
Rev i sta  do  CPI  do  Fea l  nº  8   xuño  20 1 1Rev i sta  do  CPI  do  Fea l  nº  8   xuño  20 1 1

SSaann  VVaalleennttíínn

RReemmeeiirrooss

SSoottaavveennttoo

IInntteerrvviieeww  wwiitthh  MMiikkee

A_tribo_8_A_tribo_8  08/06/11  13:19  Página 1



SSUMARIOUMARIO

2        Interview with…2        Interview with…

3        Editorial3        Editorial

44 MagostoMagosto

6        A serpe6        A serpe

9        O neno que dicía palabro-9        O neno que dicía palabro-

tastas

10      Testamento 201110      Testamento 2011

11      Os pequenos de Freixeiro11      Os pequenos de Freixeiro

12      Doce dos cumples12      Doce dos cumples

14      Visitamos aos bombeiros14      Visitamos aos bombeiros

15      Estes somos nós15      Estes somos nós

16      O remo16      O remo

17      Accésit para os de 2º EP17      Accésit para os de 2º EP

18      O noso comedor18      O noso comedor

19      San Valentín19      San Valentín

20      Saídas en bici20      Saídas en bici

21      Proa 201121      Proa 2011

22      Facendo novos amigos…22      Facendo novos amigos…

e practicando linguase practicando linguas

23      O rap  de 1º C23      O rap  de 1º C

24      Sotavento24      Sotavento

26      Neniña26      Neniña

27      O rapaz do muíño27      O rapaz do muíño

30 30 guess the teacherguess the teacher

32     Intercentros32     Intercentros

34      Excursión a Santiago34      Excursión a Santiago

35      Parabéns Mª Luz35      Parabéns Mª Luz

36     Rematan Primaria36     Rematan Primaria

37     Rematan Secundaria37     Rematan Secundaria

38      O gafe38      O gafe

EEDITORIALDITORIAL
Xa estamos aquí!! Que pronto pasa un

ano e cantas cousas temos que contarvos!!
Neste número estamos especialmente emociona-
dos pola homenaxe que se brindou á nosa re-
vista durante o Entroido. Diversas tribos
chegadas de todo o mundo acamparon no Feal:
as aulas de infantil acolleron ao pobo indio; as
de Primaria aloxaron  espectaculares masais,
tuaregs orixinarios do cálido deserto e esqui-
mais, afeitos ao frío polar. Non faltaron outros
grupos variopintos: hippies, vaqueiros, zombis,
raperos... En fin, vaia ambientazo de convivencia
multicultural!! Seguimos asombrados polo traba-
llo e a imaxinación que artellaron esta simbólica
festa. Grazas.

Pero entrade, entrade, non perdades de-
talle do que se move dentro da revista, seguro
que pasades un rato agradable e poderedes
aprender moito das distintas experiencias oco-
rridas en cada recuncho do colexio: a creativi-
dade dos máis pequenos mistúrase coa madurez
dos maiores e o conxunto logra debuxar a esen-
cia do Feal.

Mantemos o costume de celebrar festas
populares como o Magosto, o Samaín ou os
Maios. E a participación no Certame Intercentros
queda asegurada co talento dos alumnos e o
respaldo dos profesores. 

Este ano contamos coa presencia de
Mike, que puxo acento americano ao noso cen-
tro. Podedes ler a entrevista que lle fixeron.

Cada curso temos excursións inolvidables: mi-
rade o ben que o pasaron nas diferentes viaxes. 

Non faltan as anécdotas, os pasatempos
e moitas fotos e ilustracións que farán máis
amena a lectura.

A nota melancólica sempre está nas des-
pedidas: todo o cariño para os que marchan e
moita sorte no novo rumbo.
Para rematar, damos as grazas aos que fan po-
sible que a nosa revista esté xa na súa oitava
edición.

Un saúdo e ata a próxima!!!

deseño da portada:  bárbara freire

Xuño 2011
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Interview with...
PROFILE

Name:Mike.

Place of birth:Philadel-

phia,USA.

Date of birth:Septem-

ber 25, 1987.

Star sign:Libra.

Favourite Spanish

meal:Galician food,

especially 

clams in garlic and

parsley sauce. 

Favourite Spanish

city:Madrid and

Oviedo. 

Favourite Spanish

film:”La lengua de las

mariposas” and many

of Almodovar’s films.

1.-Why did you
decide to come to
Spain?

I studied  Spanish
in the university
and I wanted the
opportunity to l ive
abroad. The Span-
ish culture always
interested me.

2.-What did you
study at Univer-
sity?

