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EDITORIAL 

Argallar unha revista en papel na era dixital. Pode 
parecer anacrónico, mais para nós, docentes e alumnado do 
Aquis, é a mostra máis palpable da nosa estancia, da nosa 
presenza. Nela quedan as pegadas de cada curso, as marcas 
na area desa marea humana que enche e devala cada ano. Só 
unha pequena mostra, pois a convivencia neste centro ao 
longo de 10 longos meses é moito máis que unha ringleira 
de actividades e de fotografías. 

Aquí fica o traballo ilusionado de moitos compañeiros e 
compañeiras que conciben o ensino como unha implicación 
constante. 

Aquí fica o rexistro dos que marchan este ano, os de 2º 
de bacharelato, pois acabaron o seu ciclo estudantil e 
embárcanse na travesía cara á madurez. Ou os de 4º da ESO 
que deciden emprender un novo camiño. 

Aquí queda o rastro que deixan os compañeiros que se 
apean neste porto, algúns despois dunha longa estadía, 
como Manolo Diéguez ou Carmela. (Botarémosvos “inmenso” 
en falta) 

Outros, cunha estadía máis breve, pero intensa, como 
Emily, Alba, Enma, Sabela, Paula, Belén, Cris, María, 
Analís, Jose... Volveredes? 

Aquí queda a implicación de quen decide empregar o 
tempo libre en tarefas altruístas: no equipo de 
dinamización, no grupo LGTB, no club de lectura... 

Aquí queda o ronsel das persoas que transitan nesta 
viaxe. 

Quizais, ao Ruxe-Ruxe en papel, lle sirva só o valor de 
ser mirado e remirado polos que agora estamos, polos que 
non estarán e polos que sempre terán no seu recordo o 
valor incalculable do que supuxo para a súa vida a 
estadía neste centro de ensino. 
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NORMALIZ…ACIÓN 

Dende o grupo de normalización do Aquis buscamos, como 
o seu propio nome indica, normalizar a nosa lingua. Somos 
un grupo de rapaces e rapazas do centro e algúns 
profesores e profesoras unidos pola defensa do galego. 
Intentamos, dende este grupo, loitar pola causa. 

As actividades realizadas durante este curso 
seguramente xa as vistes ou participastes nelas:; vídeos 
de diferentes temáticas (polo 25N, polo Nadal, etc), 
poemas e música polo Día da Paz, postais para o Día dos 
namorados, as lecturas dramatizadas ao alumnado do San 
Clemente ou o voluntariado lingüístico. 

Esta última foi unha iniciativa creada a raíz da 
crecente necesidade de favorecer ao alumnado chegado de 
comunidades non galego-falantes un contexto propicio para 
coñecer e aprender a nosa lingua. Durante  dous recreos á 
semana, acompañábamos e titorizábamos un destes rapaces -
chegados maioritariamente de Venezuela ou rapazas- e 
integrabámolos nos nosos grupos. 

Como podedes observar, as actividades son diferentes e 
variadas, mais están unidas por un obxectivo común: 
normalizar o uso do galego en todos os aspectos da nosa 
vida e animar á xente a faceren o  mesmo. 

Este curso xa rematou, pero para o próximo convido a 
todos e a todas a que se animen a traballar con nós POLA 
LINGUA! 

        Ana García  4º ESO  

�4



EDLG DO AQUIS RUXE RUXE nº 21

�5



EDLG DO AQUIS RUXE RUXE nº 21

CRE…ACIÓN 

INSTRUCIÓNS PARA FACER UN POEMA 
DADAÍSTA 

✓Colla un xornal. 
✓Colla unhas tesouras. 
✓Escolla no xornal un artigo da 
lonxitude que conta darlle ao 
poema. 
✓Recorte o artigo. 
✓Recorte con coidado cada unha 
das palabras que forma o artigo e 

métaas nunha bolsa. 
✓ Axítea suavemente. 
✓ Agora saque cada recorte un tras doutro. 
✓ Copie concienzudamente na orde na 

que saíran da bolsa. 
✓ O poema semellarase a vostede. 
✓ E é vostede un escritor infinitamente 

orixinal e dunha sensibilidade fascinante, 
aínda que incomprendida polo vulgo. 
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POESÍA VISUAL EN IGUALDADE 

Queremos compartir con vós unha pequena escolma dos poemas realizados 

polo alumnado de 2º da ESO na clase de Lingua galega e na de Tecnoloxía, e 

que formaron parte dunha exposición arredor da “Igualdade e violencia de 

xénero”
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 A poesía é música que transmite sensacións, son palabras escollidas para 

que nos soen ben (coma as melodías das cancións) e ao tempo que nos 

inspiran emocións (coma as letras das cancións).

Nestas poesías tamén hai imaxes, polo tanto son POESÍAS VISUAIS. Se “unha 

imaxe vale máis que mil palabras”, aquí, en cada breve poema,   tedes mil e 

pico palabras para transmitirvos emocións e facervos pensar.... 

E que é o que ides sentir? Nós quixemos transmitir rabia, comprensión, 

liberación,   necesidade de xustiza... Iso todo foi o que nos produciu tomar 
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conciencia da desigualdade que persiste entre mulleres e homes e da 

necesidade de liberármonos das ataduras que nos impoñen as modas, 

case sempre causantes da perpetuación de estereotipos machistas.   

Como tedes que ver esta exposición? Na orde que queirades: as mulleres que 

son xulgadas polo seu físico e non pola súa valía, os homes que deciden como 

visten, falan ou se comportan as mulleres, os homes que pegan, os homes que 
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humillan, as mulleres que teñen medo a andar soas, as mulleres que deben 

vestir dunha determinada maneira ou pintarse para ser máis “femininas”, os 

homes que non poden vestir dunha determinada maneira ou pintarse para ser 

máis “masculinos”, as mulleres obrigadas a aceptar as modas impostas, os 

homes obrigados a aceptar as modas impostas... todo isto e moito máis son as 

caras do machismo, tanto ten a orde en que as miremos, o importante é 

recoñecelas para conseguirmos entre tod@s deixar de velas. 
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Sempre resulta difícil escoller unha palabra. Cando lle 
pides a un alumno ou alumna que diga unha palabra, unha 
calquera, a resposta é:  e… e… e…... e… 

 Iso foi o que nos pasou a nós, á Coordinadora de 
equipos de dinamización lingüística Terras do Umia, cando 
tiñamos que escoller un termo   para os microrrelatos e 
micropoemas do concurso literario. Démoslle voltas. E 
saíu “nobelo”. Todos os textos deben incluíla, polo menos 
unha vez, e crear un relato de non máis de 100 palabras e 
un poema de non máis de 8 versos. 

 Estes son os finalistas. 

