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Cada ano en Educación Física teñen que superar varias probas 

OS MELLORES ATLETAS DO NOSO INSTITUTO 
 

   Non vaiades pensar que o feito de figurar nesta lista dos mellores atletas do noso Instituto é calquera cousa. Son moi poucos os elixi-
dos que teñen o privilexio de figurar nesta lista de grandes deportistas. Para chegar a ela tiveron que superar difíciles probas de forza, 
resistencia, flexibilidade e velocidade. É a nosa lista de cada ano, a lista que Xornalouro quere publicar no seu número de fin de curso 
para que todos saibades que entre nós hai grandes promesas no mundo do deporte que ó mellor, co paso do tempo, se fan realidade. De 
momento, aquí os tedes, nove rapaces que se identifican co deporte e que o practican dun xeito admirable: dous de 1º, dous de 2º, dous 
de 3º e tres de 4º, nove campións. Se os vedes polo Instituto, dádelles un forte aplauso, que ben o merecen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xulia Manín Díaz – 1º Curso 
 

   Xulia vive na parroquia de Moucide, no barrio de Fobias, pertencente ó concello do Valadouro. Gústalle o 
deporte, iso di, e di que o deporte que máis practica é o de pasear. Para manternos en forma aconséllanos 
andar ou facer algún deporte, comer moita froita e verduras e beber bastante auga e non bebidas gasosas. 
Gústalle ver o fútbol por enriba dos outros deportes e practicar o tenis. Como deportista favorito ten a un 
futbolista que actualmente xoga en Inglaterra, aínda que é portugués: Cristiano Ronaldo. Aspira no futuro, 
non a ser unha gran deportista, unha deportista de elite, pero si a facer sempre algo de deporte no seu 
tempo libre. Dende logo, os consellos de Xulia semellan ser do máis acertados. 

José Hermida Salgado – 1º Curso. 
 

   Recaré é a parroquia de José, concretamente o barrio de Saa; o seu concello é O Valadouro. A ninguén 
lle sorprende que a José lle guste o deporte e que diga que os deportes que máis practica son o atletismo 
e o fútbol, pois todos sabemos que xa é un gran atleta, con moitos premios conseguidos. Para estar en for-
ma declara que adestra tres días á semana durante dúas horas seguidas, que come equilibradamente e 
que se coida. Os deportes que lle gusta ver son o atletismo e o duatlón e o que lle gusta practicar, natural-
mente, é o atletismo. O seu deportista favorito é o futbolista Leo Messi. Como aspiración para o futuro de-
clara que lle gustaría participar nunhas Olimpíadas e chegar a vivir do deporte. 

Sabela Quirós Rodríguez – 2º Curso 
 

   Sabela reside no barrio de A Granda, parroquia de Carballido, no concello de Alfoz. Tamén a ela lle en-
canta o deporte, sendo os que máis practica a natación e o tenis. Aconséllanos para estar en forma que 
andemos un pouco todos os días, ou que fagamos footing, e que comamos san. Para ver gústanlle dous 
deportes: o fútbol e o baloncesto e para practicar, como non, o tenis. É a única dos nosos deportistas de 
elite que escolle a unha muller como deportista favorita: a tenista rusa Sharapova. Non se queda curta á 
hora de soñar con isto do deporte, pois declara que para o futuro gustaríalle gañar o torneo de tenis de 
Francia, o Roland Garros, e, ademais (vaia soño) inventar algún novo deporte. 

Eloy Montero Cao – 2º Curso 
 

   A residencia de Eloy está na Rega, en Vilaúde, na parroquia de Mor, no concello de Alfoz. Gústalle moito 
o deporte e declara que o que máis practica é o fútbol-sala. Preguntámoslle como fai para manterse en for-
ma e decláranos que luns, mércores e venres vai ó ximnasio de Ferreira e martes e xoves adestra a fútbol-
sala. Danos tamén o consello de que practiquemos o deporte que máis nos guste, porque así o pasaremos 
ben e nos manteremos en forma. Os deportes que máis lle gusta ver son o baloncesto e o fútbol-sala, e 
para practicar escolle o fútbol-sala. Como deportistas favoritos ten a Renatinho e a Cristiano Ronaldo. Co-
mo soño deportivo para o futuro gustaríalle chegar a xogar nun bo equipo de fútbol-sala. 

René Fraga Goás – 3º Curso 
 

   René vive nos Edificios Pardo de Cela, na Seara, parroquia de Mor, concello de Alfoz. É un amante do de-
porte, practicando especialmente o fútbol e, ás veces, o baloncesto. Para manterse en forma declara que 
vai luns, mércores e venres ó ximnasio, que martes e xoves adestra a fútbol. Aconséllanos, ademais, non 
comer demasiado, comer de todo e non comer moitas trapalladas, como gominolas, dónuts e todo iso. Es-
colle para ver os deportes do fútbol, o tenis e o baloncesto e para practicar o fútbol e o tenis. Destaca a 
tres deportistas: en fútbol Iker Casillas e en tenis Rafa Nadal e Djokovic. Para o futuro aspira a xogar nun 
equipo de fútbol da súa zona e chegar a cobrar un salario por xogar nel. 