I studied English,
Spanish and Inter-
national Studies.

3.-What are your
hobbies, apart
from boxing?

I l ike reading,
cooking, playing
basketball and
watching fi lms.

friends in
the USA?

Yes, es-
pecial ly
my dog. I
keep in
contact
with
everyone
through
the inter-
net.I also
really
miss
some food from my
country.

9.-Would you l ike to
travel to other
countries?

Yes , of course. I al-
ways love travell ing
to new places and
meeting the people
and trying the food.

10.-What are your
plans for next year?

I’m going to work
another year as an
assistant teacher in
a school in Madrid.

4º Diversif icación

4.-What do you
like best about
Spain?

First of al l, the
food. The people
are very nice and
helpful, especial ly
in Galicia.

5.-What surprised
you most about
l ife in Spain?

The relaxed pace
of l i fe surprised
me at first and it
was diff icult to
get used to. But
now I very much
enjoy it.

6.-What’s the fun-
niest thing that
happened to you
in O Feal?

The whole week
before carnival
was a lot of 
fun.
Everyone in the
school was wear-
ing costumes.In
the USA, we
don´t have any-
thing l ike that.

7.-Where do you
hang out at week-
ends?

Sometimes I go
hear l ive music or
I go to dance
clubs or bars with
friends, but I also
take advantage of
my time to travel
to other parts of
Spain and Europe.

8.-Do you miss
your family and

A todos os alumnos e os meus colegas do Feal...

Quero agradecervos este fantástico ano no colexio, este tempo
aquí con todos vós. Considérome moi afortunado de que a
miña primeira experiencia en Europa fose nun lugar tan encan-
tador e con xente tan amable. 

Foi un pracer ter a oportunidade de compartir un pouco do meu
idioma e dos meus costumes, e á vez aprender moito da vosa
cultura galega. Despídome con moitos recordos lindos que
nunca esquecerei. O Feal e Galicia sempre terán un lugar moi
especial no meu corazón. 

Grazas por todo!
Mike 
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O neno que dicía palabrotas. 

 

 

Conto feito polos alumnos de 1º B, escrito por Icía Pita Amor e o debuxo é de Éire 
Picos Coira 



testamento 2011

HAO! Amigos, como  estades?
Imos rematar a festa:
faredes agora o lume
e chegarame ata a testa.

Pero antes, vou falar
e facer unha lembranza,
comentarei este ano
e logo falo da herdanza.

Este ano foi completo; 
houbo  moitas alegrías:
España gañou nas  motos
todas as categorías.

Triunfamos tamén no fútbol,
no tenis, voltas ciclistas…
a peniña foi que Alonso
foi só segundo nas pistas.

Tamén foi o Xacobeo,
e coa crise aquí, en Galicia,
deixounos algúns cartiños
que boa falta facían.

Hai pouco que nos chegou
outra moi boa noticia
porque vai a Eurovisión
Lucía, desde Galicia!

Con San Valentín, este ano,
vinvos requeteamorosos,
xa vexo que vos contaxian
os amores dos famosos.

Shakira está con Piqué,
e Iker coa Carbonero!
Eu tamén puiden ligar
coa máis guapa de terceiro!

Foi unha aventura breve
pois eu teño que marchar,
“enrolleime” onte con ela
ao quedar aquí a xantar.

Así levo bo recordo
do comedor do Feal,
pois a pesar da comida
paseino fenomenal!

E como vai sendo hora
de poñerme a min candea,
vou falar da miña herdanza:
veredes o que vos queda!

O primeiriño a quen quero
legar algunha pertenza
é a Mike, o meu paisano,
e déixolle a miña tenda.

Para os que van de excursión
vou deixar o meu cabalo
e que fagan unha rifa
onde poden sortealo.

Aos máis pequenos quixera
legar os atrapasoños,
porque teñen ilusións
e parecen moi marchosos.

A  José déixolle a frauta
por se lle falla a sirena,
e quitádeme estas plumas,
que agora serán das xefas.

Para os profes só me queda
a miña pipa da paz,
pero non poden fumala
metidos en ningún bar.

E como teredes ganas
de irvos de vacacións:
¡prendédeme axiña mecha
e danzade ao meu redor!
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Cando rematan as rega-
tas de bateis comenzan as de
trainerillas. Estas embarca-
cións  miden  uns 15 metros
de longo e pesan
como 80 kilos,
levan seis remei-
ros e un patrón.