MICRORRELATOS

CATEGORÍA E: profesorado e persoal non docente

Un paso atrás e outro adiante, de novo. O nobelo de Penélope. 

Mentres miraba as imaxes do noticieiro non podía evitar pensar 

que a historia do 36 se podía repetir, e ela que soñaba con que 

si ía ser a súa xeración quen salvase Galicia.
Ana Rial Aparicio
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O gato estaba alí, feito un nobelo entre as cortinas do salón, 

sacando medio corpo fóra.  Xogando ás agachadas 

mostrábase nu na súa inocencia, co seu suave pelame e os 

seus enormes ollos. E recordei os meus dezaoito anos, cando, 

como un pasmón, me sentín por primeira vez namorado, e  era 

un nobelo, un nobelo de sentimentos e confusións

Pedro Lamas

CATEGORÍA D: bacharelato

Nobelo azul ceo

“Nin un paso atrás”, leu. Entrou sen chamar. Non sabía moi 

ben como, pero alí estaba, naquela rolda de terapia, todas 

mulleres, todas con afundidos ollos de sufrimento. Todas con 

visibles engurras, testemuñas de días de anguria e noites de 

medo. Non escoitaba, só quería desaparecer, fuxir, volverse 

invisible... O nobelo de la azul ceo cae nas súas mans, era a 

súa quenda. Longo silencio. Sonoras bágoas.

- Eu son inútil – dixo con carraxe.

Este foi o primeiro banzo daquela valente.
Aída Mencía Suárez Montáns (1º Bacharelato)
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CICLOXÉNESE EXPLOSIVA

Ten a boneca máis bonita do mundo e cando hai treboada 

fáiselle nobelo o corazón e o gatiño xoga con ela. O meniño hai 

tempo que xa non. Entón á boneca desfáiselle o nó do peito e 

pode volver sorrir, ata que sae o sol e o cativo devólvea á súa 

caixa de cristal.

Porque o meniño sempre a aperta cando lle choven as pupilas.
Ana Loureiro Sánchez (1º Bacharelato)

CATEGORÍA C 2: 3º- 4º ESO

Chegara o momento .

Todo canto ela soñara non existía na súa vida, que agora 

ficaba feita un nobelo. Caos, golpes, insultos, todo polo chan. 

Ela tamén polo chan. Sentirse pequena, moi pequena. Agora 

era o momento.

Saíu. Pechou a porta e sentiu por primeira vez desde había 

moito tempo, a calor do sol. Colleu forza e... camiñou cun paso 

lento e firme. Agora tocáballe a ela vivir, comezar de novo. Si, 

era o momento. Afastarse de todo aquilo e volver á vida.
Andrea Campañó Diz (3º ESO)
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Poirot mirou a escena. Só un nobelo no chan. Seguiu o rastro 

do fío que o conducía ao cadáver de Hércules. De Hércules 

Poirot.

Carla Navarro (3º ESO)

CATEGORÍA C 1: 1º – 2º ESO

O NOBELO

Xa pasara un ano dende que nos deixou, un ano dende que 

non puxera un pé naquela casa, un ano sen cheirar o olor a 

bolachas recén feitas. Un ano dende que os nobelos de la non 

se convertían en xerseis para o inverno.

Catuxa Rodríguez Folgar (2º ESO)

PENSAMENTOS

Os pensamentos roldábanlle na cabeza, deixando esvarar as 

bágoas dos seus  ollos, caéndolle polas meixelas. Os seus 

pensamentos eran como os fíos dun nobelo, nunca conseguiría 

desfacelos se non os ordenaba.
Marta Castro Fojo (2º ESO)
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MICROPOEMAS

CATEGORÍA E: profesorado e persoal non docente

Non me fío

 do nobelo

  enrólase

moito e ten un conto... 
José Escudero

A onda formou un nobelo de auga, envolveunos e enguliunos. 

 Nunca máis volvemos á superficie, e no profundo do mar da 

costa da morte, tecemos fíos verde-auga para abrigar a 

esperanza nos tempos de inverno.

Pedro Lamas
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CATEGORÍA D : bacharelato

Detrás da casa vermella

a nena máis perdida do mundo

escribe en braille.

Ten un nó no corazón e paxaros na cabeza

que de tanto voar dun lado para o outro 

 un nobelo de cabelos.

Agora a rapaza cortou o pelo

e preferiu non matar os paxaros.
Ana Loureiro Sánchez (1º Bacharelato)

CATEGORÍA C 2: 3º – 4º ESO

O que queda de nós

só unha maraña de sentimentos e un nobelo de falsas

ilusións

Alicia Potel López (4º ESO) 
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Un nobelo

é como a vida

entrelaza e mestura escenas

que definen o carácter dunha persoa

que intenta ordenar o fío do seu

nobelo

Pedro Gutiérrez Andrés (3º ESO)

CATEGORÍA C 1: 1º – 2º ESO

Corro

polo fío fino do nobelo

dando voltas

sen caer

para cando remate

poder voar sen preocupacións

Yerai Muñiz Tanoira

OBVIO

O raposo axexando sen parar

unha ovella tras outra comeu

o nobelo non se puido facer

e o xersei quedou sen tecer

Candela López Rodríguez (2º ESO)
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CADÁVER EXQUISITO 

CADÁVER EXQUISITO ou “cadavre exquis”, en francés, é unha 

técnica de escrita empregada polos surrealistas. Consistía en 

escribir un texto en grupo, no cal alguén escribía un 

fragmento, dobraba o papel e pasáballo ao seguinte, de maneira 

que cada integrante só vía o que escribía o anterior. O 

resultado era un texto espontáneo, anónimo, creativo, 

automático... ademais dunha boa mostra dos pensamentos, dos 

aspectos non verbalizados e do desexo do grupo. Os de 4º ESO B 

pasárono moi ben con esta actividade. Aquí tedes algúns dos 

textos creados; resaltamos o texto de cada alumno/a alternando 

dúas tipografías, unha normal e a outra en cursiva e 

subliñada. 

I

Verde. Mazá. Auga. A vida é simple, mais nós esforzámonos en 

engadir peso á balanza, ata que ao final as engranaxes soan e 

o peor da vida cáenos enriba deixándonos completamente 

inválidos de mente e corpo. O musgo é un ser vivo, un vexetal, 

a súa muller é a musga, os seus primos son as bisagras, as 

mulleres dos bisagros. As mesas son as mulleres dos mesos e 

os pais son os mesóns. 

Os homes son importantes na sociedade, pero as mulleres 

susténtana. Vólvete tolo e iso é divertido só para quen o sabe 

apreciar xunto a ela chamando todo o tempo sen case 
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descanso. A base da sociedade, as mulleres, e non son 

valoradas. Mortes e berros. Choros e desgrazas. Todo por 

unha sociedade que valora o que quere. Xogan connosco sen 

importar o que queremos. Persoas desagradecidas, egoístas, 

pensando só no que queren, e nós? As persoas ven o corpo, 

non as lágrimas que derramas cada noite. Persoas que falan 

do que lles peta, insultando a outra xente polo que son e polo 

que lles gusta. A envexa rolda no ambiente. Vaia tristura!

