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Somos protagonistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si, nesta ocasión os protagonistas somos nós, os “habitantes” do IES Alfoz-Valadouro. Enriba destas liñas tedes tes probas moi especiais 
para demostrar a vosa habilidade e capacidade de observación. No primeiro recadro tedes cinco alumnos de 1º Curso e cinco cans; cada 
can pertence a un dos alumnos e, loxicamente, o pasatempo consiste en que os emparelles. No segundo recadro tedes as fotos carné de 
varias persoas que “habitan” o noso Instituto, pero, claro, para que sexa máis difícil deformamos as súas caras; o pasatempo consiste en 
que os identifiques a todos. Finalmente, no terceiro recadro tedes a Bruno, o rapaz de 4º Curso, que anda un pouquiño desorientado 
buscando o seu inseparable camión; a que non lle axudas a escoller o camiño para chegar até el. Lembra que se trata de pasar un pouco 
o tempo, e nada máis; xa sabemos que estes pasatempos non teñen demasiada complicación. Boa sorte. Todos eles foron feitos en di-
versas clases de Alternativa á Relixión, dirixidos sempre pola profesora que leva esta materia: Yolanda Flórez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Crítica Construtiva 
 

   - Deberían poñerse as taquillas no 
piso de arriba do Instituto. 
   As taquillas é mellor telas á vista no piso 
de abaixo, xa que se estiveran arriba al-
guén podería ter a tentación de rompelas. 
   - Tiñan que facer un sitio para gar-
dar os coches e as motos. 
   Para que queredes un sitio para os co-
ches se non tedes carné de conducir? En 
canto ás motos, non deberades vir nelas ao 
Instituto, xa que tedes transporte escolar 
gratuíto e son perigosas. 
   - Tiñan que deixar as clases abertas 
durante o recreo para ir dentro delas. 
   As clases xa estiveron abertas nos recre-
os mentres non houbo roubos, estragos ou 
desaparición de material. Durante o recreo 
os profesores de garda teñen que estar no 
patio e non poden estar durante os vinte 
minutos que dura o recreo vixiando os co-
rredores e as aulas. Ademais, se esquece-
des algo na aula as conserxes non teñen 
ningún problema en ir con vós a coller ne-
las o que necesitedes. 
   - Fanse poucas excursións. 

   Este ano propuxéronse dúas excursións 
de tres días, unha para o 1º Ciclo e outra 
para o 2º Ciclo. Xa sabedes que non houbo 
alumnado suficiente para facer a excursión 
de 2º Ciclo e, por tanto, anulouse. Aparte 
destas fixéronse viaxes e actividades extra-
escolares dabondo. 
   - Os profesores non deixan ir ó baño 
nos cambios de clase. 
   Os profesores deixan ir ó baño nos cam-
bios de clase e tamén durante as clases 
cando hai urxencia. Sempre que saio do 
meu despacho e paso por diante dos baños 
dos rapaces vexo a alguén alí metido (e 
moitas veces é unha escusa para saír da 
aula, a que si?). 
   - Os profesores non deixan saír ó co-
rredor nos cambios de clase. 
   Claro que saídes ó corredor entre clase e 
clase. Cando vou dar a clase a 3º de PDC 
os alumnos adoitan estar na clase de 3º ou 
falando no corredor con alumnos de 3º ou 
de 2º. 
   - Os profesores non deixan ter as 
ventás abertas na clase. 

   Se temos as ventás abertas sae a calor e 
entran os ruídos dos coches e das motos 
que pasan pola estrada, interferindo nas 
explicacións dos profesores. 
   - O autobús debería vir puntual e 
non retrasarse. 
   Que eu saiba, os autobuses atrásanse 
ocasionalmente cando hai avarías ou outros 
incidentes, pero todos chegades ó Instituto 
puntualmente. 
   - Non estamos preparados para as 
emerxencias. Cando veu o temporal 
quedámonos sen electricidade e o pri-
meiro día de colexio tampouco había 
electricidade nel. 
   É certo, non estamos preparados para un 
temporal como o que varreu Galicia, pero 
nin na escola nin nas nosas casas, nin nos 
pobos, e quedamos sen electricidade du-
rante dous días en Ferreira e tres días en 
Alfoz. Esperemos que non se volva repetir. 
   - Non hai limpeza no Instituto. 
   A limpeza e a orde depende de vós. 
Alumnos limpos, Instituto limpo.  

SOLUCIÓNS ÓS PASATEMPOS DO NÚMERO 28 DE XORNALOURO 
 

   PIRÁMIDE DE LETRAS (Laura Sixto e Rocío Fernández): A: Cama. B. Crin. C: Ceo. D: Cova. E: Luz (é un erro, pois non empeza 
por “C”). 
 

   SOPAS DE LETRAS: TRECE COMIDAS (Iván Leal): Aceitunas, croquetas, tomates, sandía, macarróns, napolitana, roscas, espague-
tes, bisté, paté, pizza, perdiz, pato, xamón (sáennos catorce; vale máis que sobre que que falte). 
   DEZ MARCAS DE MOTOS (René Fraga e Erik Martínez): Peugeot, Honda, Derbi, Aprilia, Suzuki, Gasgas, Yamaha, Montesa, Husquar-
na, Gilera. 
   NOVE NOMES DE ANIMAIS (Adrián Cao): Can, ovella, tortuga, zorro, águila, gato, paloma, galiña, hiena, teipa (como vedes, volve 
haber un nome máis, pero... Por outra banda, recoñecemos o fallo de que uns nomes vaian en galego e outros en castelán; cousas do 
directo...). 
   SETE CAPITAIS EUROPEAS (Christian Pérez): Madrid, Roma, Varsovia, Copenhague, Kiev, París, Praga (esta vez non hai fallos). 
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