Xa no verán
son as regatas
de traineras nas
que compiten só
xuvenís e senior.
As traineras son
barcos moito
máis grandes de
120 metros de
longo e pesan 200 kilos ,
nelas van  doce remeiros e
un patrón Ao final desta liga
interesa quedar ben clasifica-
dos  para que o club recolla
algúns cartiños. Para min a
mellor competición de traine-
ras é a  bandeira da Concha
en San Sebastián, compiten

Gústame moito o remo. Ë
un dos meus deportes favo-
ritos porque se fai ejercicio,
viáxase  moito e tamén me
gusta competir.

Eu practico este deporte
no Club de remo A Cabana
que é un club que leva moi-
tos anos entrenando e com-
petindo e ten remeiros de
todas as categorías.: ale-
víns, intantís, cadetes, xuve-
nís e senior, tanto
masculinos coma femeni-
nos.

Entrenamos toda a tem-
porada para estar en forma
.No mes de febreiro come-
zan as competicións de ba-
teis que son embarcacións
que miden cerca de 10 me-
tros de longo e poden pesar
70 kilos; nos bateis van
catro remeiros e un patrón.

clubs de toda España e hai
moito ambiente deportivo.

Este ano o campionato de
España de bateis celebrouse

aquí en Ferrol .As tres embar-
cións de Ferrolterra que se cla-
sificaron para a final deste
campionato conseguiron tres
medallas: medalla de prata
para os xuvenís de A Cabana ,
medalla tamén de prata para As
promesas femininas de Ares e
para a tripulación senior da A
Cabana, que quedaron en ter-
ceiro lugar, medalla de bronce.
Parabéns! a estes campións.

ÁNIMO RAPACES E RAPAZAS,
PRACTICADE ALGÚN DEPORTE

Diego López del Rio, 4ª Div.

O  R e m o
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   PREMIO ÁCCESIT NO CERTAME “COOPERATIVISMO NO ENSINO” 
 

 

 
Xa rematado o curso pasado, os nenos e nenas que agora están en 2º, 

acompañados das súas familias e profes, recibiron en Vilanova de Arousa 

o premio áccesit no certame “Cooperativismo no Ensino 2010”  

polo seu traballo A nosa plantación. 

Despois de recibir o premio foron invitados a comer e pasar unha divertida 

tarde no Pazo de Baión. 



O  N o s o  C o m e d o rO  N o s o  C o m e d o r

Catro alumnas de 3º da ESO fixe-
mos unha entrevista a Salvador, o
presidente da A.N.P.A e encargado
do funcionamento do comedor para
saber máis desta novo servizo do
noso centro.

1.¿Cómo xurdiu a idea de facer un
comedor?
Xurdiu cando eu collín a A.N.P.A
deste colexio e vin a necesidade
dos pais deste servizo para facilitar
unha boa conciliación familiar.
Levou dous anos de traballo e des-
pois de dous anos e medio termi-
nouse de construír.
2.¿Cres que tivo éxito entre as fa-
milias e os alumnos o novo come-
dor esolar ou esperabas algo máis?
Esperaba algo menos. A día de
hoxe o comedor do Feal sorpren-
deu a todo o mundo debido á canti-
dade de xente que se queda:
levamos ao redor de 50 comensais
diarios.
3.¿Quen elabora os menús que se
presentan ao longo das semanas
no comedor?¿Con que criterios se
escollen eses alimentos?
Elabórao o servizo de cátering; ten
un gabinete de dietética e a través
do acordo con el, realizan o progra-
mas de comidas.
A través da páxina web da Conse-
llería de “comer san”.
4.¿Cres que os alumnos que xa o
probaron quedaron satisfeitos?
Eu creo que si, nunca tiven protes-
tas respecto á comida, a algún  po-
deralle gustar máis a outros menos,
pero todo o mundo o come.
5.¿Houbo algunha vez algún pro-

blema no comedor ou coa comida?
Non, poden ser cuestións puntuais
como sucede en cada fogar, pero
problemas graves ningún.
6.¿Tedes pensado poñer cociña en
vez de traer a comida de cátering?
Este comedor, se vos fixades, está
montado para ter cociña, pero
cando se solicitou foi para xestionar
co cátering. Non sei cando se po-
ñerá cociña, espero que se poida
poñer cociña en dous, tres ou catro
anos, cando pase a crise.
8.Normalmente ¿sobra moita co-
mida au hai veces que é necesa-
ria?
Nin sobra, nin falta, creo que todo o
mundo vai bastante satisfeito na
cantidade.
9.Se sobra ¿que facedes coa co-
mida sobrante?
Pois tirámola.
10.¿Tamén funciona o programa de
almorzo? E, se é así ¿que servides
neles?
Tamén, de 7:30 h. da mañá ata as
9:00 h.
Leite, galletas, zumes...todo o que
é un almorzo saudable.
11.¿Preocupádesvos por que nos
menús haxa comida da zona? (re-
ceitas galegas, elaboradas con pro-
ductos de Narón, da cooperativa...).
Ao vir feitos dende o cátering, non
podemos entrar na elaboración dos
menús, se tivéramos cociña propia
dende logo que sería algo que te-
riamos moi en conta.
12.Se algún alumno/a ten algunha
clase de intolerancia ou algún pro-
blema alimenticio ¿tedes algún
menú especial para eles?

