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Desaparece Fernando Alonso dos 5 primeiros postos 

CRISTIANO E O FÚTBOL, OS PREFERIDOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizados sempre polos alumnos de 4º Curso 

CAMPIONATOS EN FIN DE CURSO 
 

Por Xulia Manín 
 
   No curso pasado celebráronse uns xogos deportivos para practi-
car durante os recreos. Neles xogamos ao fútbol, ao baloncesto, 
ping-pong, tute, etc. Foi organizado polos alumnos de 4º Curso 
para un traballo de Educación Física que se realiza todos os anos. O 
campión en baloncesto foi o equipo formado por René Fraga, Ángel 
Vizoso, Martín Cao, etc. xunto co profesor Pepe Peinó. No campio-
nato de tute os gañadores foron José Ángel Maseda e Toni Cabane-
la. Tamén houbo gañadores nos demais campionatos de fútbol, 
ping-pong, etc. Os premios eran vales para gastar en produtos da 
Cafetería do Instituto.  
   Participou moita xente en todos os xogos, tanto alumnos como 
profesores, conserxes, etc., así que sería conveniente que esta tra-
dición non se perda nos vindeiros cursos. O deporte, ademais de 
ser moi san, axúdanos a relacionarnos e a facer amigos, polo que 
deberíamos sempre potencialo. 
 

< José Ángel Maseda e Toni Cabanela, gañadores no tute. 
 

 

Tivemos unha charla sobre este deporte minoritario 

APRENDEMOS SOBRE TIRO CON ARCO 
 

Por Tania Díaz. 
 
   A finais desta primeira avaliación do Cur-
so 2009-2010 fixemos unha actividade de 
tiro con arco, dirixida por membros da Fe-
deración de Tiro con Arco. Estivo bastante 
ben, pero houbo un fallo: que á maioría 

dos alumnos e dos profesores lles gustaría 
tirar algunha vez co arco e coas frechas, e 
non se fixo. Simplemente vimos uns vídeos, 
nos que nos ensinaban como tirar, pero ó 
final non foi moi útil, porque non puidemos 
tirar. Tamén nos fixeron unhas demostra-
cións de cómo se deben poñer as protec-

cións para lanzar con arco e como se debe 
tirar. O deporte do tiro con arco é bonito 
para aqueles ós que lles guste, pero non é 
fácil atinarlle á diana; ademais, non se can-
sa un moito, así que non se mantén moi en 
forma facendo este deporte. De todos mo-
dos, pode chegar a ser divertido. 

1. Cristiano Ronaldo – 205 puntos. 
 

   No test de gustos deportivos dos nosos alumnos que efectuamos en cada número de Xornalouro 
case sempre aparecen os mesmos deportistas nos cinco primeiros postos. Neste Número 30, porén, 
Fernando Alonso, un fixo nos top five de deportistas, aparece un pouco máis abaixo e arriba, como 
principal novidade, temos a Cristianos Ronaldo, o futbolista do Real Madrid, que é a primeira vez 
que escala até o cumio das preferencias deportivas dos alumnos do IES Alfoz-Valadouro. Estamos, 
sen dúbida ante un dos xogadores máis completos do fútbol actual, con potente tiro a longa distan-
cia, bo remate de cabeza, caneos imposibles e unha habilidade co balón que asombra ós afecciona-
dos. Logo haberá xente á que non lle caia moi ben a súa forma de ser, pero ese é outro tema. 

3. Iker Casillas – 73 puntos. 
 

   E aquí o temos, como en tantas outras edicións de Xor-
nalouro. O mellor porteiro do mundo para moitos afeccio-
nados. Casillas xa estivo 1º en pasadas votacións e agora 
está no 3º posto. Axúdalle moito na súa popularidade a 
sinxeleza que sempre mostra. Agardemos tamén que no 
Mundial faga un bo papel, e que non interveña moito. 

2. Fernando Torres – 76 puntos. 
 

   Vén de acadar a cifra redonda dos 50 goles como xoga-
dor do Liverpool na Premier League. É un dos goleadores 
recoñecidos a nivel mundial e a ningún afeccionado se lle 
esquece o gol que logrou na final do pasado Campionato 
de Europa contra Alemaña. Agora chega o Mundial de Su-
dáfrica. Esperemos que alí sexa o crack que agardamos. 

4. Rafa Nadal – 64 puntos. 
 

   Único deportista que non é xogador de fútbol entre os 
cinco máis votados. A pesar de non ter un ano moi bo de-
bido ás múltiples lesións que padeceu, segue no máis alto, 
e a sinxeleza que tamén mostra ségueno conservando en-
tre un dos deportistas favoritos dos nosos rapaces. Espe-
remos que esta nova temporada sexa mellor para el. 