II

O mundo dos soños é escuro. Podes perderte aí dentro e 

percorrer miles de camiños, pero sempre espertas no mesmo 

lugar e coa mesma vida de sempre. Eu quixera vivir nun soño, 

ver como hai fins do mundo, morrer e espertar noutra vida. Ir 

aos mundos que me apeteza e estar coa xente que eu queira. 

Ser fácil de ver sen ollos. Non ver polas orellas. Moverme 

libremente polos mundos do soño e vivir o que non pode ser 

vivido. Amar a quen te ama. Dar un bico soñado. Desfrutar a 

vida, cos amigos e a familia. Deixar por un momento de lado os 

estudos e o traballo. Darlle un bico. Sentir o tacto dos teus 

beizos na miña pel, enchéndome de bicos as fronteiras do meu 

corpo, ao meu carón, caricias correspondidas entre lágrimas, 

sabendo que isto nunca funcionará. Verte feliz con outra faime 

feliz. Porque o teu sorriso penetra no meu corpo e revela que 

sempre te recordarei coma o que sempre me aledou os días. 
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Macarróns con tomate, o meu plato favorito. Con tomate non, 

con olivas. Universo de vexetarianos e veganos sen animais 

mortos nin enfermidades.

III

Mazá, pera, traballo de castelán, exame mañá de sociais, 

estudar, hoxe ir á clase de inglés. Suspender e ir a setembro, 

romper a chorar na cama, comendo peixe e comendo a 

cabeza, vivindo claro e soñando cun faro. Navegando polo 

mar, mentres chora, pensando no barco de Pepe, imaxinando 

tiburóns no ceo. Este é un barco lixeiro, cheo de ilusións, pero 

rodeado por un mar de pesimismo e negatividade. Pero o 

barco mantense flotando no mar e por moito que se mova, non 

se afunde. Como no xogo dos barcos no taboleiro, pode tocar 

ou afundir. O noso barco non afunde. O noso barco é perfecto. 

O noso barco é o amor. O amor supérao todo. Nós somos un. 

Algúns cren no amor, outros simplemente nin loitan por 

conseguilo. Quero levarme ben con todo o mundo, pero non 

me corresponden. O meu barco non se afundirá tan facilmente. 

Non sei se crer nel ou non, tantas decepcións, tantos choros, 

non valen a pena, xa virán cando de verdade te queiran. Sentir 

algo sen saber se está ben ou mal, pensa que si, pero non. 

Darlle voltas á cabeza, Pero sabendo dende a alma que sabes 

que todo é imaxinación. Nunca será realidade. Os teus beizos 

rozaban os meus con agarimo. Espertei. Que soño tan bonito!
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OBRADOIRO DE POESÍA 

Poesíaaaaa...... !!! Non profe, poesía non! A poesía non nos 
gusta. Non a entendemos. É un aburrimento…!!!

Isto é o que dicían os alumnos e alumnas de 3º ESO, ata 
que viñeron Lucía Aldao e María Lado ao  noso centro. Con 
elas, acabáronse os prexuízos. A poesía pode ser moi 
divertida, pode falar de torradoras do pan ou de pintadas 
nas paredes, pode cantarse, lerse con acompañamento 
musical ou, mesmo, mesturar códigos artísticos. NA 
POESÍA, eu pecho os ollos e……… 

Se pecho os ollos
o primeiro que captan
é a miña felicidade,
facéndose realidade.

O segundo que captan,
é a miña bonita infancia
pasando nun flasback.

Por último, o que captan
é o futuro que desexo,
pero aínda falta tempo
para poder telo.

Pero cando os abro
o que vexo
é a dura realidade.
(Anxo Goberna) 
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Se apreto os ollos
as miñas bágoas
semellan estrelas
no ceo.
Pérdense nun universo infinito
onde non hai espazo nin tempo
onde sofres por sufrir
onde choras por chorar.
(Anaís González) 

Cando pecho os ollos fortemente
vexo a vida pasar
os meus soños vólvense realidade
e os obstáculos parecen imposibles.
Os problemas parecen máis pequenos.
E nos ollos das persoas que quero
son infinita.
(Nerea Iglesias) 

Se  apreto os ollos
vexo a miña vida
as miñas emocións
todo o que amo e 
quero vese reflectido.

Se apreto e pecho os ollos
vexo os meus gustos as miñas ideas
a miña forma de ser e eu mesmo
vexo moitas pólas longas dunha
mesma orixe.
(Roi Abalo) 
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Un tipex no estoxo sen usar
Dous sofás no escaparate
Tres pizzas no conxelador
Catro patas as do can
Cinco palabras as do verso.
Seis as veces que te chamei
Sete tres veces son
Oito tes cara de froito
Nove móllase e remóvese
dez a nota ideal nun exame
O a gula
N a avaricia
C o protagonismo
E a educación
Doce badaladas en fin de ano.
Trece venres de mala sorte.
(Roi Abalo) 

Un evita miradas
dous viste como elas
tres aliso o pelo
catro abre Instagram
cinco pinta beizos
seis evita o friki
sete liga cos rapaces
oito sé feminina
nove combina todo
dez poses bonitas no espello
O peito conta
Naciches sen información
Camiña movendo as cadeiras
Esfórzate na aparencia
doce non teñas personalidade
trece sé como o resto.
(Anaís González 

�26



EDLG DO AQUIS RUXE RUXE nº 21

Lembro os teus poemas
resoando na miña cabeza
Lembro as túas mans 
suxeitando a lúa cada mañá
Lembro os teus medos
coma se fosen meus
Lembro a túa voz
coma se a escoitara onte.
Mais agora
só es un bo recordo.
(Nerea Iglesias) 

Un o sabor dos teus beizos.
Dous as duascentas alarmas cada mañá.
Tres intentos fallidos.
Catro risas intermitentes.
Cinco esforzo en van.
Seis movementos desacordes.
Sete sentimentos confundidos.
Oito respiracións lentas.
Nove os teus ollos claros.
Dez noites en vela.
O son da túa voz.
N a madrugada.
Con quen espertou a brisa.
E foi a choiva.
Doce quen deixou marchar a dor.
Trece e marchou.
(Nerea Iglesias) 
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Es doce coma o zume de amorodo
Doce igual que a túa boca, os teus ollos.
Doce forma como o piano que ti tocas
Doce coma a nata nun mar de lodo.

Es doce coma a nata montada
Doce coma o teu futuro
Doce coma quen fuma un puro
Doce coma cando é noite pecha.