Si, temos en conta calquera pro-
blema que teñan con algún ali-
mento. Pedimos un xustificante
médico que se envía ao cátering e
preparan e envían un menú especí-
fico.
13.¿Os alumnos soen cumprir as
normas de hixiene antes e despois
das comidas?
É un traballo que hai que facer e
non todos están acostumados, pero
insistindo dúas ou tres veces os pri-
meiros días todos o fan.
14.¿Hai alguén encargado dos coi-
dados dos nenos pequenos?
Sí, a día de hoxe temos unha en-
cargada e dúas coidadoras.  Ade-
mais para os nenos de infantil
temos unha coidadora específica.
Saen dez minutos antes, vanos
buscar ao porche do colexio e léva-
nos ao comedor.
15.¿Incorporaredes unha cafetería
no comedor escolar?
Non, porque ao ser C.P.I. choca-
mos coa lei e non nos deixan, só
está permitido para os Institutos e
Centros de Formación Profesional.

Aínda que non poidamos ter cafete-
ría, estamos moi orgullosos e satis-
feitos co noso comedor.
Ensínannos a comer alimentos de
todo tipo, a ter hixiene e as caras
de satisfación que teñen os alum-
nos é un sorriso para todos nós.

Fátima Vázquez López
Judit Mouriz Rañales

Elena Santalla Serantes        
Carla Sabio Mouriz
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s a n  V a l e n t í n

ENAMORADA DE TI

El primer día pasaba de ti,
pero el segundo eso dejé de sen-

tir.
Tal vez fueron tus ojos turquesa

o quizás tu superpelo
pero no dudé en enamorarme de ti

ni un solo momento.

Al loro con esto
me gustas un montón

y lo siento por darte el tostón.

¿ Y qué voy a decir?
pues no lo sé.

Yo te quiero así
siempre lo haré.

No me hace falta describirte
sólo con pensarte ya es sentirte.

Y ahora estoy aquí
mirándote sin que te des cuenta

cuando andas por ahí.

Y ahora soy tu amiga
no me queda otra alternativa

pues para decirte que me gustas
soy demasiado tímida.

Violeta Varela 2º B – ESO
2º premio no I CONCURSO DE DECLARA-

CIÓNS  DE AMOR.

Hoy es uno de esos días en  los que te das cuenta
de lo que quieres a esa persona de verdad  , por-
que  no puedes vivir sin ella … Si miras al cielo ,
de noche y ves las estrellas con la luna llena , tan
blanca y brillante en el centro del cielo estrellado ,
ya puedes ir contando las estrellas y el valor de la
luna , porque eso es todo mi amor por ti !... Si te
escondes detrás de la puerta para jugar al escon-
dite  , no tardes mucho en salir porque te tengo
que demostrar todo lo que te deseo … Tengo
ganas de ti …!  Tengo ganas de volver a disfrutar  ,
tus besos , tu felicidad , tu locura con la mía , se
puede disfrutar de muchas cosas. Pero de lo que
más es de tenerte a mi lado  , vivir una parte de mi
vida a tu lado , porque la otra parte la viví con mi
familia , la que me apoya en la mayoría de las
cosas, que vivo  que siento y que hago a veces. La
otra mitad me gustaría pasarla contigo,  a tu lado
porque  no sólo te quiero , te amo ,porque quererte
es poco , porque por ti siento algo más que simple-
mente quererte te amo. Tú me lo dices , yo te lo
estoy contando en una carta que estoy escribiendo
y que me está costando escribir , porque realmente
no sé  qué más decir , escribir, y siempre se me
ocurre lo mejor al final y luego no llega el papel y
tengo que borrar mis otros sentimientos y sustituir-
los por otro y empezar a contártelo de nuevo y si
no te llega lo que te quiero , lo que te amo , todo lo
que pasamos juntos y lo que nos queda por pasar
porque esta vida se pasa muy rápido como una
simple mañana de clase aunque se me pasen más
rápido , el lunes , desde las 8:55 hasta las 18:10
en el colegio , y sigo contando las horas , minutos
y segundos que me quedan hasta el día que te
vaya a ver , ese es el día tan esperado de la se-
mana SÁBADO … 
Te quiero , no , te amo a ti , Raúl Pérez.

