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Febreiro - 2012 

ENTROIDOENTROIDOENTROIDOENTROIDO    

As  a c t i v i d a d e s  qu e  s e  l e va n  a  c a b o  d es d e  AX ENDA 2 1 EG s o n 
 
 1. - AULA+SOSTÍBEL : O concurso remata o venres 22 de marzo de 2013, polo que volverase a pasar 
polas aulas para ver o seu estado. Ademais, a participación no resto das actividades que veñen a continuación, 
tamén puntúan. 

 
 2.- SEMANA DA FROITA:  Do 18 ao 22 de febreiro repartiuse de novo froita no recreo na cafetaría do 
centro. Esta actividade está dentro do Plan Proxecta. 

 
 3.- COCUMO III : Concurso de Curtametraxes realizados con teléfonos móbiles; o prazo remata o venres 
22 de marzo de 2013. 

 
4. CONCURSO DE MURAIS "SEÑORES DO BOSQUE": Organizado polo Departamento de Biolox-

ía e Xeoloxía, en colaboración coa A21E, baséase na elaboración dun mural con fotos dunha árbore con carac-
terísticas inéditas. A data límite de presentación é o 18 de marzo de 2013. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CARREIRA SOLIDARIA "SAVE THE CHILDREN" : Organizado polo Departamento de Educa-

ción Física, en colaboración coa A21E. Na seguinte dirección da ONG colgouse información sobre a actividade 
que se realizou 

 
http://blogs.savethechildren.es/embajadores/2013/02/11/kilometros-de-solidaridad-desde-galicia/ 
 

 
 A coordinación de A21E quere manifestar o seu agradecemento ao profesorado pola colaboración para 
transmitir a información e animar ao alumnado a participar nas diferentes actividades.  



 

GAÑADORAS DO CONCURSO “GAÑADORAS DO CONCURSO “GAÑADORAS DO CONCURSO “GAÑADORAS DO CONCURSO “CARTAS DE AMORCARTAS DE AMORCARTAS DE AMORCARTAS DE AMOR””””    

1º PREMIO 
 
 Meu amado: 

Non pode existir na miña alma un amor tan sinxelo, fondo 
e limpo como o teu. 

 Meu amante, meu amigo, dono da miña vida; porque es 
ti a  razón do meu ser, só sinto o sangue fluír polas veas 
cando ti acaricias cun percorrer sinuoso, a pel do meu cor-
po, a muller que se esconde ás horas do sol móstrase espida á 
luz dos teus ollos, só para ti son eu, certa, verdadeira, por-
que soubeches chegar ao fondo do meu corazón, con amor 
sinxelo, e roubáchesme os sentidos. 

 A min, que non me faltou nunca a cordura, fasme 
estar ida. 

 O percorrer das horas, cada minuto, cada segundo, 
pásoos pensando en ti. Que fas, onde estás? Cánto falta para 
vernos? 

 Cegada, ás veces, por uns cismas sen motivo, poño tra-
bas para que non saibas, que tes o meu corazón aberto para 
ti e na soidade deixo que as bágoas reguen as miñas meixe-
las, por medo a perderte. 

 Síntome fráxil e insegura, inmerecente dun agarimo 
desmedido que me abrasa, e dóeme non saber a intensidade 
do teu amor, non saber ata onde podemos ir,e cando imos 
chegar. 

 Teño dúbidas das túas dúbidas, pero, sobre todo, teño 
carencia de ti. Faise pouco o tempo que gozamos xuntos, 
porque sei que todo acaba, non sempre porque se esgote o 
amor, senón que se esgota a vida. 

 Se hei de morrer que sexa abrazada a ti, enchéndome do 
teu sabor e sentindo as túas caricias na miña pel. 
  

    Túa por sempre 

 

Amelia Ledo Vence (E.S.A.) 

2º PREMIO 
 

Neste mundo ti máis eu estamos sos. A 

soidade pode ser doce ou amarga, pero esta é 

claramente o segundo; unha amargura que nin 

come nin deixa comer. Un constante vai e vén 

que é sen ser nada. Encadeados de por vida un 

ao outro e ao mesmo tempo tan distantes; tan 

amantes. Ti a alma e eu o corpo, eu a razón e ti 

o erro, compartindo un mesmo anhelo, camiñan-

do por sendas paralelas que algún día se han 

de atopar. Ámbolos dous seguindo unha estrela 

que endexamais se vai a ocultar e que ha de 

perturbar o noso camiño, ata chegar, por fin, 

por sorte ou desdita, a abrazarnos como a au-

ga e o aceite. Neste intre no que o lume e o 

gas se tocan, non haberá explosión nin unha 

chama sequera, porque por moito que a física 

afirme a atracción dos polos opostos, nin a au-

ga nin o aceite se mesturan, nin as liñas parale-

las se cruzan nin tampouco as estrelas poden 

alterar o destino de dúas  persoas que nin se 

buscan nin se queren atopar, maila iso a súa vi-

da segue, como seguen as cousas que non te-

ñen moito sentido. 

Ana Ledo Piñeiro (2º Bacharelato B) 

3º PREMIO 
 

Querida ti: 

Hoxe esperteime pensando en ti, soñei contigo. Almor-
zo e penso como sería a miña vida contigo ao meu lado. Dú-
chome e vou para o traballo e imaxino como sería  marchar 
todos os días co teu bico de despedida. Estou sentado na ofici-
na e ogallá chegase unha chamada túa para preguntarme co-
mo estou. 

Volvo a casa, canso, despois dun día tan duro de traba-
llo e o meu maior desexo e que ao entrar pola porta me reciba 
o teu sorriso. Sería o momento máis alegre do día. 

Esta é a rutina de todos os días. 

Bótote moito de menos, dende que te fuches falto eu. Ti 
eras eu. Eras a única persoa que me facía ser mellor e que 
facía que eu quixese ser mellor. Agora todo da igual: esperto, 
como, traballo e chego á casa todos os días cunha gran canti-
dade de alcol en sangue. Pero sempre pensando en ti. 

Aínda recordo o día en que me dixeches que me querí-
as, e eu a ti. Aínda te recordo todas as mañás ledas ao esper-
tar coa túa cariña de Anxo. Aínda recordo os agarimos, as 
discusións de nenos e os nosos bicos  con lingua de adoles-
centes. Amor, recordas? Sempre te chamaba amor. Sigo pen-
sando en ti e cada día apértame máis o puñal da túa ausencia. 

    Sempre teu 
    Eu 

 
Alba Sampayo Pulido (2º Bacharelato B) 