Es doce coma o chocolate
Doce coma o son dun violín
Doce coma un partido no que hai empate.

Doce coma unha princesa dun castelo
Doce coma as mazás verdes da horta.
Doce rapaza, punta dun martelo.
(Miguel Pazos) 

Un bailaba todas as cancións vellas
dous perdía a cabeza sempre
tres o río bota fóra
catro os seus ollos tamén
cinco os espellos non me reflicten
seis a radio non acende
sete ti non te encontras
oito rompín as follas do meu caderno
nove perdinte a ti e as chaves da miña casa
dez as enfermidades esténdense.
O mal de cabeza
Na soidade
Co amor
E ti
doce volve a chover
trece e non saio da casa.
(Ángela Villaverde) 
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Chove fóra. E ti
non estás para abrigarme.
As rúas empapadas coa
chuvia, e a soidade
empapa a cidade.
Chove fóra e bótote
de menos. Cada pinga
representa o tempo que
levo esperándote.
Chove fóra e xa levo sete 
mares.
(Ángela Villaverde) 

CHOVE fóra.
Escóitanse risos. Por cada
cornecho do patio.
Escóitanse pelotas,
pasos, cordas...
O sol está alegre
deixando un ceo soleado.
Escóitanse voces,
gritos, risos...
E eu estou aquí
triste, inmóbil, encerrado...
Que triste é este lugar...
Este lugar chamado hospital.
(David Piñeiro) 
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O que NON son:
Non son unha princesa das que 
aparece nos contos.
Non son unha figura esvelta.
Non son a rapaza intelixente á 
que lle resulta fácil estudar.

O que EN PRIMEIRO, 
SEGUNDO E TERCEIRO lugar 
non son:
En primeiro lugar non son das 
que ten unha coroa.
En segundo lugar non son das 
que entende de moda.
En terceiro lugar non son das 
que visten elegante.

O que NON SON:
Non son das que pasa todo o día 
vendo a televisión.

Non son das que saca notazas.

O que POR DESGRAZA non son:
Non son a rapaza máis intelixente do mundo.
Non son a rapaza máis pilla do mundo.

O que SON:
Son unha rapaza moi tímida.
Son unha rapaza moi despistada.

O que QUERO:
Quero un mundo mellor para todos.

O que TEÑO:
Teño unha familia incrible.
Teño amigos aos que quero moito.
(Marta Vila) 
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É doce a túa mirada.
Doce coma a mel.
Doce fillos.
Doce viaxes.
Doce recordos de toda unha vida.
Doce anos.
Doce o sentimento mutuo.
Doce a liberdade.
Doce a nosa felicidade.
Doce miradas nun mesmo día.
Doce é a túa mirada.
Doce versos para a miña amada.
(Pedro Gutiérrez) 

Casa escura
sen claros

calada
sen vida

sen nenos
nin familia

sen xardín
nin valados

deserta
sen amor

soa
coma espectador.

(David Piñeiro) 
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O que NON son:
Non son o lume na fogueira.
Non son as estrelas que iluminan a noite.
Non son un desexo cumprido.

O que en PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO lugar non son:
En primeiro lugar non son das que levantan a voz.
En segundo lugar non son das que berran.
E en terceiro lugar non son das que protestan.

O que DEFINITIVAMENTE non son:
Definitivamente non son revolucionaria.

O que NON son mais TAMPOUCO son:
Non son valente, mais tampouco son covarde.

O que POR DESGRAZA teño:
Por desgraza teño dúbidas.
Por desgraza teño medos.

O que TEÑO:
Teño medo do que pouco coñezo.
Teño medo da consecuencia dos meus actos.

O que POR SORTE teño:
Por sorte teño ganas de cambiar.
Por sorte teño ganas de madurar.
Por sorte teño ganas de mellorar.

O que AÍNDA ASÍ sigo tendo:
Aínda así sigo tendo dúbidas.
Aínda así sigo tendo medo.
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O que SON:
Son un berro en silencio.
Son unha folla en branco.
O que QUERO ser:
Quero ser revolucionaria.
Quero ser a mellor versión de min mesma.
(Nerea Iglesias) 

A min o que me gustan 
son as praias
as grandes e pequenas praias
as praias de aldea, invisibles
as praias dos mapas, sempre fermosos
as praias que visitei, tan eternamente
as praias que non coñezo, agochadas
Praias invisibles, pequeniñas.
Sempre no corazón, talladas,
permanecendo no pensamento.
Praias, en fin, dos soños.
(Carla Suárez) 
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COLABOR…ACIÓN 

CLUB DE LECTURA 

Que é un club de lectura? Pois un 
grupo de xente que se reúne 
periodicamente, no noso caso unha 
vez cada 15 días e comenta as 
impresións que lles produciu un 
libro. A lectura é persoal e íntima; o 
que se fai en grupo son os 
comentarios. 
Nós unímonos este ano por 
primeira vez ao club de lectura, xa 
que nos gusta ler, e queriamos que 
nos recomendasen libros, falar 
deles e coñecer as diferentes 

opinións.  
Ao principio non nos pareceu moi divertido: eramos un grupo moi 
numeroso e variado (diferentes idades e cursos) e liamos libros diferentes. 
Quizais aí estaba a dificultade, pois é 
complicado escoller un libro común. 
Como nós somos diferentes, os nosos 
gustos e as nosas lecturas tamén son 
diferentes. Había a quen lle gustaba a 
poesía e só lía poesía; outras lemos 
narrativa xuvenil, como Cartas de 
inverno, 22 segundos ou Memoria do 
silencio; tamén cómics, como Tam; 
o u t ra s x a f a c í a n l e c t u ra s m á i s 
complexas como Resistencia, Senlleiras 
ou A casa de Mango Street. 
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Co tempo, vimos que no 
club, non só se lía, senón 
q u e s e c o m e n t a b a n 
anécdotas, debatiamos 
s o b r e o s t e m a s q u e 
x u r d í a n , f a l a m o s c o n 
escritoras, como Anna Rit -
unha antiga alumna- e Eva 
Mejuto -como nos gustaron 
os seus libros!-…   
Ler non liamos moito, xa 
sabedes…, os exames, os 

traballos, as tarefas… A profe 
sempre nos dicía que eramos 
un club de lectura pouco 
lector! Formar parte do club 
ten moitos aspectos positivos: 
fomos convidados ao Salón 
do libro de Pontevedra e alí 
compartimos con outros clubs 
actividades dirixidas polo 
escritor Francisco Castro, pola 
poeta Tamara Andrés, polo 
ilustrador Víctor Rivas e por un 
artista de hip-hop da Vella 
E s c o l a . A h ! , e o p r a t o 
principal: unha excursión a Aveiro e Ílhavo os dous últimos días de cole 
xunto co club de lectura de Porto do Son. Que ilusión! 
Quizais, o único aspecto negativo do club foi o horario: os martes despois 
de comer, pois tamén nos gusta ir para a casa e desconectar un pouco. 
Aínda que, ben mirado,  así tamén comiamos coas amigas. 
Vémonos o próximo curso! 
         Alumnas de 2º ESO

