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Arroz con chícharos patacas novas repolo de Betanzos e máis cebolas enriba de mel filloas castañas asadas e viño con 
mel o corazón dunha pulga quen o soubera guisare daba xantar e merenda e cea para ceare octopus to de party pementos 
de Padrón uns pican outros non viva o viño papiñas con leite tamén che darei sopiñas con viño torrexas con mel patacas 
asadas con sal e vinagre que saben a noces que ricas que saben o bo alimento cría entendemento come pan bebe auga e 
vivirás unha longa vida que lista era a vella dos anos mil gardaba o pan para maio e a leña para abril gran pena debe ser 
ter fame e ver comer ostras podrecidas escabechadas con zumes gástricos de aves variadas sempre colocaba as verduras 
nun círculo cada unha na súa sección como porcións dunha tarta cinco lombardas cebolas porros cenorias e nabo fame 
negra si fame negra non fame negra madre non a quero non non teño galiña non teño bisté non hai costeleta non hai 
nada para comer de sobremesa melindres de améndoa e leite frito onde pan comes migas quedan a mellor medicina 
é unha boa comida tomates crus con sal... excelente manxar bágoas con pan axiña secarán plátano 96,6 kilocalorías  
20,8 hidratos de carbono 0,27 % de materia graxa estás como un bombón/queixo tremer como un flan carpacho curry 
risoto escalope chutney crudités soufflé peixe de San Pedro con follas de loureiro fondué de cebolas brancas á acedeira 
fabiñas de queixo de cabra fresco e lentellas Todos nós sempre temos que dubidar  con xamón a boa fame zume de 
limón zume de bendición  co aceite de oliva o corazón aviva arroz con chícharos patacas novas repolo de Betanzos e máis 
cebolas enriba de mel filloas castañas pero todas as dúbidas fan un mar;  o soubera guisare daba xantar e merenda 
e cea para ceare octopus to de party pementos de Padrón uns pican outros non viva o viño papiñas con leite tamén che 
darei sopiñas con viño torrexas con mel para as dúbidas sempre hai unha resposta, a noces que ricas que saben o 
bo alimento cría entendemento come pan bebe auga e vivirás unha longa vida que lista era a vella dos anos mil gardaba 
o pan para maio e a leña para abril  pero todas as respostas están postas podrecidas escabechadas con zumes 
gástricos de aves variadas sempre colocaba as verduras nun círculo cada unha na súa sección como porcións dunha 
tarta cinco lombardas cebolas porros cenor no oculto lugar no que dubidamos. madre non a quero non non teño 
galiña non teño bisté non hai costeleta non hai nada para comer de sobremesa melindres de améndoa e leite frito onde 
pan comes migas quedan a mellor medicina  Todos nós nese mar sempre a buscamos,é unha boa comida tomates 
crus con sal... excelente manxar bágoas con pan axiña secarán plátano 96,6 kilocalorías  20,8 hidratos de carbono 0,27 
% de materia graxa estás como un bombón   esa resposta oculta a alcanzamos, tremer como un flan carpacho curry 
risoto escalope chutney crudités soufflé peixe de San Pedro con follas de loureiro fondué de cebolas brancas á acedeira 
fabiñas de queixo de cabra fresco.......esa procura é para o que máis amamos. e chutney de ruibarbo vermello polo 
pan baila o can cogomelo murchado xa rexeitado a boa fame zume de limón zume de bendición  co aceite de oliva pudin 
de chocolate chocolate negro chocolate branco chocolate amargo chocolate con churros  sopa de marisco sopa de fideo 
sopa de cocido sopa de améndoas sopa de veduras espaguetes tallaríns macarróns macaróns fetuchini tortelini fideos 
quen come con cordura pola súa saúde procura de sardiñas farto afastouse o infarto arroz con chícharos patacas novas 
repolo de Betanzos e máis cebolas enriba  ..Poema de Lois Domínguez Dominguez  o corazón dunha pulga quen o soubera 
guisare daba xantar e merenda e cea para ceare octopus to de party pementos de Padrón uns pican outros non viva o 
viño papiñas con leite tamén che darei sopiñas con viño torrexas con mel patacas asadas con sal e vinagre que saben a 
