de Moeche e para min é un
día moi especial. Sempre hai moita xente e
moitos faltamos ás clases para disfrutar dese
día de festa.

Eu vou co meu pai a cabalo, cada un
co seu. Normalmente saímos da casa ás oito
da mañá e chegamos alí polas nove. O ca-
miño xa é unha parte da festa pois para min
é moi agradable andar a cabalo e máis se
ese día non vou á escola (só é un día no
ano!!).

Ao longo da mañá e da tarde realí-
zanse varias probas nas que participan moi-
tos xinetes cos seus cabalos e carruaxes:

- andadura de trotóns 
- andadura do país
- trote do país ou de cruzados
- manda máis números

Se gañas, danche un
premio en metálico, de cartos,
vaia! E para gañar tes que
facer o mellor tempo. Hai pre-
mios de ata 100 € nalgunhas
das categorías.

Cando hai clase ao día
seguinte, normalmente tamén
falto, pero este ano cádrame
moi ben xa que o 23 é venres e
teño a fin de semana para des-
cansar antes de volver ás cla-
ses.

O ano pasado cheguei á
casa ás once e media da noite
e ao día seguinte non podía co-
migo. 

Este 23 de abril espero
pasalo ben, coma o ano pasado
ou aínda moito mellor.

¡¡TODOS Á FEIRA!!

AA  FF ee ii rr aa  dd ee  MM oo ee cc hh ee
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Aitor: De onde vén a túa afección polos cabalos?
Adrián Carballo: O meu pai sempre tivo cabalos e
a min xa dende moi pequeno me gustaban.
Daniel: Cal é o teu primeiro recordo subido nun ca-
balo?
Carballo: Teño unha foto na casa de cando tiña uns
dous anos, subido ao cabalo co meu pai, sen mon-
tura.
Adrián Fernández: Coméntanos algunha anécdota
que che pasara de neno cos cabalos.
Carballo: Uff! Teño moitas… por exemplo, lembro
unha vez, cando tiña catro anos, a miña familia es-
taba traballando na terra. Alí estaba a besta do meu
tío e subíronme. Caín e empecei a chorar. Todos
pensaban que collera medo e que non volvería a
subir a un cabalo, pero chorando e todo manchado
de terra, xa volvín a montar.
Outra vez, xa con nove anos, subín a unha besta
sen cabezada. Empezou a correr, pasou por debaixo
dun limoeiro e quedei prendido na árbore mentras
a besta escapaba correndo.
Tería moitas anécdotas máis, pero non me podo
poñer a contalas todas.
Bárbara: En que consiste o teu coidado diario dos
cabalos? Cantos tes?
Carballo: Teño tres: dúas égoas e un cabalo. Dia-
riamente doulles de comer pola noite (a miña nai
encárgase pola mañá) e ao mediodía encárgome de
soltalos na finca ata a noite.
As fins de semana limpo as cuadras e cada dous
meses cámbiolles as ferraduras.
Diego: É moi caro manter os cabalos?
Carballo: Cada dous meses gastamos uns 40 euros
en ferraduras para cada cabalo. En penso, sobre
100 euros cada mes e medio; e a iso sumamos o
gasto de champús, engraxante de cascos, etc.
Zaira: Sabemos que tamén te adicas á doma de ca-
balos, dende cando tes esa afección?
Carballo: Dende os nove anos. Vin un home que
se adicaba a iso: Manuel Iglesias Arribí, alias “El Ge-
melo”. Preguntoume se me interesaba ir con el e
aceptei. Dende entón, todos os sábados entrena-
mos e durante o verán participamos en diferentes
feiras.
Aitor: En que consiste a doma?
Carballo: Basicamente trátase de conseguir que o
cabalo faga diferentes exercicios de doma: clásica,
vaqueira, alta escola e exercicios de fantasía.

