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O venres 6 de maio o ensino da Mariña xuntouse en Burela 

OUTRO CORRELINGUA MÁIS POLAS LETRAS GALEGAS 
Por Lara Fanego 

 

   O venres 6 de maio celebrouse, igual que se leva facendo hai xa 
unha chea de anos, o Correlingua, a festa da lingua galega. Esta 
vez foi en Burela (por segunda vez). Houbo varias actuacións musi-
cais e de maxia. É digno de contar que ás veces chamaban á xente 
alí presente para subir ó escenario e Lorena Barreira, unha nena do 
noso centro, foi unha das elixidas para facer un truco de maxia. Es-
te ano semellou haber menos xente que os anos anteriores, e é 
unha pena, porque, total, por un día no que se celebra a defensa 
do galego deberiamos participar todos os galegos que puideramos. 
A nosa lingua, o galego, está a se perder en diferentes partes da 
nosa terra e esta iniciativa do Correlingua axuda a que se teña máis 
en conta. Ademais, é unha boa ocasión de que nos xuntemos os 
ra-paces de diferentes centros educativos da Mariña e pasemos un 
bo-nito día todos xuntos.  
 
< Tania, Elena, Ayoub, José e Juan no Correlingua. 

 
 

Foi o 3 de xuño cando recuperamos unha bonita tradición galega 

PARTICIPAMOS NUN DIVERTIDO TALLER DE REGUEIFAS 
Por Iria Braña 

 

   O día 3 de xuño, xa a final do Curso 2010-2011, viñeron ó no-
so instituto dous señores coa idea de nos ensinar a facer reguei-
fas. Algúns xa tiñamos idea do que era unha regueifa, xa que en 
3º curso, na clase de Galego, fixéramos unhas cantas. Unha re-
gueifa son un par de estrofas cómicas que homes e mulleres im-
provisaban cando se reunían nas festas do pasado. Actualmente 
isto xa non se fai, e por iso ese día practicamos un pouco impro-
visando e, sobre todo, rindo moito, á vez que un deses homes 
tocaba o instrumento (a zanfona). 
   Seguro que todos os alumnos podemos asegurar que as re-
gueifas son divertidas e un bo xeito de pasar o tempo todos 
xuntos, como se facía antes. Porque a verdade é que moitas das 
diversións que tiña a xente no pasado merecen ser conservadas 
e recuperadas para utilizadas tamén na actualidade. E as reguei-
fas, dende logo, son unha delas. 
 

Un dos momentos do taller de regueifas > 
 
 

Un ano máis celebramos o Certame das Letras Galegas no instituto 

AS MULLERES, MOITO MÁIS CREATIVAS NA LITERATURA 
 

   De novo por maio os talentos literarios dos nosos alumnos tiveron a súa manifestación no Certame das Letras Galegas. Non houbo va-
róns gañadores, senón só mulleres: Tania Pernas (3º), Sabela Quirós (4º), Nerea Gómez (1º), Sara Bouso (2º) e Vanesa Cuba (1º). De-
baixo destas liñas as vemos, en compañía do noso Director, Gonzalo, que lles deu os premios; como é natural, eran libros. 
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Deportes, cine... e sobre todo grandes batallas de auga 

A MELLOR ACAMPADA, IGUAL QUE TODOS OS ANOS 
Por Lara Fanego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Organizada polos alumnos de 4º con comida, xogos, baile... 

POR PRIMEIRA VEZ, GRAN FESTA DE FIN DE CURSO 
Por Sabela Quirós 

 

 
 

 

Como nos últimos cursos, houbo bastantes dificultades co teatro, pero... 

FESTIVAL FIN DE CURSO CON TEATRO E CORO 
Por Iria Braña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Como rutina de cada ano dneste instituto, celebrouse a acam-
pada de 3º Curso, na que, como sempre, participou Yolanda, a 
profesora de Educación Física, e, como novidade, tamén Gonza-
lo, o Director deste centro. Esta vez os participantes na acampa-
da ocuparon o seu tempo vendo películas, xogando cos patines 
que tan de moda están ultimamente, xogaron ó volei... Segundo 
un montón de xente, a deste ano foi a mellor acampada de to-
das, aínda que, claro, os de cada ano din que a súa acampada 
foi a mellor de todas. Como novidade deste ano, antes dos pati-
nes, do volei e do cine houbo unha impresionante e divertida 
guerra de auga, na que os rapaces, aproveitando que por xuño 
xa facía calor, trouxeron pistolas de auga e dedicáronse durante 
unha boa parte da tarde a mollarse uns ós outros. Todos rema-
taron como pitos, pero a experiencia foi do máis divertida. Agora 
os rapaces que este Curso 2010-2011 estudaron en 2º da ESO 
están agardando que chegue o curso que vén para facer tamén 
eles a tan agardada acampada. 
 

< Un momento da comida da tarde. 

   Por primeira vez no noso centro nan fin de curso celebrouse unha 
festa. A súa organización correu a cargo dos alumnos de 4º da ESO e 
a ela estaban invitados todos os alumnos e profesores ós que lles ape-
tecese asistir. 
   Dita festa comezou pola tarde, con xogos de auga, e máis tarde, 
despois de secar, demos boa conta dos alimentos, previamente leva-
dos polos asistentes á festa. Tras comer, as actividades que se podían 
facer eran varias: ir bailar un pouco ó ximnasio, xogar fóra a algún de-
porte, ou compartir un tempo de charla cos compañeiros. 
   Durante a festa tamén lles foron entregadas ós alumnos de 4º que 
se despedían da ESO as orlas coas fotos de todos, que fixo a profesora 
de Plástica, Paz Quiroga. 
   Agora só nos queda esperar que para o ano que vén se celebre a se-
gunda edición. Dende aquí, animamos a todos a organizala para que a 
despedida do noso instituto sexa máis emocionante. 
 

Os rapaces de 4º da ESO coas orlas >
 

   A finais de xuño tivo lugar o festival de Fin de 
Curso do IES Alfoz-Valadouro levado a cabo na 
Casa da Cultura de Ferreira. O festival durou 
unhas tres horas, e é que os alumnos do insti-
tuto fixérono todos moi ben, xa sexa na actua-
ción de Eva María cantando e Jorge (o noso 
profesor de música) ó piano, ou ben na obra de 
teatro “O príncipe debe casar”, na que actuaron 
máis de dez alumnos e Pepe Peinó, quen a di-
rixiu durante todo o curso e quen, seguro, che-
gou a pensar que non se realizaría. Mais non foi 
así e incluso se fixo unha segunda vez en Alfoz. 
E, por último foi a actuación do Coro, formado 
por Andrea Geada, Lara Fanego, Sabela Quirós, 
Tania Pernas, Dani Iglesias e Iria Braña, que 
cantaron unhas cantas cancións en francés.  
 

<As princesas, o Rei e o Secretario. 