noces que ricas que saben o bo alimento cría entendemento come pan bebe auga e vivirás unha longa vida que lista era a 
vella dos anos mil gardaba o pan para maio e a leña para abril gran pena debe ser ter fame e ver comer ostras podrecidas 
escabechadas con zumes gástricos de aves variadas sempre colocaba as verduras nun círculo cada unha na súa sección 
como porcións dunha tarta cinco lombardas cebolas porros cenorias e nabo fame negra si fame negra non fame negra 
madre non a quero non non teño galiña non teño bisté non hai costeleta non hai nada para comer de sobremesa melindres 
de améndoa e leite frito onde pan comes migas quedan a mellor medicina é unha boa comida tomates crus con sal... 
excelente manxar bágoas con pan axiña secarán plátano 96,6 kilocalorías  20,8 hidratos de carbono 0,27 % de materia 
graxa estás como un bombón/queixo tremer como un flan carpacho curry risoto escalope chutney crudités soufflé peixe 
de San Pedro con follas de loureiro fondué de cebolas brancas á acedeira fabiñas de queixo de cabra fresco e chutney de 
ruibarbo vermello polo pan baila o can cogomelo murchado xa rexeitado a boa fame zume de limón zume de bendición  
co aceite de oliva o corazón aviva arroz con chícharos patacas novas repolo de Betanzos e máis cebolas enriba de mel 
filloas castañas asadas e viño con mel o corazón dunha pulga quen o soubera guisare daba xantar e merenda e cea para 
ceare octopus to de party pementos de Padrón uns pican outros non viva o viño papiñas con leite tamén che darei sopiñas 
con viño torrexas con mel patacas asadas con sal e vinagre que saben a noces que ricas que saben o bo alimento cría 
entendemento come pan bebe auga e vivirás unha longa vida que lista era a vella dos anos mil gardaba o pan para maio 
e a leña para abril gran pena debe ser ter fame e ver comer ostras podrecidas escabechadas con zumes gástricos de aves 
variadas sempre colocaba as verduras nun círculo cada unha na súa sección como porcións dunha tarta cinco lombardas 
cebolas porros cenorias e nabo fame negra si fame negra non fame negra madre non a quero non non teño galiña non teño 
bisté non hai costeleta non hai nada para comer de sobremesa melindres de améndoa e leite frito onde pan comes migas 
quedan a mellor medicina é unha boa comida tomates crus con sal... excelente manxar pementos de Padrón uns pican 
outros non  fabiñas de queixo de cabra fresco pudin de chocolate chocolate negro chocolate branco chocolate amargo 
chocolate con churros  sopa de marisco sopa de fideo sopa de cocido sopa de améndoas sopa de veduras espaguetes 
tallaríns  con gambas    Ilustración da portada e contraportada: Nerea Castro Limeres macaróns fetuchini 
tortelini fideos quen come con cordura pola súa saúde procura de sardiñas farto afastouse o infarto astañas asadas e 
viño con mel o corazón dunha pulga quen o soubera guisare daba xantar e merenda e cea para ceare que lista era a vella 
dos anos mil gardaba o pan para maio e a leña para abril gran pena debe ser ter fame e ver comer opa de marisco sopa 
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Un ano máis, a nosa revista Cerna Nova. 
Este novo tronco conformámolo nós, alumnado e 
profesorado, a parte esencial do IES. Para sacala 
adiante traballamos en conxunto co propósito de 
que sexa un espazo de opinión, de exposición de 
ideas, de traballo compartido, de suxestións e, 
asemade, de recompilación dun curso enteiro, 
pois aquí expoñemos, para a lembranza, parte 
das actividades e traballos que desenvolvemos ao 
longo deste curso que remata. Deste xeito Cerna 
Nova convértese no testemuño do que fomos  e 
vivimos neste centro, de instantes cotiás ou 
excepcionais, algúns seguro que inesquecibles.
A todos e todas, grazas por contribuír a facer 
máis grosa a cerna desta árbore, que por máis 
cursos que pasen seguirá sendo nova.
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Biblioteca