Diego Cuba Fernández – 3º Curso 
 

   No barrio de Cruz, na parroquia de Vilacampa, no Valadouro, é donde ten Diego a súa casa. Tamén a el 
lle gusta moito o deporte. Para practicar escolle o atletismo e o parkour, que, por se non o sabedes, con-
siste en desprazarse superando obstáculos con só os recursos do corpo humano (saltando muros, superan-
do foxas, etc.). Para manternos en forma aconséllanos ir tres días á semana ó ximnasio, correr e practicar 
parkour, ademais de seguir unha dieta boa e equilibrada. Tamén declara que lle gusta moito practicar o te-
nis, así que como deportista favorito (non podía ser doutra forma) escolle a Rafa Nadal. De cara ó futuro e 
postos a soñar, dinos que lle gustaría chegar a montar unha academia de parkour. 
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Recolleron o seu premio do concurso Deportistas con moito valor 

AYOUB E ANDREA, PREMIOS DA FUNDACIÓN FEDYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Andrea Geada. 
 
   O pasado día 21 de Maio dous alumnos 
do noso centro, máis concretamente An-
drea Geada e Ayoub Sabry, de 2º Curso, 
viaxaron á Coruña para recoller os premios 
dun concurso literario chamado Deportistas 
con moito valor. Este concurso foi organi-
zado por un grupo financiado polo xogador 
do Deportivo, xa xubilado, Fran; este grupo 
é a Fundación Fedys. 
   Os alumnos foron acompañados por dúas 

profesoras do centro (Chus e Yolanda), xa 
que elas foron as “descubridoras” do certa-
me, así coma tamén as que motivaron a to-
dos os alumnos a participar nel. 
   Despois de pasar a tarde por Coruña di-
rixíronse a recoller os premios, que eran 
entregados no Corte Inglés. Alí leron as re-
daccións e entregáronlles os premios. Na 
entrega estaban presentes personalidades 
do deporte, tales coma Fran, o ex-xogador 
do Deportivo, a representante feminina de 
taekwondo nos próximos xogos olímpicos, 

o famoso adestrador Arsenio Iglesias, alcu-
mado “o Lobo de Arteixo”, que adestrou ó 
Deportivo e máis ó Real Madrid, ademais 
de diferentes representantes minusválidos 
de diferentes deportes.     
   Aínda que este é o primeiro ano que o 
noso Instituto participa neste certame, os 
resultados acadados son moi bos, polo que 
non se descarta un posible participación 
por parte do noso centro o vindeiro ano, no 
cal nos gustaría igualar ou superar os resul-
tados obtidos neste. 

Ana Pernas Val – 4º Curso 
 

   Ana é natural do barrio de Rubeiro, na parroquia do Pereiro, en Alfoz. Dende pequeniña xa comezou a 
gustarlle o deporte, no que agora está a trunfar. Non practica ningún deporte en concreto, pero fai algo de 
todos eles, que é a mellor maneira de estar en forma. Aconséllanos que practiquemos aquel deporte que 
máis nos guste e que o fagamos con ilusión. Para ver escolle dous deportes: o tenis e o patinaxe artístico. 
Para practicar deporte quédase co tenis. Ten a dous deportistas como os seus ídolos persoais, que son Ra-
fa Nadal e Samuel Etoo. Decláranos que para o futuro gustaríalle seguir practicando deporte, pero non 
para competir, porque para ela o deporte non significa sacrificio, senón diversión. 

Toni Cabanela Ramudo – 4º Curso 
 

   Vive Toni no barrio de Budianderdeiro, na parroquia de Budián, no Valadouro. Tamén nos conta que o 
deporte gústalle moitísimo e á hora de escoller un quédase co ciclismo. Aconséllanos comer san, ir ó xim-
nasio e facer moito deporte para ter boa saúde e estar ben. Non elixe o mesmo deporte para ver que para 
practicar; no primeiro caso quédase co motociclismo, mentres que no segundo escolle o baloncesto. Á hora 
de escoller o seu deportista favorito, porén, escolle un futbolista que está de moda: Leo Messi. Ten un so-
ño de cara ó futuro no mundo do deporte, que é converterse nun piloto de motociclismo. Non o imos des-
encantar, pero está claro que chegar á elite do motociclismo, como Lorenzo ou Pedrosa, é complicado. 

Jesús Manuel Álvarez Sixto – 4º Curso 
 

   Jesús vive no barrio de A Veiga, na parroquia de Santa Cruz, no Valadouro. Declara que lle gusta moito o 
deporte, e sobre todo o baloncesto e o ciclismo. Posto a darnos consellos dinos que é moi importante que 
nos alimentemos ben e que nunca nos esquezamos de facer algo de deporte na nosa vida. Para sentarse 
diante do televisor elixe facelo para contemplar un bo partido de baloncesto da NBA, e para practicar de-
porte elixe tamén o baloncesto. O seu deportista favorito, non podía ser menos, é un baloncestista: Lebron 
James. Gustaríalle seguir practicando deporte no futuro como unha forma de manterse en forma e remata 
a pequena entrevista que lle fixemos cun berro entusiasta a favor do deporte: VIVA O DEPORTE!!! 

Dous momentos da visita á Coruña para a recollida dos premios, que tan merecidamente obtiveron Andrea e Ayoub. Na 
primeira das fotografías vémolos ós dous diante dun Alfa Romeo, seguramente un premio que levarían con bo gusto, se 
llo deran, claro. Na segunda fotografía, os dous rapaces, xunto con Yolanda, a profesora de Educación Física, posan a 
carón de Arsenio Iglesias, o coñecido adestrador de Arteixo, moi preto da Coruña, que na súa longa carreira profesional 
adestrou a equipos tan famosos como o Deportivo e o Real Madrid; toda unha institución no mundo do fútbol. 
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