�35



EDLG DO AQUIS RUXE RUXE nº 21

O PORQUÉ DA CREACIÓN DO GRUPO LGTB  
 

Todo comezou por 
iniciativa dun alumno 
e unha alumna de 4° 
da ESO, cando pola 
súa propia conta 
comezaron a mover 
fíos para crear un 
grupo co obxectivo 
d e d e f e n d e r e 
promover os dereitos 
d o s a l u m n o s e 
a l u m n a s 
pertencentes a este 
c o l e c t i v o , e 
normal izar a súa 
presenza no instituto, eliminar os prexuízos e concienciar o 
resto dos alumnos de que a sexualidade de cada un debe ser 
aceptada e respectada. 
No comezo fomos unha morea de xente, logo quedamos unhas 
poucas alumnas e alumnos e profes. O que fixemos foi tratar 
nas reunións de foma aberta todo tipo de cuestións.
Tamén asistimos en Pontevedra, no Teatro Principal a unhas 
charlas organizados polo grupo Neofem do IES Luís Seoane, 
coa presenza das activistas Amelia Tiganus, Towanda Rebels e 
a asociación de apoio a vítimas da violencia machista XTodas.
Máis adiante tivemos no instituto un encontro coa asociación 
“Nós mesmas”, onde nos deron moitas ideas para continuar e 
avanzar no grupo cara ó vindeiro ano.

Nicolás Rodríguez. 4º ESO
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CELEBR…ANDO 

A Festa da lingua é quizais o 
prato estrela das actividades 
organizadas polo equipo de 
dinamización. É tamén a 
mostra da coordinación e do 
traballo en equipo dos centros 
públicos da comarca, de 
ensino primario e secundario.
Xa van alá uns anos desde que 
xurdira a idea inicial – da 

cabeciña da nosa compañeira Ana Rial- de xuntarse e organizar unha 
festa na que a lingua fose o eixo vertebrador. Mais este ano, algúns 
dos integrantes da coordinadora Terras do Umia tiñan arelas de 
cambio, e traían novas ideas. Que tal se o facemos na Carballeira? Dixo 
Pablo. E nós. Uf!, que complicado! De complicado nada, está todo 
controlado.
E lanzámonos ao mar, ou mellor dito, á festa. Da idea inicial da 
Carballeira pasou ao parque da Tafona. O concello pagou o escenario 
– case como o dos Rolling Stones-, o equipo de son, de vídeo e os 
técnicos. Nós puxemos os e as artistas – narradoras, poetas, 
contacontos, músicos... - o público – uns 600 rapaces e rapazas de 
todas as idades – e as ganas de pasalo ben. E, abofé que o pasamos! 
O tempo tamén axudou, regalounos un espléndido día de sol. Con 
este resultado xa temos ganas de repetir. Para o ano, máis!
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DESDE OS OLLOS DUNHA ALUMNA 

A Festa da lingua foi para min 
unha experiencia que nunca 
esquecere i . Es taba tan 
nerviosa…! Máis que en 
ningunha outra situacion da 
miña vida. A pesar diso, subín 
ao escenario e, desde alí, ao 
ver toda a xente que me 
miraba, deime conta de que 
non era para tanto e de que 
se me relaxaba ía saírme 
xenial, gañase quen gañase, 
p o r q u e i s o n o n e r a o 
importante. Pois a Festa da 
lingua é “unha festa”, na que 
compartimos experiencias e 
imos pasalo ben. 
Ademais diso, as cancións 
que se interpretaron durante o 
festival eran moi bonitas e, 
algunha, ata facía levantarse da cadeira e poñerse a bailar! 
Tamén houbo contos, poemas e monólogos, moi divertidos, por 
certo. E ao final cantamos un tema con MJ Pérez, a artista invitada. 

F o i u n h a 
exper iencia para 
cargar na mochila e, 
sen dúbida, volvería 
a repetir. 

Inés Blanco 2º ESO 
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ENRED…ANDO 

Esta é a sección na que aparecen as frases do 
profesorado, velaí as máis significativas deste ano:  

José Fariña:- “Ei!, non te pases que sei onde vives”

Alumno:” Por que me puxeches na esquina Suso?”

Suso: “Reflexiona 10 minutos”

Chus: “Os que están atentos, entenderon?”

Alberto Abadín: “Non me sexas Lamarckiana”

Maite: “As mans fóra do ordenador!”

Alumno: “Non dixo nada do teclado...”

Sabela: “Chicos quérovos moito pero sodes moi tontiños!”

Chus: “Ensineivos xa a tortilla de patacas sen patacas e sen ovos?”

Maite: “Como escribides no ordenador?”

Alumno: “Cos dedos”

Sabela: “Sentidiño”
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CONT…ANDO 

Estou farta de escoitar a típica frase dalgúns adultos: “Que vidorra 
pasades os estudantes!!” Unha de dúas, ou son como Doris de 
Buscando a Nemo e sofren perdas de memoria a curto prazo ou ben 
non a rascaron nunca no colexio. Porque de vidorra… nada de nada! 
Verdade? 
Si, vós, si. Xa volo vexo na cara: sufrides coma min as inxustizas 
destas afirmacións totalmente erróneas. Pois agora mesmiño imos 
facer un repaso da nosa “suposta vidorra”.
A maioría de nós espertamos ás 7 da mañá. Imaxinade a chegada 
ao bus! Parece unha escena de The walking dead! Nese momento 
cóllennos para a rodaxe, fixo; e sen necesidade de maquillaxe. 100% 
real, non fake! Logo están os traballos, os deberes para a casa… 
Imaxina ti, adulto, que falas de “suposta vidorra”, que traballas nunha 
gardería, por exemplo, e cando remata a túa xornada, que fas? Vas 
para a túa casa e descansas, non si? Pois imaxina que tes que levar 
eses tesouriños contigo. Que ledicia! Pero se é INSOPORTABLE!! 
Empezamos a estudar de noite e rematamos de noite. Non vemos a 
luz do día! Somos escravos! Estamos sendo explotados! Onde están 
os dereitos da infancia? Onde está a ONU? Que fai o goberno ante 
tal abuso de poder!! É o que hai. Estamos fartos de escoitar:

• Nada. Un ou dous exercicios de nada. A que son boa? Isto non 
é nada. 

