
Semana Branca en San Isidro
1º de ESO

1º día-  domingo 15/2/09

Metimos as maletas no autobús e marchamos á unha e media. Ás cinco, 
pasamos a fronteira de Galicia con León. Alí, todo estaba nevado. Pasamos 
moitas horas no autobús e ás nove chegamos ao albergue. Ceamos con outra 
clase dun colexio de Lalín e, despois, os monitores explicáronos unhas normas 
sobre  como  poñer  as  botas  de  esquí  e  outras  cousas.  Logo,  subimos  as 
maletas ás habitacións. Estas eran moi pequenas, e só algunhas tiñan cuarto 
de baño. As outras só tiñan unha, dúas ou tres camas. Os nenos e as nenas 
aloxábanse en edificios distintos. Despois de facer amigos cos de Lalín, fomos 
a durmir.

2º día- luns 16/2/09

Espertámonos ás oito, almorzamos e marchamos ás nove ás pistas de 
esquí.  Primeiro, recollimos o material (botas, esquís, bastóns, forfait e casco). 
Fixemos grupos para esquiar, esperamos moito, xogamos a batallas de neve 
sentados, comimos neve e por fin fomos cun monitor. Ensinounos as partes do 
esquí,  como  poñelos  e  quitalos  dos  pés  e  tamén  nos  ensinou  a  frear  en 
posición de cuña. As botas apretaban moito e facía moita calor. Todos tiñamos 
ganas de quitalas. Horas despois, comimos sentados na neve. Había bocadillo 
de salami e mortadela, empanada, etc. Volvimos a practicar un pouco de esquí. 
Houbo moitas caídas, pois era o primeiro día. Máis tarde, gardamos as botas e 
os  esquís  no  autobús  e  logo  chegou  o  mellor:  subíamos  á  ladeira  dunha 
montaña e tirámonos nunha “sartén”  (pá de plástico),  aínda que era mellor 
tirarse sen ela porque ao final estrélaste igual contra o xeo ao final da costa, e 
ademais despois tes que ir buscar a sartén, que se escapa. Logo de divertirnos 
moito, tivemos tempo libre, no albergue, ata a cea.  Aproveitamos para ir dar 
unha volta polo edificio dos nenos, por alí había casas medio enterradas na 
neve.  A continuación,  cos monitores,  xogamos a uns xogos no edificio  dos 
nenos. Finalmente, volvimos ao albergue para durmir.

3º día- martes 17/2/09

Espertámonos  ás  sete  e  media.  Pola  mañá  fomos  a  esquiar. 
Practicamos  xiros,  frear  e  esquivar  postes.  Subimos  en  telesilla;  desde  alí 
había unhas bonitas vistas e moito silencio. As botas xa non facían tanto dano, 
só había que acostumarse. Volvimos ao albergue para comer. Posteriormente, 
dividímonos en dous grupos: un foi a esquiar, montar nas perchas e baixar por 
unha costa, e o outro, a tirarse a rebolos pola neve.
Máis  tarde,  fomos  en autobús  a  un  lugar  cerca  de  León e  visitamos  dous 
museos sobre a xeografía,  as montañas,  a flora e a fauna que hai  por alí. 



Volvimos ao albergue, e alí, os monitores estiveron falando, rifándonos, etc, ata 
as once e media da noite. Acto seguido, fomos durmir. 

4º día- mércores 18/2/09

Espertámonos ás oito menos cuarto. Xa pola mañá, marchamos para as 
pistas 
a  esquiar.  Algúns  subiron  no  telesilla,  e  outros,  nas  perchas.  Despois 
practicamos xiros  outra  vez.  Volvimos ao albergue para comer e ducharse. 
Esta vez, pola tarde, fomos a León no autobús a visitar a catedral. Deixáronos 
un momento de case unha hora para ir  mercar cousas nas tendas. Ás oito 
menos cuarto, comezamos a viaxe de volta (ao albergue), pero chegamos ás 
nove. Ceamos e, máis tarde, no edificio dos rapaces, cos monitores, xogamos 
a un xogo de buscar cancións que leven unha palabra concreta e cantar un 
cacho desa canción.

5º día- xoves 19/2/09

Espertámonos ás sete e media. Pola mañá fomos a esquiar, igual que os 
outros días. Subimos no telesilla (por certo, un neno caeu do telesilla pero non 
se fixo dano) e nas perchas, e algúns grupos tiveron que esquivar bastóns. 
Comimos no albergue. Pola tarde, un grupo foi a esquiar outra vez. As perchas 
non funcionaban,  polo  que tiveron que subir  andando.  Baixaron cos esquís 
esquivando bastóns. O outro grupo estivo nunha cafetería tomando bebidas. 
Pola noite, despois de cear, houbo unha competición de bailes e cancións: La 
macarena,  this  is  me,  física  o  química,  el  polvorete,  so  what,  cancións 
inventadas, bailes inventados, xogos de mans, hip hop, noticias, etc. Pasámolo 
moi ben. Ao final, Ao final, fomos durmir, aínda ue sen sono.

6º día- venres 20/2/09

Espertámonos ás sete e media. Pola mañá, houbo un exame de esquí 
que consistía en esquivar bastóns. Creo que todo o mundo o pasou. Logo de 
terminalo  todos,  devolvimos  o  material  de  esquí,  fixemos  as  maletas, 
despedímonos dos amigos de Lalín e marchamos. Á hora de comer, onde o 
autobús  parara,  preto  dun  campo,  atopámonos  outra  vez  cos  de  Lalín  e 
poidemos  despedirnos  mellor  deles.  Pasamos  moitas  horas  no  autobús, 
comentando  os  momentos  máis  divertidos  que  viviramos.  Déronnos  os 
diplomas para poder esquiar por pistas azuis, e por fin... chegamos a Cangas.

Pasarámolo tan ben alí... e agora volve a rutina, tres días de vacacións 
sen ver a ninguén e penso que momentos como esta excursión vívense poucas 
veces na vida, pero espero pasar moitos mais cos meus amigos.

Flor Andrea Alonso Soret