Carla Santalla Pantín . 1ºB
3ª premio no I CONCURSO DE DECLARACIÓNS  DE

AMOR.
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SAÍDAS EN BICI 
 

 
 

 

O alumnado de 2º de EP está a participar nas saídas en bici 

programadas polo equipo de Seguridade Vial do Concello de Narón. O CPI do 

Feal é o único centro escolar do noso concello que está a participar destas 

saídas cuns participantes de tan corta idade, xa que están pensadas para 

alumnos de 5º e 6º de EP. O mellor de todo e que o estamos a facer tan ben 

que xa levamos dúas e esperamos seguir participando o próximo curso. 



PROA 2011PROA 2011

Os alumnos que participamos no PROA, pensamos que é un programa moi interesante
porque nos explican as técnicas de estudio, axúdannos a facer os deberes e a resolver dúbidas.
Somos dous grupos: un de Primaria e outro de Secundaria. As clases son os luns e xoves para os
pequenos e mércores e xoves para os alumnos da ESO, en horario de 16.30h a 18.10h. 
Este curso os profes que acompañaron o grupo de Primaria foron Mónica e Roberto, e os de Se-
cundaria estivemos con Mar.

Algúns días traballamos na biblioteca, así podemos consultar materiais para as nosas acti-
vidades: outras veces imos á aula de informática e alí nos permiten entrar en xogos educativos
on-line ou consultar temas das diferentes materias.

Os alumnos de PROA queremos agradecer a atención que nos prestan estes profesores e,
aínda que ás veces son un poucos pesados, sabemos que nos insisten moito en que traballemos
para que podamos aprobar. Un saúdo.

Lara Rodeiro e Moisés Maroño
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Durante o último trimestre do pa-

sado curso 2009-2010 o Departamento

de Francés  levou a cabo un intercambio

de correspondencia có colexio Jean-Jac-

ques Rousseau,situado en Argenteuil, na

periferia de París.  Un grupo de 24 alum-

nos de 1º de ESO participaron nesta ex-

periencia e comezaron a entablar

amizade con rapaces franceses que cur-

saban o seu primeiro ano de español. In-

tercambiaron divertidas fotografías e

información sobre os seus hobbies, as

súas familias e os seus centros escolares.

Tendo en conta a boa acollida desta

idea por parte dos alumnos dos dous cen-

tros, e considerando que este é un xeito

divertido de motivalos cara á aprendizaxe

das linguas, retomamos a experiencia no

presente curso. Ademais inscribimos ó

noso centro dentro da

plataforma e-twin-

ning que pretende

que centros de países

europeos diferentes

aproveiten as posibili-

dades que ofrecen as

tecnoloxías da infor-

mación e da comuni-

cación (TIC) para

colaborar e obter be-

neficios pedagóxicos,

sociais e culturais. A

acción e-twinning

creouse, en realidade

para dar ós centros escolares a posibili-

dade de aprender uns de outros, de

compartir puntos de vista e de facer

amigos.

Tanto eu como Carmen Anidos-Mei-

zoso, a profesora de español dos alum-

nos franceses, estamos interesadas en

que a iniciativa culmine cun intercambio

entre os dous centros, así que aínda

que queremos ir amodiño, confiamos en

que todo saia ben e poidamos coñecer-

nos todos persoalmente.

Carmen fíxonos chegar unha foto dal-

guns dos seus alumnos e querémola

compartir con vós. Así son os novos

amigos galos do Feal…!

FACENDO NOVOS AMIGOS…E PRACTICANDO LINGUAS
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Con este rap
queremos presentar
as nosas intencións
e facernos respectar.

Meterse coa xente
menudo deporte!
A este grupo
non hai quen o soporte!

A un de nós
intentaron pendurar!
acoso nesta clase
non pensamos tolerar!

A estoxazos sempre andmos

O Rap de 1º C
e temos que parar,
o material é importante
non o hai que destrozar!

En 1º C
queremos resolver
os problemas polas boas,
non levar as de perder.

Non queremos ser os
malos:
hai que cambiar!
Non queremos máis pro-
blemas:
temos que aprobar!
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NENIÑA

A nena é presumida

gústalle ir ben vestida.

Pero cando non a ves

leva os traxes ao revés

Cando leva sombreiro

parece un bombeiro.

Vístese de sevillana

cando lle da a gana.

Leva pulseira e pendentes

e ri ensinando os dentes.

