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Editorial 

Aquí están os xornaloureiros que seguen facendo que a nosa revista se publi-
que. De pé e de esquerda a dereita: Tania, Ángel, Sabela, Andrea, Laura, Xulia 
e Lorena Díaz. Agachados: Álex, Vanesa, Selene, Lucía e Dani Iglesias. Falta-
ban algúns máis: Ana Reigosa, Dani Rejes... Un equipo de mérito. Si, señor. 
 

   Ola compañeiros. Xa fai uns meses que 
se publicou o último número da nosa revis-
ta escolar Xornalouro, que é tan famosa 
entre todos nós. Agora toca publicar un no-
vo número, o número 29. Parece mentira 
que xa levemos publicados tantos. Para o 
curso que vén, se todo sae ben, chegare-
mos á trintena A verdade é que vén bas-
tante cargadiña de cousas que seguramen-
te vos poden interesar. 
   Coma sempre, incluímos dúas entrevistas 
moi completas. Unha delas foi feita a Anto-
nio Jesús Lorenzo; seguramente este nome 
non vos soe, pero se dicimos que é Cachín, 
seguro que xa o coñecedes. A outra entre-
vista foi feita a Dimas Fernández Ron e a 
Miriam Viveiro Casabella, moi coñecidos ul-
timamente no Val, xa que imparten clases 
de baile de salón nos dous concellos. Pero 
esta vez tocan máis entrevistas, máis ben 
unhas minientrevistas, consultade o aparta-
do das “Colaboracións” e veredes. 
   A enquisa do número anterior era sobre 
a lectura; desta volta trata sobre o que 
queremos facer todos os alumnos cando 
saiamos do Instituto Un tema moi intere-
sante. 
   Todo é importante na nosa revista, pero 
sobre todo as novidades do Val e as do 
Instituto atraen moito a atención dos nosos 
lectores, igual que nos número anteriores. 
Publicamos tamén un interesante traballo 
de investigación realizado por Silvia Otero, 
o seu irmán Ignacio e Javier Castro, que 
trata sobre as celebracións culturais no no-
so Val. 
   Desta volta houbo moitas colaboracións: 

regueifas realizadas na clase de Galego en 
3º, uns poemas que fixeron os alumnos de 
4º na clase de Lingua Castelá, entrevistas 
feitas polos alumnos de 3º tamén en Lin-
gua Castelá, varios traballos literarios pre-
miados dos nosos compañeiros do Institu-
to, etc. 
   E falando de premios… Sempre temos al-
gunha sección dedicada a premios do noso 
Instituto; desta vez foi polo Día do Libro. 
   Veredes por fin como quedou o voso 
cantante favorito, a vosa película preferida 
ou a serie que máis vedes  nas nosas listas. 
Veredes debuxos realizados por vos mes-
mos. E logo a sección de deportes, moi car-
gada desta volta cos mellores deportistas 
do mundo, do instituto e tamén os premios 
que recibiron Ayoub Sabry e Andrea Geada 
de 2º no Corte Inglés en Coruña. 
   Lembraremos vellos tempos con imaxes 
de alumnos de anos pasados no Instituto e 
tamén veredes os gustos dalgúns dos vo-
sos compañeiros ou profesores grazas ós 
“Test de gustos”; quizais vos interese por 
algún motivo en especial. E pechamos a 
nosa revista cuns “Pasatempos” moi entre-
tidos e a “Crítica construtiva”. 
   Agora toca o mesmo conto de sempre; 
xa debedes de estar aburridos de oílo, pero 
a verdade e que necesitamos xornaleiros: 
deberiádesvos animar a vir un venres e 
probar. Se non é para este curso, que xa 
remata, que sexa para o curso que vén. Es-
peramos que vos guste este número e que 
o leades enteiriño, que agora tedes tempo, 
xa que vén o verán… Felices vacacións!!! 
Pasádeo moi ben!!!    


