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Durante o curso 2008-2009, realizamos 
moitas actividades no Instituto: na aula 
de referencia (Aula de 2ºA), na aula de 
apoio (Aula 108), no obradoiro de tecno-
loxía, na aula de música, na cafetaría, e 
tamén fóra do Centro. 
Na aula 108 compartimos traballo con 
compañeiros de outros cursos que tamén 
asistiron ao apoio; sobre todo, con Fadua 
e Salima e, durante o último mes, con Vi-
ni, rapaces que asistiron a nósa aula pa-
ra aprender, fundamentalmente, o idio-
ma. 
 
Estas fotos, que veñen a continuación, son 
un resumo de ditas actividades. 

 
 



 
Chámome Rubén. Son  delgado, alto e teño 14 anos. Teño os 
ollos de cor marrón, e o nariz pequeno, a boca pequena e uso 
gafas rectangulares. 
Visto pantalóns vaqueiros e un xersei e unha chaqueta. 
Gústame andar na bici, xogar ao baloncesto e ler.     



 
Chámome David. Son un pouco gordo, alto e teño 16 anos. Teño 
os ollos marróns, o nariz pequeno e a boca mediana. Uso gafas 
rectangulares, de color amarelo.   
Visto pantalón de deportes, unha  camiseta  de color vermello e 
unha chaqueta de chándal.  



No patio, formando un equipo de baloncesto. 

Facemos o mural sobre nós: o noso nome, o dos nosos pais, 
irmáns; a dirección, o teléfono e onde vivimos. 



Estamos na aula 108 anotando na axenda o horario escolar 
para saber o que nos toca. 

Na cafetería, despois do segundo recreo,  tomamos froita e zu-
me.     



No ordenador estou escribindo os números para aprendelos. 

Son Rubén e estou facendo contas no ordenador.   



Estou camiñando hacia a biblioteca e Marco estame chamando, 
¡eu non lle estou facendo caso!  

No Nadal houbo un concerto no salón de actos. 



Estamos na aula 108, facendo unha foto cos sobres das notas 
de segundo curso.  

Estamos na pista de patinaxe,  Marco, David e Rubén van fa-
cer unha foto moi bonita. 



Estamos na pista de patinaxe e David, Reme e Rubén imos fa-
cer outra foto. 

 Despois de ir patinar, fomos andar ao redor da Torre de 
Hércules        



Fixemos unha foto nas escaleiras da Torre de Hércules. 

Un día de nevada no cole, porque este curso nevou moitos días.  



 
Rubén, David, Fadua e Salima estamos facendo o mural do 
lugar onde fomos patinar e pasear, polos arredores da Torre 
de  Hércules. 

Estamos na clase 108 con Mari Carmen traballando coas fichas que 
nos da para facer. 



Estamos  preparados para ver a Oliver Twist na obra de teatro 

Estou  na cafeteria collendo gominolas para despois pagar. 



Estamos facendo unhas figuras de barro no obradoiro que hou-
bo  na Semana Cultural.  

No obradoiro de cerámica,  Rubén está mirando a David como 
está facendo a súa figura.  



Fíxenme socio da biblioteca, gústame moito ler libros e tamén 
ver películas. 

Eu tamén son socio da biblioteca, e estou mirando películas pa-
ra despois levar unha e vela na casa. 



Fomos a Taramundi.  No Mazonovo vimos un video e despois  
fixemos unha foto cos compañeiros da clase, a nosa titora e o 
noso coidador. 

Estamos nos Teixois mirando o río e nos están explicando como 
funciona o muíño  



Estamos no museo  mirando e probando as ferramentas, para 
saber como funcionaban antes.  

Estamos vendo como quentan o ferro na fragua para facer fe-
rramentas. 



No correlingua Rubén e David están levando a pancarta polas 
rúas. 

No correlingua  escoitamos un concerto. 



Estamos na cafetería facendo as contas para despois pagarlle 
a Cris ou a Fina. 

Na cafetería  merendamos un zume, unha mazá ou un yogur e, 
os venres, un bocadillo de tortilla con chourizo. 



Estamos vendo os coches de bombeiros por fóra... 

… e tamén os vemos por dentro. 



Estamos mirando os obxectos que usan os gardas civís. Con nós 
están Vini e Mari Carmen.  

 Estou na moto dos gardas civís. de tráfico. 



O mural que fixemos despois de ir a Coruña a patinar e pase-
ar.  

Mural feito por Salima e Fadua para ensinarnos cousas do 
súa cidade: Oujda, que está en Marrocos. 



É o mural que fixo David para ensinarnos o concello de Curtis, 
que é onde naceu el. 



E, este mural, o fixo Rubén para contarnos cousas do seu con-
cello: Cesuras. 



Esta é a 
aula de 
apoio: 

¡a au-
la 
m

áis 
bonita 
do no-
so ins-
tituto! 
A

quí po-
dedes ve-
l
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