
FESTIVAL DE NADAL 18
Sempre resulta complicado ofrecer unha boa reportaxe fotográfi ca do Festival de Nadal porque as condicións lumínicas 
non son as máis axeitadas para captar a plasticidade das actuacións, pero o que de ningunha maneira seríamos quen 
de reproducir en BARDOS é a emoción, a ledicia e a harmonía que se acadan en moitos momentos ao longo das dúas 
horas en que os distintos grupos van desfi lando polo escenario para ofrecer as actuacións que, con ilusión, foron prepa-
rando ao longo de varias semanas. 
Nesta ocasión hai que destacar un nome en especial, o de Sara Moreno, profesora de Música, que coa súa forza e 
entusiasmo foi tecendo un programa variado e moi fermoso. Se ben é verdade que o repertorio de Nadal é entrañable 
(tanto na tradición musical galega, como española, francesa ou anglosaxona) este Festival estivo marcado pola esca-
sez de panxoliñas. Fermosas melodías soaron para que escoitásemos ou cantásemos a coro: “Sur la route”, “Quérote 
máis” e moitas outras.  
Se ben o protagonismo foi claramente colectivo, como non podía ser menos nunha celebración así, temos que desta-
car algunhas actuacións, como a de Tomás, de 1ºESO-B, que nos ofreceu un espectacular baile acompañado polos 
seus compañeiros Óscar e Antía. Tamén brillaron con luz propia os membros do grupo de alumnos do Ciclo Superior de 
Regulación: Javier, Borja, Damián e Alejandro.
Mágoa que o tempo quedase escaso e que ás 14:30 aínda non rematasen todas as actuacións. Quizais faltou un chis-
quiño de axilidade e de organización, pero as cousas do directo, xa se sabe. De todos xeitos o Festival de Nadal foi un 
fermoso broche para un trimestre longo e laborioso e un magnífi co comezo para as nosas merecidas vacacións. 

Sara Moreno dirixe a 4ºESO-B na súa actuación con frauta doce 
e percusión (xilófonos, metalófonos...) 

3ºESO tamén interpretou unha bonita peza, amosándonos 
que no Nadal non todo ten por que ser panxoliñas.

Que marabillosas as alumnas de 1º Bach.B! 
O certo é que xa é unha tradición que suban 
ao escenario para ofrecernos a súa alegría 
e o seu talento. E, aínda que atrás quedou a 
ESO, os duros exames de 1ºBach non lles fi xe-
ron perder a ilusión de actuar no Festival. 
Interpretaron unha fermosa peza na que a 
voz solista foi a de María Laura Ortega e na 
que estiveron acompañadas pola música 
en directo do grupo formado por 4 mag-
nífi cos artistas, alumnos do Ciclo Superiror 
de Control e Regulación. A eles débese en 
grande medida os momentos máis intensos 
da celebración.
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As rapazas de 2º da ESO foron das máis participativas. Canta-
ron, bailaron e derrocharon ledicia durante todo o Festival

O alumnado de 4º da ESO achegou un clima de alegría
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O coro de profes cantou dúas pezas nunha apurada 
actuación case fóra de horario

1ºESO A e B, xuntos para interpretar unha divertida 
panxoliña coa súa profe de Inglés

As alumnas de 2ºESO ofreceron un baile no que volveron 
a demostrar a súa compenetración e a súa facilidade 
para executar coreografías

Damián, do Ciclo Superior de Control e Regulación, 
amosou o seu dominio da batería e foi unha peza cla-
ve para moitas das actuacións do Festival

1ºBach.-B, con María Laura Ortega á fronte, cantando 
unha musicalmente complicada panxoliña en inglés

Óscar, Tomás e Antía deixaron ao público pampo co seu magnífi co facer nun enerxético baile
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Javier, na guitarra; Borja, no baixo; Damián, na batería 
e Alejandro, na voz e percusión, foron alma do Festival