Iago Lata López. 5º B     

Neniña dos meus ollos

quérote volver a ver

quedei namorado de ti

aquel día co amencer.

Coa brancura da túa cara

igual que a neve caída

e o vermello dos teus beizos

quedoume a alma ferida.

Neniña, canto te quero!

Xa non te podo esquecer

aínda que mil anos pasen

eu sempre te vou querer.

Alicia Santos Lago. 5º B          



O RAPAZ DO MUÍÑO

Había unha vez un rapaz que vivía nun muíño. Chamábase Rosendo.

Un día que se aburría e estaba pensando que facer tivo unha idea. Propúxose

inventar un baile, e así o fixo. Chamoulle muiñeira.

Dábase a casualidade de que por alí pasaban moitos comerciantes que vendían

nas feiras de aquí e de acolá e a Rosendo dábanlle envexa.

Un día atopouse con un velliño que ía de feira en feira vendendo froita e

Rosendo pediulle 

se podía levalo con el.

Entón o vello díxolle:

E que me das a cambio?

E Rosendo contestou:

As moedas que gañe bailando nas prazas dos pobos.

E así foi como Rosendo saíu do muíño e viaxou de praza en praza. 

Fíxose moi famoso e rico, pero a el non lle importaban nin os cartos nin a

fama, senón que se debía ao seu público.

E así foi, como a muiñeira se converteu no que é hoxe, no baile típico de

Galicia.

                       Michelle de Gregorio Otero.        5º B          

A MORRIÑA DE SABELA

Hai tempo, nunha pequena aldea había unha nena chamada Sabela. A Sabela gustáballe moito escribir. Era

unha nena moi aplicada e estudosa que compaxinaba os estudos co traballo do campo, axudándolle a seus pais nas

tarefas da granxa.

Cando medrou tivo que marchar a Madrid para ir a estudar á universidade.

Ao principio estaba moi contenta porque foi facendo amigas e coas clases entendíase moi ben, pero no fondo

botaba de menos á súa familia, así que, sempre que podía viaxaba a Galicia para velos e curar a morriña que sentía.

A morriña foi medrando cos anos, e cando rematou os estudos decidiu escribir para poder así volver para

Galicia e non ter que marchar nunca máis da súa querida terra.

Contaba historias da nosa terra, achegábanos aos costumes, aos olores,...

Pouco a pouco a súa sona de escritora foi medrando ata converterse unha persoa  famosa. As súas historias

traducíronse a moitos idiomas e deu a coñecer a Galicia no mundo enteiro.

 Gañou premios, pero  coas súas historias, tamén lles axudou a moitos emigrantes a levar mellor a súa estancia

no estranxeiro.

Carlota Prieto Pérez. 5ºB                    

PS. Esta é unha unha homenaxe a todas aquelas persoas que se atopan lonxe da súa terra e senten moita MORRIÑA. 



BUSCANDO A EDUARDO

Había unha vez un gatiño chamado Arturo que era moi

amigo dun rato que se chamaba Eduardo. Un día Arturo ía

paseando e atopouse co can da veciña, e díxolle:

– Ti viches ao meu amigo Eduardo, o rato?

– Non, non o vin.

E o gato seguiu andando. 

Despois dun anaco, atopouse co paxaro Bartolo e

preguntoulle:

– Viches ao meu amigo Eduardo, o rato?

– Non, non o vin.

O gato seguiu andando e facéndolle a mesma

pregunta a tódolos animais que atopaba:

– Visches ao meu amigo Eduardo, o rato?

Foise adentrando no bosque en busca do ratiño,

pero nin rastro, e acabou tan canso que quedou

durmido ao pé dunha árbore. Durmiu horas e

horas. Espertouno unha raiola de sol que lle daba

nos ollos.

–  Miña nai! Pero canto tempo levarei durmido?

E saíu de novo a buscar o seu amigo.

Entre as árbores viu algo raro, e foise achegando

pouco a pouco.

Atopou a porta dunha cova.

– Teño medo! Síntese moito ruído. Que pasará aí

dentro? Vouno averiguar.

Cando chegou á porta escoitou unha música moi

forte.

Entrou para ver o que pasaba e alí estaba Eduardo,

vestido cun chandal vermello facendo aerobic.

– Eduardo, que fas aquí?

– Como me atopaches?- Dixo Eduardo moi

asombrado.

– Levo horas buscándote, preguntándolle a toda a

xente da vila por ti. Xa estaba moi preocupado. E

agora atópote bailando.

