
DESCUBRINDO O SUR: DIARIO DUNHA VIAXE 

Un grupo de 33 alumnos/as de 1º ESO do noso centro, 

realizaron unha viaxe dende Carballo ata Tarifa. 

 

Saímos de Carballo a 1:00  do día 17 de xuño ( que máis 

ben parecían as dez da mañá pola enerxía que levabades) 

e chegamos o sábado 22 ás 11:10. 

 

A primeira parada foi en Cáceres para visitar o parque 

Nacional de Monfragüe, a segunda en Aracena precioso 

pobo situado na Serra de Huelva, para adentrarnos nas 

profundidades da Terra percorrendo a “Gruta de las 

maravillas” e finalmente chegamos ao albergue en 

Sevilla. 

O martes trasladámonos a Málaga para coñecer e patear 

o Torcal de Antequera, unha das paisaxes kársticas máis espectaculares de Europa e visitar os 

seus dólmenes. De regreso a Sevilla a ruta nocturna levounos ao barrio de Santa Cruz e as súas 

lendas. 

O mércores estivemos en Tarifa, movéndonos entre dous continentes, acompañados dos delfíns 

listados. Logo fomos a praia “de los Lances” de 7,25 km onde comemos, sorteamos o vento, 

xogamos e puidemos contemplar a práctica de kitesurf.  De volta a Sevilla, a ruta nocturna foi a 

carón do  Guadalquivir que nos levou ao singular barrio de Triana. 

O xoves percorrido no 4x4 ao corazón do Parque Nacional de Doñana, entre dunas móbiles, 

cotos e a marisma pasóusenos a mañá; logo visita ao Acebuche, paseo polo bosque en galería 

do Acebrón, identificación e observación de avifauna, camiñada pola Rocina... e como non, visita 

a aldea do Rocío. Pola noite subimos a estrutura máis vangardista da cidade de Sevilla o 

”Metropol Parasol” (a seta para os sevillanos). 

O venres pola maña visitamos o Parque de María Luisa, a monumental Praza de España,  a 

Alameda de Hércules... Logo chegou a hora das compras e da “hamburguesa” . A continuación 

entrada no parque temático “Isla Mágica” coas súas atraccións (el Jaguar, Rápidos del Orinoco, 

Anaconda...) e os seus espectáculos. Sobre ás once e media da noite, estabamos subindo ao 

autobús, dirección Carballo, ou máis ben, dirección as festas de San Xoán en Carballo. 

 

Dende o departamento de Bioloxía e Xeoloxía queremos darlle as grazas a tódolos que directa 

ou indirectamente fixeron posible esta aventura, e moi especialmente, a Aitor e a Antonio, os 

monitores que nos contaron mil e unha historias e nos mantiveron en alerta todo tempo; ou 

tiñas que cargar co tótem, “matar” a túa vítima, deixar a túa pegada.... e as aguias, voitres, 

flamencos, gamos, delfíns e un longo etc. que nos deixaron compartir a súa hábitat.  En fin, 

esperamos que o desfrutarades. 

 

Esther, Carmina e Olga deséxanvos unhas felices vacacións. 

 