Formación de usuarios
Bibliotecari@s en prácticas

Proxecto  “Come rapaz@, come”
Radio escolar

Poemas obxecto e moito máis...
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Xincana Literaria
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 Seguindo a liña de cursos anteriores, Biblioteca deseña 
unha serie de actividades que procuran a adquisición das 
competencias básicas do noso alumnado, sobre todo a relacionada 
coa lingüística. É por iso que continuamos cos clásicos concursos 
nos que valoramos a expresión escrita: o de relatos de terror 
(que terrorificamente chula queda a biblioteca ese día!) ou o do 
día dos Namorados. E, como non pode ser doutro xeito, tamén 
temos en conta a comprensión lectora, para o cal mantemos 
os 15 diarios minutos de lectura na aula e o club de lectura 
Ao pé da hortensia; ademais queremos que sigades lendo nas 
vacacións, por iso colocamos no andar superior un posto de 
libros para levar no Nadal, e que volveremos facer de cara ao 
verán.  Intentamos tamén facervos autónomos na procura e 
selección de información, para o cal contamos con Radioactiva, 
o noso  programa de radio feito integramente polo equipo de 
redacción, composto por alumnado: seleccionan a temática, 
deseñan a estrutura do programa, procuran información 
e música, buscan entrevistados, organizan a parte técnica e 
dirixen o programa. 
 Para colaborar co proxecto “Come, rapaz@, come” fixemos 
unha exposición “Devora un libro. Aliméntate de historias” coa 
que mesturamos a literatura coa alimentación desde distintas 
perspectivas. Esta exposición tivo como remate final a xincana 
por titorías. Esperemos que o pasásedes xenial!
 Ademais, estamos en proceso de cambio da biblioteca, polo 
que desde o curso pasado ocupamos zonas que en principio 
non se consideran como tal: mesas de traballo nos corredores 
e zona de lecer fronte a conserxería. Así mesmo temos un 
andel expositor que nos serviu para organizar un concurso por 
titorías.
 Queremos facer unha mención especial ao alumnado que este 
curso colaborou con biblioteca. Canto nos axudou!. Moitísimas 
grazas e esperamos contar con vós o próximo curso.
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Julen Castro Villanueva

CONTOS DE MEDO

 Érase unha vez un neno chamado Xosé que vivía nun pobo de Lugo. Este tiña 7 anos e era 
algo baixo, moreno e fraco.  Os seus pais: Ana e Luís, traballaban nun restaurante polo que non 
pasaba moito tempo con eles. Un día o cociñeiro do restaurante xubilouse e deixou o emprego. Ao 
ser así Ana e Luís tiveron que buscar un novo empregado para ocupar o posto libre. Puxeron un 
anuncio en internet e esperaron.
	 Cando	por	fin	houbo	unha	proposta	enseguida	a	aceptaron	xa	que	ultimamente	non	era	moi	
doado atopar persoal no negocio da hostalaría. Chamábase Ricardo era un home barbudo e forte 
cunha pequena cicatriz no ollo que producía inseguridade. Ó neno non lle causou unha moi boa 
impresión xa que non lle gustaba a sensación que producía miralo directamente.
 O novo cociñeiro pronto comezou a traballar, era un verdadeiro chef. A súa especialidade eran 
as carnes. Era algo incrible o seu manexo cos coitelos. Ademais cada vez que Xosé pasaba polo 
seu	lado	antes	de	que	acabara	a	xornada	de	cada	día,	vía	como	aquel	home	afiaba	enerxicamente	
dous grandes coitelos entre si. Xosé tiña un profundo medo cara a el. O rapaz non quería contarlle 
nada a súa nai para que non pensase que era un medica choromicas. Co tempo Ana e Luís íanse 
levando bastante ben co novo cociñeiro. Incluso as veces o invitaban a cear en días festivos.
 Un día escoitou aos seus pais falar por teléfono e chegou a escoitar a conversa:
 -Sinto pedirvos tanto pero non teño a onde ir… Só será unha noite.
 -Tranquilo non hai problema temos unha habitación baleira, non será ningunha molestia.
 -Moitas grazas de verdade.
 -Ben, pois quedamos así, ata despois!
 -Ata logo, vémonos
 Xosé quedou aterrado, o cociñeiro ía durmir na súa casa! E non era algo que lle entusiasmara 
demasiado. Por iso pensou que o mellor sería que quedara no seu cuarto xogando no ordenador.

O chef maníaco
Por Alexia Barreiro Frieiro 

7

 Cando chegou a noite viu o cociñeiro, xusto na hora punta para cear. Nada máis acabar a 
cea o rapaz ergueuse para ir ao seu cuarto. Pero desafortunadamente a súa nai díxolle que non 
fora maleducado e que estivera sentado ata que todos acabasen de cear.
 Ao chegar a noite Xosé intentou non pensar en que un home que o atemorizaba cunha 
cicatriz na cara durmía a non moitos metros del. Aínda así non deu, estaba cheo de medo e non 
podía durmir.
 Cando se percatou escoitou uns ruídos que proviñan da cociña, era o ruído de dous coitelos 
afiándose	entre	si.	O	neno,	ao	que	case	lle	saía	o	corazón	para	fóra,	ergueuse	da	cama	e	dirixiuse	
a	cociña.	Cada	vez	escoitábase	máis	 forte	o	ruído	dos	dous	fillos	que	se	refregaban	un	contra	
outro.
 O neno achegábase máis e máis cun nó na gorxa que non o deixaba respirar. Abriu a porta 
e non había ninguén. Aproximouse ao mesado e contemplou dous enormes coitelos relucentes. 
De súpeto a vida do neno pasou diante dos seus ollos coma se fosen diapositivas. O neno tiña un 
coitelo cravado nas costas. Fora o cociñeiro que o asasinou colléndoo desprevido.
	 Despois	daquilo	o	home	fuxiu	non	se	subo	mais	del.	O	motivo	polo	que	o	fixo?	Non	se	sabe.	
Ás veces hai xente que só quere ver o mundo arder.