Bárbara: Resulta difícil conseguir que fagan eses
exercicios?
Carballo: Algúns son complicados. Necesitan moi-
tas horas de entrenamento.
Daniel: Os cabalos empregados na doma, son
teus?
Carballo: Non son meus, son de Manuel, o coor-
dinador.
Aitor: Onde fixestes o último espectáculo?
Carballo: O último foi en Valdemorillo (Madrid).
Consistía nunha mostra, organizada por Francisco
Canales, na que participaban distintos espectácu-
los de España e Portugal. Cada cabalo tiña que
facer algo distinto e orixinal.

Diego: Deixarías de facer esa actividade que re-
quire tanto tempo? 
Carballo: Non, porque me gusta moito, aínda que
ás veces se me fai pesado e penso en deixar todo,
pero ao momento cambio de opinión. É unha au-
téntica vocación.
Fernández: Cal é a parte máis divertida do teu
traballo?
Carballo: Gústame facer rutas a cabalo, e tamén
cando traen un cabalo novo e lle temos que ensi-
nar: iso resulta moi entretido.

Moitas grazas a Adrián Carballo por concedernos
esta entrevista. Esperamos ter a oportunidade de
velo axiña nalgún espectáculo cos seus cabalos.

Adrián Carballo Bouza é alumno do colexio CPI do Feal. Vive en Sedes cos seus pais. Non ten

irmáns. Ten 17 anos e dende moi pequeniño amosou gran afección polo mundo dos cabalos. O

ano pasado participou no programa Criaturas da TVG e descubrimos a súa tarefa na doma.

Para saber un pouco máis da súa historia, respondeu  a unhas preguntas que lle fixeron os

seus compañeiros de 3º de Diversificación.

ee nn tt rr ee vv ii ss tt aa ::  AA DD RR II ÁÁ NN  CC AA RR BB AA LL LL OO
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e n t r e v i s t a :  A D R I Á N  C A R B A L L O Os que se van

??

1.Carmen Feal
2.Dolores Vizoso
3.Alfonso Lamas
4.Eva Mª Bouza
5.Loli Abelleira

2

1

5
4

3
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Xeerrooggllííffiiccooss

1. CAMISETA
2. PENDENTES
3. VESTIDO

Que vas poñer?

SOLUCIÓNS

1

2

3
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You need two plastic bottles,
a zip, a cutter and glue.

Cut the bottom of the 
bottles.

Stick the zip on both sides. Now you have a 
useful purse!

You need two corks, a pen
drive, a cutter and glue.

Use a drill to make holes
in the corks.

Use glue to stick in the 
pendrive and its cap.

Now, you have an original
cork pendrive with its cap!

You need a clothes peg and
chopsticks.

Undo the clothes peg. Make a gap in the 
chopsticks and assemble the

metal part of the peg.

Now you can eat Chinese
noodles easily!

You need a pencil, a ruler, a
pair of scissors, a box of 

cereal, coloured paper and
glue.

Use the ruler to draw the
shape of the rack.

Cut it and decorate the box. And here you have 
a practical magazine rack!

You need an old lamp stand,
an X-ray, a pair of scissors,

a ruler and glue.

Draw the shape of a
lampshade on the X-ray.

Cut it, stick it and place it
on the lampstand.

Now you have an original
lamp with an X-ray

lampshade.

39

5 eeaassyy wwaayyss to reuse things

Grupo de 4º de Diversificación
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Unha mañá soleada, os profes leváronnos á pista vella. Alí 

contáronnos un conto  que se chamaba “Ramón preocupón”. Era un neno

que tiña moitas preocupacións e entón fabricou un boneco que, escondido

baixo a súa almofada, tódalas noites lle contaba as súas preocupacións e así

durmía tranquilo.

Despois de lernos o conto, cada un de nós fixemos un boneco quitape-

sares para gardar baixo a nosa almofada e así contarlles as nosas preocupa-

cións e durmir tranquilos.

¡Quedáronnos moi chulos!

OOss bboonneeccooss qquuiittaappeessaarreess

1º A e B de Primaria
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RReemmaattaann PPrriimmaarriiaa

RReemmaattaann PPCCPPII

66ººBB

66ººAA

Rematan Secundaria        

42
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Rematan Primaria

Rematan PCPI

43

44ººBB

44ººCC

44ººAA

RReemmaattaann SSeeccuunnddaarriiaa        
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