– Non estou bailando- dixo Eduardo avergoñado. - O

que pasa e que estou seguindo unhas clases de

aerobic para ver se podo baixar estes quiliños que

me sobran, e non quería que ninguén o soubese.

– Pero home, non tes por que avergoñarte. Facer

deporte é estupendo. De feito, todos deberiamos de

seguir o teu exemplo.- Eduardo sorriu.

– Ti cres?

– Por suposto! Agora mesmo me vou á tenda de

deportes da vila a mercar un chandal e uns tenis.

Dende mañá virei contigo ás clases de aerobic.

– Estupendo!- dixo Eduardo.- Encántame a idea.

Espero  que me dou unha ducha e vou contigo de

compras.

Os dous amigos saíron cara a aldea decidindo que

hora sería a mellor para a súa clase.

E dende aquel día non faltan nunca, pásano moi

ben e mantéñense en forma.

Todos debemos de practicar un deporte.

Alicia Santos Lago.  5ºB                    









Intercentros XXII

O DIARIO DA MIÑA IRMÁ

Só faltaban vinte minutos para que o autobús pasara pola miña parada. O diario da miña irmá maior estaba na súa
mesiña de noite cunha rosa encima… Non o podía resistir, tiña que lelo rapidamente. Mirei a páxina que ela escribira
a noite anterior e dicía:

“Ás veces gustaríame non pensar que vivo neste mundo imperfecto onde cada día é un novo reto, que nun abrir e pe-
char de ollos tes unha noticia ou tes que tomar unha nova decisión… ou todo o contrario.

Cantas veces sopraches unha pestana pedindo un desexo? Eu infinitas… pero non se trata diso senón que unhas
veces gañas e outras… como non?, perdes. Eu perdín moitísimas veces pero tamén gañei… e gañei as máis impor-
tantes, aquelas que requiren máis tempo.”

Meu pai díxome que baixara, que xa era hora. Fun todo o camiño pensando no que a miña irmá escribira. Cheguei ao
colexio e vin ao rapaz que me gustaba, Alberto, pero tamén vin como a súa moza se achegaba a el. Os ollos enché-
ronseme de bágoas e a miña mellor amiga preguntoume:

- Que che pasa?
- Nada, - respondinlle eu.
- Entón, cal é o problema?
- O problema é que non sei cal é o problema?
- Non te entendo, tes medo a que non exista o problema?
- Non teño medo a iso.
- A que tes medo logo?
- Teño medo a ilusionarme, a quedar coma unha estúpida. Teño medo a sentir o propio medo.

Fun correndo á clase decidida a dicirlle a Alberto o que sentía por el. Só quería que el soubese que non era meu
amigo, que o grao no que eu lle quería era inexplicable.

- Alberto, espera.
- Dime, Sarita. – Respondeume acariñando a miña cabeza.

Con bágoas nos ollos díxenlle que non podía seguir así, vendo como un día me quería e outro non.

El respondeume que non era un adeus, que era un
ata logo! cun chisco de quérote. Mentres el me
abrazaba eu pensaba que xa entendía o que miña
irmá quería decir. E tiña razón. Non ía seguir pe-
dindo máis desexos; ía lositar polo que de ver-
dade quería. E eu quería a Alberto.

Din que o que realmente é bo, faise esperar, e
espero que sexa certo porque eu esperarei o
que sexa preciso, porque non hai nada tan bo-
nito coma un “quérote” desa pèrsoa. Deime
conta de que a vida vale cando podes afrontala.

IRIA SANTIAGO   1ºA  ESO  
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DESAMOR

Nunca viron os meus ollos 
fermosura coma a túa, 
vinte na noite escura ti 

apareciches coma a lúa.

Os teus ollos azuis coma o ceo
coma o ouro o teu loiro cabelo,

todo parecía un soño, 
o que agora é un pesadelo.

Achegácheste a min
xuraches que me querías, 
que non viras outra igual, 

que nunca me abandonarías.

Agora que me deixaches penso que
me mentías, cando ao meu lado es-

tabas e tanto me prometías.

MARTA TRIGO 2o B ESO
UXÍA MUIÑO 2oB

UN NOVO DÍA

Ao amencer, cando sae o sol

o ceo está colorado.

os animais botan a correr

pois o día vén soleado.

As árbores móvense co vento.

isto produce un son relaxante.

O sol vaise poñendo

e a xente camiña cara adiante.

A noite vaise amosando, 

chega o fresquiño,

e a lúa no ceo vai branqueando.

LIDIA RIVERA  4º A  ESO
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Excursión a Santiago

O pasado día 27 de abril, os alum-
nos e alumnas de 3º e 4º da E.S.O,
fomos de visita  guiada a diferentes
lugares de Santiago de Compos-
tela. 
Saímos do Feal sobre as 9:15 da

mañá, acompañados de varias pro-
fesoras. 