Ilustración de Andrea Besada González



Almudena González Camiña

A escuridade

	 -			E	de	que	vai	o	conto	de	Breixo?	-Pregunteille	ó	mestre.	El	sorriu.
 -   Breixo foi un rapaz desta vila hai polo menos dez anos, eu mesmo lle dei clase.
	 -			Pero	entón,	onde	está?	-Preguntou	Mario.

O	mestre	fixo	coma	se	non	escoitase	a	pregunta	e	comezou	a	relatar
 -   Vouvos contar a historia da escuridade:

Era case de noite e Breixo chegaba á casa onde vivía cos seus pais e avós, despois de pasar a 
tarde xogando cos seus amigos.

Ían cear arroz, a súa cea preferida, e viron as noticias da noite mentres ceaban. Anunciaban que 
nunha cidade preto da súa vila estaban a ocorrer sucesos estraños, desde portas que se abrían soas, 
ata persoas que desaparecían e ao cabo duns volvían a aparecer. Os pais de Breixo, preocupados, 
prohibíronlle saír á rúa el só, e o rapaz enfadouse tanto que entón marchou para a súa habitación.

Ao día seguinte, ao vir á clase, contoume o sucedido. A min parecíame que seus pais tiñan razón, 
e	díxenlle	que	lles	fixese	caso,	pero	Breixo	enfadouse	inda	máis	comigo,	e	ao	rematar	a	clase	el	
foi o primeiro en marchar. De camiño á casa o neno pensou nun plan para, despois de comer, fuxir 
para	ir	xogar	cos	seus	amigos.	Breixo	apurou	a	comer	o	peixe	con	patacas	que	fixera	o	seu	avó,	
para	subir	á	súa	habitación	e	amarrar	as	sabas	e	liscar	pola	fiestra.	Ao	chegar	abaixo,	foi	correndo	
ata a casa de todos os seus amigos. Pero os seus pais tamén lles prohibiran a eles saír á rúa sen 
ningún adulto, polo temor de que algo pasase. 

Ao	final,	Breixo	seguía	el	só	dando	voltas	pola	rúa.	Estábase	facendo	de	noite	e	pensou	en	ir	ao	
parque, pero, de pronto viu unha sombra meténdose nun oco escuro e sen saída. Ao neno entroulle 
medo e foi para a casa onde vivía. Durante o camiño Breixo non paraba de ver aquelas estrañas 
sombras con aparencia de monstro; rapidamente, subiu polas sabas e meteuse na cama.

Dez minutos máis tarde veu súa avoa para chamalo a cear, posto que, supostamente pasara todo 
o día sen saír da habitación. El respondeu que non tiña fame e non baixou. 
A lúa erguíase pouco a pouco e o sol xa non estaba no ceo, pero Breixo non podía durmir. Nese 
momento comezou a ver as sombras pola habitación e escoitou ruído debaixo da súa cama, el 
achegouse para mirar o que pasaba.

Ao día seguinte Breixo non foi o colexio, nin sequera a seguinte semana. Pasaba o tempo e eu non 
sabía nada del, así que fun ata a súa casa, pero non había ninguén. Caín na conta do letreiro que 
poñía “VÉNDESE”, e pensei que polo menos non lles pasara nada malo. Entón un home miroume 
e díxome:
	 -			Vostede	inda	non	sabe	nada	do	caso	do	Breixo,	verdade?
	 -			Non,	de	que	me	fala?
 -   O neno apareceu morto ao pé da cama, por culpa dos casos da outra cidade. -Quedei 
															xeado-.	Polo	menos	foi	a	única	vítima,	non	cre?
Entón o home comezoume a relatar esta historia que agora vos digo eu a vós e eu engadinlle o que 
a min me dixo.
 -   Paréceme incrible –comentei.
Nese momento tocou a música que indicaba a hora volver á casa; ao chegar e cear cos meus pais, 
acendín a televisión. 