Xa, pero engádelle un chisquiño do de lingua, un cachiño da de 
historia e como resultado temos 3 horas. E se contas o tempo de 
estudar! Vidorra!! Vouche dar eu vidorra, un “zasca” en toda a boca.
Entón, vide a por min coa cara destapada e dicídeme se non teño 
razón. Somos as vítimas inocentes dun sistema que nos oprime e 
nos coacciona. Teño medo!
Eu propoño:

•    Xornadas que non empecen antes das 10 da mañá. 
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• Prohibición total dos deberes. 
• Exames espaciados. Que é iso de ter 4 exames nun día? 

Toleamos ou que! 
E as nosas obrigas?:  VIVIR UNHA VIDORRA 

       Anaís González  (3º ESO)
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Normalmente, antes de comezar, hai que 
presentarse, pero xa me coñecedes, así 
que, non fai falta, xa que sería unha perda 
de tempo. Eu hoxe veño falarvos dun tema 
que, persoalmente, interésame moito: “a 
diferenza entre a música de antes e a 
música de agora”. En fin, que vos vou contar 
eu  disto! A quen un avó nunca lle dixo: 

• Que cancións escoitas ti! Vas quedar 
xordo! 

E teñen razón, as cancións de agora non 
son normais! Xa non se utilizan os 
tambores, as frautas, as gaitas, os 
saxofóns… coma nas cancións de antes! E 
non falar das letras! Nos tempos dos meus 
avós as letras das cancións entendíanse, e a 
xente aprendíaas como o “Padre Nuestro”. Igual. Pero agora! Todo é bum, 
bum, bum, bum!, todo ruído, todo ruído!! E non se entende nada! Normal! 
E que van tan rápido que parece que van saír coa moto! E claro, despois 
pasa o que pasa en Eurovisión, que non paran de avergoñarnos! Quen non 
se lembra do Chiquilicuatre ou de Manel (Maneliño, non é por mal eh!, é 
unha crítica construtiva, pero mellor, estate no curral). 
Aínda así, podemos ver algún mozo cantando cancións coma a da “Virxe de 
Guadalupe”, “a Carolina”, “o Galo”… O que non vemos son os nosos avós 
cantando cancións como… “Con calma”, “Súbeme la radio”, “Despacito”… 
Ben, a de “Despacito” sábecha a miña avoa enteira, que ela é moi moderna, 
eh! Vai á discoteca e os mozos quedan mirando para ela, do ben que se 
move! Disque vai á “Luna”! Eu non sei se vai á “Luna” ou vai ao “Sol”, pero 
despois vennos contando as súas historias. Que viu uns mozos, que había 
moitos mozos! E eu despois pregúntolle: 

• Pero avoa, cantos anos teñen eses mozos? 
E dime: 

• Coma o teu avó, uns 65 ou 70 anos, por aí. 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Acabaramos!, por iso os luns están os centros de saúde cheos deses 
“mozos” 

• É que me doe aquí! Caín onte da cadeira! 

Non, non caeu da cadeira, non! é que estivo todo o domingo na “Luna” un 
salto para aquí, un salto para alá! Se é que son moi espilidos. 
Aínda así, nós temos que seguir cantando esas cancións para que nunca se 
perdan e, tamén, temos que animar ao noso representante de Eurovisión, a 
ver se quedamos nun bo lugar. 

Inés Blanco (2º ESO)
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INVESTIG…ANDO 

SEMANA DA CIENCIA. AQUISERVIZO 

Desde hai tres anos o alumnado de PMAR participa na Semana da ciencia que se 
organiza en colaboración cos centros de ensino de Caldas de Reis e o Concello. 
 Nós tamén queriamos participar porque viramos aos compañeiros e compañeiras 
doutros anos facelo e gustáranos moito... Escribimos isto para contarvos a nosa 
experiencia.  
 No Aquis o tema elixido para a Semana da Ciencia foi a alimentación 
saudable e a eliminación do plástico. Nós participamos na parte de alimentación 
saudable.  
Como nos organizamos? Hai que diferenciar o que fixemos antes de ir e unha vez 
alí. 
Antes de ir, entre o ámbito Lingüístico e o Científico preparamos as explicacións 
que iamos dar. Traballando en parellas e empregando Drive creamos os textos, 
que eran revisados a nivel científico e lingüístico polos profesores. Despois 
ensaiamos as exposicións... a verdade é que nos parecía que ía ser máis doado do 
que resultou ser. Non se pode falar sen telo ben preparado. É moi fácil 
equivocarse nalgún termo importante, así que había que ensaiar e ensaiar...  
Puidemos observar que non temos todos a mesma facilidade para falar en 
público. Hai que recoñecer que aos que máis lles custaba fixeron un esforzo 
importante! Tamén preparamos un ordenador para cada equipo, para meter os 
datos na aplicación, e unha impresora para entregarlles o resultado impreso, 
como se fose unha consulta dietética real... (Isto da impresora amolóusenos 
porque se puxo a chover, non sei se vós vos lembraredes... nós si, xa que o papel 
estaba húmido e a impresora non funcionou).  

Unha vez alí, estabamos repartidos en catro mesas, con dous ou dúas de nós en 
cada unha. Os rapaces e rapazas que querían que lles explicásemos tiñan que 
pasar antes polas mesas dos nosos compañeiros e compañeiras de 1º ESO. 
Alí pesábanos e medíanos (necesitabamos ese dato para calcular o IMC que lle 
correspondía a esta persoa e despois explicarlles para que vale);  tamén elixían un 
menú entre todos poñendo nunha bandexa as etiquetas do que comían no 
almorzo, á media mañá, ao xantar, á merenda e á cea. Que faciamos con eses 
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datos?   Introduciamos o alimento e a cantidade dese alimento na aplicación; así 
un a un. Cando estaba todo o menú introducido xerabamos unha gráfica, coma 
esta que vedes aquí, onde se comparaba a cantidade de hidratos de carbono, 
graxas (especificando as saturadas), proteínas, cantidade de sal e azucres do 
menú elixido fronte a un menú equilibrado e saudable. E, había que explicar esta 
gráfica logrando que o entendesen tanto os pequeniños coma os rapaces 
maiores. Estaba previsto que viñesen os de 1º e 2º de ESO pero atopámonos 
tamén con público de Infantil! 

Facer este traballo fíxonos sentir ben (ata nos entrevistou un xornalista…), porque 
nos sentimos capaces de falar en público, neste caso para explicar a importancia 
dunha alimentación equilibrada, tanto a rapaciños e rapaciñas moi pequenos 
coma a compañeiros da nosa idade ou a persoas adultas.   

Alumnos e alumnas de PMAR 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ENTREVIST…ANDO 

ENTREVISTA A EMILY

Emily Seagal é unha entusiasta rapaza dos Ánxeles, California. 
A súa estadía dun ano con nós, como auxiliar de conversa, 
será recordada con moito agarimo por profesorado e 
alumnado. É unha namorada das terras galegas e a súa lingua 
como podedes entrever na entrevista. Emily!, Oxalá volvas 
visitarnos pronto. De hoxe nun ano!!!