5. Kaká – 56 puntos. 
 

   Se o fútbol arrasa neste Xornalouro, o Real Madrid é o 
club que arrasa entre os futbolistas. Aquí temos tamén a 
Kaká, de 5º, outro xogador do Real Madrid. Recoñecido 
como un dos mellores xogadores do mundo, pretende 
converter ó Madrid de novo en campión. E logo tamén o 
Mundial para el, que Brasil sempre é favorita para gañalo. 
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Outro ano facendo equilibrios en Educación Física 

COMPOSICIÓNS DE ACROXIMNASIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Nos últimos anos o tiro con arco está tendo un 
certo pulo no concello de Alfoz, no que xa hai 
constituído un club que se dedica a esta especia-
lidade deportiva. Na foto da esquerda podemos 
ver ó Directivo da Federación que nos deu a char-
la, á esquerda, xunto con Félix, veciño do conce-
llo de Alfoz, propietario da carpintería Félix e Pre-
sidente do Club de Tiro con Arco que hai en Alfoz, 
que foi quen nos xestionou esta charla no Institu-
to. Detrás deles vemos a diana coa que nos fixe-
ron a súa demostración, pero á que nós non pui-
demos apuntarlle por motivos de seguridade. Se-
gundo nos comentaron, atinarlle á diana non é 
sinxelo de boas a primeiras, senón que é necesa-
rio tirar varias veces para ir afinando a puntería. 
As medidas de seguridade son extremas neste 
deporte, levando os competidores unha chea de 
proteccións en mans e brazos para evitar lesións 
ou feridas. Como en todo, o bo é empezar, que 
logo seguro que nos acaba gustando usar o arco. 

 

De novo a acroximnasia é protagonista no noso Instituto e en Xornalouro. Yolanda, a profesora de Educación Física, organizou varias sesións da súa materia neste interesante de-
porte. Primeira foto: rapaces de 1º Curso, con Iván e Emilio de xeonllos, David e Eva sobre eles e tendo conta Sara e Sonia. Segunda foto, de novo 1º Curso, con José Mari, Tania e 
Jairo abaixo, Reyes e Yaiza a media altura e no cumio Pablo. De novo 1º na terceira foto, con Emilio e Antonio de xeonllos, David e Iván sobre eles e Eva no cumio. Finalmente, a 
torre máis alta de todas as que se fixeron: Cristina, Iván, Nacho e Álvaro abaixo, Sabela, Lara e Ayoub no 2º piso, Mónica e Irea no 3º e arriba, como a guinda do pastel, Christian. 

 

A acroximnasia, está visto, non é só deporte, tamén é arte. Máis figuras artísticas. Na primeira foto aparecen rapaces de 2º: Lorena Barreira e Samuel Daniel sentados no chan, 
Samuel e Borja nos compañeiros e Selene no máis alto. Na segunda foto de novo rapaces de 2º: abaixo Michael, José e Ángel, no segundo nivel Xoel e Laura e no cumio Begoña. 
Na terceira foto son de 4º: Raúl de xeonllos, Nerea cos pes nos seus ombros, Álex coas mans nos seus cadrís e Sonia de pé detrás de todos. Finalmente, outra torre de 2º: abaixo 
Daniel, Lorena Barreira e Ana, no segundo piso Samuel e Verónica e arriba, igual que antes, Selene. Non me digades que non son unhas auténticas obras de arte estas figuras. 

 

Finalmente, outras cinco figuras cos alumnos máis maiores. Primeira foto: rapaces de 3º: Cristina, Álvaro e Maika no de máis abaixo; no segundo piso Víctor e Rafa e no cumio Pa-
tricia. Segunda foto: todos de xeonllos, con René, Antonio e Jose no chan, Ángel Fraga e Diego Cuba enriba deles e Jacobo no máis alto. Terceira foto, estilo break dance, con Án-
gel Fraga esmagado embaixo, Jose enriba del e no máis alto, mantendo o equilibrio, Diego Cuba. Cuarta foto, de novo rapaces de 3º: Dani e Santi aguantando o peso embaixo, con 
Andrea e Vanesa ós lados e Irea no medio. Quinta foto, complicada figura de 4º: Antonio e René de xeonllos, Diego Cuba e Jose facendo equilibrio sobre as mans, Ángel Fraga e 
Jacobo termando deles e Diego Rodríguez, todo cómodo, no centro da figura, como se fose o Rei. Tal vez esta última sexa a figura máis complicada de todas as que se fixeron. 


