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CONTOS DO OUTONO
TRANSFORMÁNDONOS

Iago Lorenzo, 3ºESOCelia Gamarra e Sabela Leiro, 1ºESOClarisse Gallego, 3ºESO

Cando estaba a piques de rematar o mes de novembro tivo lugar unha das grandes citas 
anuais: o Contos do Outono. O concurso de contacontos celebrouse este curso baixo o 
lema: “Transformándonos”. Este é o leitmotiv escollido pola Biblioteca para que faga de 
fío condutor de todas as actividades organizadas. Xa que logo, os contos trataban sobre 
as metamorfoses, os cambios, as transformacións... Ben é verdade que houbo pouca fan-
tasía e pouco terror. A maioría das historias versaban sobre os cambios vitais. Houbo acci-
dentes, enfermidades, cambios de residencia, de colexio e mesmo orfandades. Iso si, non 
faltou o humor. Mesmo tivemos un monólogo fi losófi co a cargo de Joel Rubio.

Novamente un traballo moi difícil foi o do xurado. En representación do alumnado forma-
ron parte Nerea Bravo, Aizaia Buceta e Iván Lucio, de 4ºESO-B. Por parte do profesorado 
estiveron Vicenzo, de Xeografía e Historia, e Melisa, de Lingua Castelá, que ademais ac-
tuou como secretaria do xurado. O certo é que non tiveron demasiado tempo para deli-
berar e os concursantes puxéronllo moi difícil. Finalmente, cando eran horas de marchar, 
irrumpiron no Salón de Actos co veredito e puidemos celebrar unha entrega de premios a 
fume de carozo.

As gañadoras e gañadores estiveron xenial. Pero hai que felicitar a todas as persoas que 
subiron ao escenario, polo seu talento, pola súa coraxe e por facernos pasar, un ano máis, 
tan bos momentos.
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Luz Fernández, 1ºESO

Cibrán Santorum, 1ºESO

Gabriel Paleo, 1ºESO

Abel Barreiro, 1ºESO

Joel Rubio, 3ºESOMaïna Duteill, 2ºESO

Laura Ortega, 2ºESODiana Negro Pardal, 2ºESOTomás Cores, 2ºESO

Alex Antón Abalo, 2ºESO

Anxo Lúa, 3ºESO

Rubén Chaves, 1ºESO
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Tomás e Aarón, de 1ºESO-B e 
Pablo de 1ºESO-A amenizaron 
a espera do veredito contan-
do unhas historias fóra de con-
curso

Magnífi co traballo o de Ni-
colás Lucio e Sandra Rodi-
ño , de  2ºESO, presentando 
o acto

Gañadoras: Celia Gamarra e Sabela Leiro, de 1º; Maïna Duteil e Tomás Cores, de 2º; Clarisse Gallego e Anxo Lúa, de 3º

O público gozou coas historias que nos ofreceron os participantes. Este é o impresionante aspecto que ofrecía o Salón 
de Actos o venres 30 de novembro nas últimas horas. A actitude do público e a calidade das contadoras e contado-
res é unha proba clara de que o Concurso de Contacontos é unha actividade máis que consolidada no noso centro.

Traballo difícil o do xurado, formado por Nerea 
Bravo, Aizaia Buceta e Iván Lucio, de 4ºESO-B, 
en representación do alumnado e Vicenzo, de 
Xeografía e Historia e Melisa, de Lingua Castelá, 
en representación do profesorado