Que estudaches ti antes de vir aquí?
Estudei literatura e castelán.

Que tal levas o curso aquí?
Ben. Estou moi contenta aquí, creo que é un instituto especial 
porque o alumnado e o profesorado teñen unha relación moi 
boa.

Prefires os institutos de aquí, de Galicia, ou os de alá, do 
teu país?
Son moi diferentes, é difícil facer unha comparación, pero creo 
que aquí é un pouco máis informal e prefiro este estilo de 
ensinanza.

Cres que aprendiches moito na túa estadía en Caldas, a 
nosa lingua e a nosa cultura?
Si, aprendín moito español e un pouco galego, xa que estiven 
nun curso. Podo entender un pouco o galego pero non sei 
falalo, só sei dicir “O meu nome é…”, nada máis, haha. E 
aprendín moito sobre os sistemas de educación de aquí 
porque son moi diferentes dos que temos nos Estados Unidos.

�48



EDLG DO AQUIS RUXE RUXE nº 21

Que tes pensado facer 
despois de estar aquí?
Non sei. Teño interese en 
desenvolver un traballo nos 
cárceres de mul leres e 
reformatorios e quero ensinar 
neles escritura creativa. 
Tamén vou trabal lar na 
educación da arte dentro dos 
cárceres, aínda que é un 
pouco complicado xa que non 
hai un modelo específico, 
p o i s n o n h a i m o i t o s 
programas de arte para esas 
p e r s o a s ; h a i o u t r o s 
programas nos que poden 
aprender cousas moi básicas, 
pero eu estou especialmente 
interesada na arte.

Moitas grazas polo teu 
tempo, Emily, e boa viaxe.
Grazas a vós

Uxía Iglesias Torres e Nicolás 
Rodríguez Peña  

4º ESO
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REFLEXION…ANDO 

XUÍZO NA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
PONTEVEDRA 

 O pasado 23 de Abril o alumnado de Ética e Filosofía do Dereito acudimos 
á Audiencia Provincial para presenciar unha sesión dun xuízo por 
secuestro, onde había dous acusados e dúas vítimas. (O xuízo 
desenvolveuse en galego, mágoa que a prensa non o tivera en conta) 
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A experiencia de ter visto un xuízo foi, para min, verdadeiramente positiva. 
Independentemente de dedicar os estudos ao mundo da xustiza ou non, ter 
asistido serve para coñecer o funcionamento do sistema xudicial e para ver 
como se realiza un xuízo.
A priori sabía que ía sentirme acollida e que o ía desfrutar. O xuíz Barreiro 
foi moi amable con nós e explicounos todo o que ía suceder: intervencións, 
vídeo- conferencias, testemuñas, peritos.....
Cando rematou a vista mantivemos un coloquio cos maxistrados e 
maxistradas, co fiscal e coa defensa dos acusados, que foi moi ilustrativo e 
interesante. Fixémoslles moitas preguntas, que contestaron de maneira moi 
clara e sincera. 
En xeral todos e todas nós saímos bastante contentos, pero, persoalmente, 
eu tomei o xuízo como, ademais dunha actividade lectiva, un xeito de ver se 
o mundo xudicial era a miña vocación. Quizais fose das saídas que máis me 
gustou e, sen dúbida, das que máis aproveitei. É unha actividade 
recomendable para todos/as e, sobre todo, para aqueles que cren ver na 
Xustiza e o Dereito a súa vocación, pois é un exemplo dese mundo xudicial 
ao que podemos chegar a optar se decidimos seguir ese camiño nos 
estudos futuros.
                                                                                                   

Inés Amado Rodríguez.2º B de Bacharelato 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MATRIX 

Na segunda avaliación de Filosofía vimos a película Matrix. 
O guión deste filme está cheo de referencias mitolóxicas, 
literarias e cinematográficas, ademais de alusións bíblicas. 
A base filosófica e cultural de Matrix céntrase nun 
problema filosófico clásico: ‘o problema do real‘ tratado 
por Platón no mito da caverna e  por outros filósofos. 
Matrix é unha película de ciencia ficción escrita e dirixida 
por Larry e Andy Wachowski e protagonizada por Keanu 
Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss e Hugo 
Weaving. 
Neo descobre que o mundo no que cría vivir non é máis  

ca unha simulación virtual á que se encontra conectado mediante un cable 
enchufado no seu cerebro. Os miles de millóns de persoas que viven (conectadas) 
ao seu redor, están sendo cultivadas do mesmo modo para poder dar enerxía ás 
máquinas. 
Esta ilusión colectiva (ou simulación interactiva) é coñecida como Matrix. 
O grupo de rebeldes do mundo real liderados por Morfeo, explícalle a Neo a 
realidade alterada na que vive e dille que lle dá a escoller entre dúas pastillas, 
unha para vivir como vive actualmente e outra para espertar e ver o mundo como 
é realmente; por iso descobre que a realidade non é así, senón que todos están 
conectados por un programa informático e son, por dicilo dunha forma, 
escravizados. Rescatan a Neo da colleita onde se encontraba preso. Una vez 
liberado e «a salvo», Morfeo explícalle en que consiste a realidade: encóntranse 
cerca do ano 2199 e a humanidade está escravizada polas máquinas, que tras o 
desenvolvemento da intelixencia artificial se rebelaron contra o seu creador, o ser 
humano. Tamén lle di que é o elixido para salvar a humanidade das máquinas. 

Na miña opinión, a película Matrix explica moi ben a teoría da caverna de Platón, 
xa que nos dá a entender que o mundo está dividido en dúas rexións, unha real e 
outra  que quere que creamos como real, pero que non o é tanto.  
En definitiva, penso que Matrix é algo parecido a internet, xa que, cando  pasamos 
moitas horas na pantalla do ordenador, daste conta de que estás vivindo noutro 
mundo paralelo, que non ten nada real pero no que tampouco che falta de nada, 
aínda que todo sexa efémero. Creo que é unha boa película, a recomendar, sobre 
todo para decatarse do paralelismo entre o real e o irreal.     

Lucía López , 1º Bach 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EL SILENCIO DE LOS OTROS 

O documental El silencio de los otros, que 
vimos na materia de Ética e Filosofía do 
dereito, é, sen dúbida, unha obra mestra 
que, centrándose nuns poucos casos, 
reflicte a situación de todo un país. 
C o n g r a n t r a b a l l o m o s t r o u a s 
consecuencias da Guerra Civil española 
(1936-1939). Aínda que día a día se trata de 
mellorar e de solucionar os problemas da 
nosa historia recente, segue a haber 
milleiros de obstáculos e barreiras.  É triste 
e denigrante ver tantas vítimas posteriores á 
guerra,  un auténtico atentado aos dereitos 
humanos.  Non podo chegar a concibir na 

miña mente todo o sufrimento que viviron e continúan a vivir as familias dos 
desaparecidos, dos fusilados, dos axustizados polo réxime..., como os familiares 
tentan atopar os seus seres queridos, que morreron axeonllados ante uns 
bárbaros só polas súas ideas políticas ou relixiosas.  