Primeiro leváronnos  ver a Cidade
da Cultura: uns edificios espectacu-
lares, con estruturas aparente-
mente imposibles de crear.
Amosáronnos as maquetas deste
lugar, cheo de curvas. Ensináron-
nos algúns dos libros máis antigos
de Galicia, mapas antigos que tar-
daron moitísimos anos en poder re-
matalos, a biblioteca e o exterior.

Continuamos a nosa visita camiño
do Museo do Pobo Galego.  Alí
tamén visitamos o Panteón de Ga-
legos Ilustres  onde  vimos as tum-
bas de escritores galegos moi
coñecidos como Rosalía de Castro,

Castelao ou Cabanillas  e a de Do-
mingo Fontán, un cartógrafo que
fixo o primeiro mapa fiable de Gali-
cia – estaba exposto na Cidade da
Cultura- .

Neste mesmo lugar amosáronnos
unhas escaleiras exclusivas no
mundo, de forma helicoidal, forma-
das por tres escaleiras que comuni-
caban todas as plantas do edificio.
Pero  só unha delas chegaba arriba
de todo. 

O edificio que alberga o museo do
Pobo Galego ten unha estrutura

complexa, enganando un pouco a
nosa percepción xa que parece que
ten forma cadrada pero nos planos
vimos a diferenza nun dos lados. 
No centro do museo, no claustro,

hai un xardín moi ben decorado no
cal nos deron una charla acerca da
arquitectura do edificio (de Do-
mingo de Andrade), do seu uso ori-
xinal como convento e das
exposicións que alí había

Ao rematar estas visitas, tivemos
un bo anaco para xantar nun  xar-
dín dos arredores, (o parque de Bo-
naval), xa que nos acompañaba o
bo tempo. 
Alí pasamos case
dúas horas de des-
canso, inspeccio-
nando os lugares,
tomando o sol...

Por último collemos
o bus para ir a Pa-
drón,  á casa onde
vivía Rosalía de Cas-
tro. Era unha vivenda
grande de pedra, tí-
pica da época. Alí
conservaban mobles
antigos, a cociña, os

dormitorios... e utensilios da
época. 
Aí tamén tivemos tempo para
mirar os arredores, e o xardín que
rodeaba a casa. 

Ao final mercamos unhas bebidas
e uns xeados, para aliviar o calor,
e dirixímonos ao bus para estar de
volta a tempo de novo no Feal,
onde nos esperaban as familias
para recollernos. 

Creo que foi unha excursión moi
entretida, na cal aprendemos cou-
sas novas e visitamos lugares nos
que antes non estiveramos case
ningún de nós.

Lidia Rivera Rey ( 4 º A-ESO) 
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Xubílase este ano a nosa querida compañeira, Mª

Luz. Despois de tantos anos (vinte

e sete no Feal) educando, ensinando e transmitindo

coñecementos aos seus alumnos e alumnas, toca

agora disfrutar dun merecido descanso. É o momento

de facer, entre outras moitas cousas, iso que a ti

tanto che gusta ,  viaxar!

Todos os que compartimos contigo tantos momen-

tos bos, e aos que nos regalaches a túa amizade e o

teu agarimo, lembrarémoste, Mº Luz!!

Felicidades! e  moita sorte!!

Os teus compañeiros e compañeiras.

Parabéns Mª Luz

A nós tocounos ser a túa última titoría.Seguramente  non é a mellor  de todasas que tiveches, pero pensamos quetampouco será a peor.

Non che demos moitas alegrías peroqueremos que saibas que , entre tantosberros e reprohes, nós querémoste  esabemos que te preocupaches polo nosoben. Levamos contigo dous cursos ( al-gúns tres ) , e  aprendemos moito , e nonsó cousas de sociais.

Pódeste ir ben contenta porque, gra-zas a ti ,  moitos dos que foron teusalumnos  e alumnas  chegarán a ser algona vida , aínda quetamén protestasen porter que facer tantosmapas de Galicia, deEspaña, do Mundo …ou quedar sen recreopor non estudar nacasa os apuntes de his-toria.

Chegouche a horade xubilarte e nós que-remos desexarche “ omellor”. Que sexasmoi feliz coa túa fami-lia e cos teus amigos.

Con cariño .

Os teus alumnos de 2º B – ESO.
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Rematan Primaria

6ºB

6ºA
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Rematan Secundaria        

4ºESO B

4ºESO A
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