Conmoveume ver aquela señora maior que só desexaba identificar na fosa común 
os restos do seu pai, e acabouno conseguindo despois de moita pelexa... 

Conmoveume tamén o esforzo incesante de todos aqueles que levaron ante a 
xuíza arxentina os casos de torturas de “Billy el niño”, que apelaron á xustiza 
universal por unha resolución que fose xusta e castigase os delitos do franquismo; 
aínda sabendo que a xustiza e as leis españolas non lle outorgarían nin sequera a 
posibilidade de someter o caso á xustiza.  

O arduo traballo da xuíza Servini merece un recoñecemento debido aos 
esforzos e a continua teima para lograr impartir xustiza e para que as vítimas 
deixaran de sufrir en silencio. 

Inés Amado, 2º Bach 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VIAX…ANDO 

O pasado mes de abril o alumnado de 1º de bacharelato 

viaxamos a Lisboa.

Saímos o domingo 7 de abril, destino Porto para logo 

desprazarnos á capital portuguesa. Foron cinco días de ocio e 

cultura que fixeron realidade o vello dito de “quen non viu 

Lisboa non viu cousa boa”.

Percorremos as  rúas do barrio de Chiado, barrio favorito do 

escritor Fernando Pessoa, e do bohemio Barrio Alto, onde 

multitude de artistas buscan a fama. Perdémonos polo casco 

antigo onde está a   Alfama e a catedral, corazón e alma de 

Lisboa e reino do Fado. Visitamos o Barrio de Belén onde,  

bañada  polas augas do río Texo e Patrimonio da Humanidade, 

érguese a Torre do mesmo nome; admiramos o maxestoso Mosteiro 

dos Xerónimos, construído en 1505 e onde se atopa un dos 

claustros máis bonitos do mundo e, como non, degustamos os 

gorentosos doces da famosa pastelería de Belén, iso si, 

despois de “fazer bicha”!.

O xoves, 11 de abril, realizamos unha visita ao Museo 

Calouste Gulbenkian, que recolle unha colección de máis de 

seis mil pezas de arte antiga e moderna. Toda unha 

experiencia!

Noutras xornadas visitamos Setúbal e o Parque Natural da 

Arrábida, Sintra e o Parque e Palacio da Pena, residencia da 

familia real portuguesa durante o século XIX e declarado 

Patrimonio da Humanidade.

Xa na xornada de retorno, paramos na  fermosa vila medieval 

amurallada de Óbidos.

Foron uns días inesquecibles polo que queremos agradecerlle 

a todo o profesorado a súa colaboración e axuda.  
Mencía (1º Bach C) 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VIAXE A PORTO 

Este ano os alumnos e alumnas de 3º da ESO realizamos unha viaxe a Porto. Esta 
excursión supuxo a actividade final do traballo realizado na clase co Proxecto 
Terra.

Grazas a esta experiencia enriquecémonos coa cultura e lingua portuguesas, e alí, 
no Porto e en Vilanova de Cerveira, decatámonos de que co galego podemos 
comunicarnos perfectamente en moitas partes do mundo, pois a nosa lingua 
pertence ao mundo lusófono. Imaxinades! Podemos falar galego en Cabo Verde, 
no Brasil, en Angola…, e en moitos países máis.

Visitamos un dos mellores auditorios do mundo pola súa gran acústica, a Casa da 
Música do Porto. Tamén gozamos das espléndidas vistas dende a ponte Luís I 
dende a que viamos toda a cidade.

Foi unha gran experiencia !!!

Antía Moraña e Carla Navarro 
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VIAGEM A PORTUGAL 2º DA ESO 

No dia 30 de maio, estudantes do 2º de ESO realizaram uma viagem cara ao 
Norte de Portugal. 
Depois de sair, a primeira parada foi em Ponte de Lima. Nós primeiro 
passeamos pela zona histórica da cidade, tirando fotos de quase tudo que 
vimos. Depois fomos para a ponte, que tem uma história muito especial, 
pois, o rio corresponde-se com o lendário Lethes, o qual, segundo os 
romanos, quem o atravessar perderia a memória. Lá tiramos fotos das 
estátuas romanas e dos cavaleiros. Então, nós tivemos um bom tempo para 
estar sozinhos (sem um professor, mas em pequenos grupos) pela 
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cidade.Vamo-nos encontrar novamente num ponto e fazer outra viagem ao 
Paço dos Duques de Bragança, em Guimarâes. Lá poderíamos visitar os 
antigos quartos. 

Quando saímos, fomos para o teleférico, onde alguns passaram maus 
momentos por causa da vertigem. Já chegados, comemos e tomamos um 
sorvete. Ao descermos fomos ao Museu da Ciência Viva de Guimarães. Lá 
tivemos um bom tempo experimentando com os robots, simulando uma 
viagem espacial ou observando os planetas a girar à volta do Sol. 
Ao sair, nós caminhamos para um lugar no bairro antigo e fizemos um jogo 
de pistas, no qual tínhamos que perguntar às pessoas para conseguir 
informaçâo - e, com certeza sâo muito amáveis-.  

Depois fomos à Pousada para nos acomodar e nos preparar para um 
passeio pelo centro da cidade. Aqui, ficamos à vontade e, em pequenos 
grupos, procuramos um lugar para jantar. À noite, voltamos para a pousada, 
ainda que, em verdade, muito nâo descansamos. 
Quando nos levantamos, tivemos um sentimento estranho, porque havia 
uma hora a menos. Comemos o pequeno-almoço na Pousada e, logo, 
fomos de ônibus para Braga. Depois de um jogo de encostas sob o sol que 
nos torturou naquele dia, pudemos encontrar um lugar para comer. 
Tínhamos tempo livre e aproveitamos isso de várias maneiras: alguns faziam 
compras, outros saíam para passear e outros compraram sorvetes para 
acalmar o calor do dia. Esta foi a última coisa que fizemos antes de ir até o 
ônibus e passar a fronteira, o que, a propósito, não conseguimos enxergar 
bem desde o meio do sono. 

A conclusão que podemos extrair é que a linguagem ali é muito parecida 
com a daqui e podemos entendê-la corretamente sem nenhum problema, 
além de ser uma viagem maravilhosa entre amigos. 

Laura Moure e Susana Pombo (2º ESO) 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DEBUX…ANDO
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Anaís González, 3º ESO A

Yoel Moares, 3º ESO B
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LEMBR…ANDO
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