“Sucesos estraños” dicía, esa palabra retumboume nas orellas, a historia continuaba.
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Quen será o seguinte?
Por Uxía Lores Balboa

 Sabedes cal é a comida, o manxar, 
máis	 saboroso	 e	 tenro	 aos	 ollos	 dos	 nenos?	
acertaches, todo tipo de doces, que outra cousa 
senón?.	Estas	cousiñas	volven	a	un	 tolo	pero	
non sempre son boas, nin elas nin quen chas 
dá. 
 Pois esta é a historia dun neno chamado 
Xoán. El malvivía co seu pai, e o seu mal soldo, 
coma podían. Vivían nunha pequena casiña 
onde as arañas eran coma cabalos e o vento, a 
humidade e o medo inundaban as habitacións. 
Polas noites Xoán durmía co seu peluche todo 
esfiañado	nun	recuncho	daquela	escangallada	
cociña, que non era máis ca unha cociña a gas 
das máis trapalleiras, catro cadeiras arredor 
dunha mesa coxa e unha tostadora que só 
servía para queimar o pan cando tiñan a sorte 
de poder prepararse un bocadillo. Ao erguerse 
Xoán foi cara ó baño asearse un pouco. Saíu 
á rúa e, logo de despedirse do seu pai que ía 
cara ó traballo, foi onda o seu amigo Roberto 
para ver se el o podía distraer deste mundo e 
mergullarse no que tanto apaixonaba aos dous 
nenos, a cociña. Como era costume os nenos 
ían xogar ao campo santo, xa non era a primeira 
vez que a xente quedaba aparvada mirando 
para eles rindo e preparando pratos de herba 
cun toque de pedriñas e mofo das pedras, pero 
eles eran felices, pero por pouco tempo.
 Un dia coma outro calquera os nenos 
marchaban dunha tarde chea de receitas e 
dirixíanse cada un a súa casa, ao chegar a 
enfronte da tenda onde paraba de vez en cando 
para mercar súas galletas preferidas asustouno 
un home, tiña a cara totalmente agochada 
tras unha capucha  e seu corpo era tan ancho 
coma	tres	Xoáns	postos	á	fila.	Este	agarrouno	
forte dun brazo e díxolle se quería probar o 
mellor doce, o máis tenro e o máis saboroso. 
O neno nese momento negouse, xa que non 
lle daba boa espiña, o neno marchou o mais 
rápido que puido pero non serviu de nada. O 
home perseguiuno ata atrapalo. Xoán comezou 
a gritar desesperado, pero de pouco serviu; 
ninguén	 lle	fixo	caso.	O	pai,	ao	ver	que	o	seu	
fillo	non	aparecía,	 foi	 á	 casa	de	Roberto	para	
ver se despois de separarse de camiño a casa 
notase algo raro.
 Ao chegar alí atopou coa nai do neno:
-Ola, boas noites, podería falar co pequeno 
Roberto?.

-E iso para que, teño ao neno facendo as tarefas 
que se bota todo o dia co teu rapaz e non hai 
quen faga as cousas -di a muller furiosa.
-Síntoo e compréndoo pero son nenos, teñen 
que xogar e gozar a vida que tan só teñen unha.
 A nai mirouno de forma fría e chamou 
ao neno. Roberto apareceu pola porta e 
preguntoulle que pasara co seu amigo, o pai só 
se limitou a negar cos cabeza e encollerse de 
ombros:
-Iso mesmo che viña a preguntar eu, non sei 
nada dende que marchei da casa pola mañá, 
e como todas as tardes sae a xogar contigo 
pensei que o podías saber.
 O home non puido evitar soltar unha gran 
bágoa chea de dor, que sería do seu pequeno 
Xoán??,	 acaso	 collérono	 os	 de	 asuntos	
sociais??,	 moitas	 preguntas	 inundaron	 a	 súa	
mente, e había unha parte que tiña sede da 
vinganza pero era mínima. E por suposto o pai 
non podía avisar á policía se non si que xa non 
vería	mais	ao	seu	fillo,	 xa	que	ó	vivir	 na	máis	
absoluta pobreza asuntos sociais e os mesmos 
oficiais	 encargaríanse	 de	 darlle	 unha	 vida	 con	
diñeiro ao neno, pero non a que o pequeno 
Xoán quería.
 Pasaron tres meses e inda tras a longa 
busca do pai, o neno non aparecía. Chegou un 
punto que o mesmo pai se rendeu, non podía 
máis, estaba canso de loitar só por algo que ata 
podía estar sen vida. 
 Aquela noite, ese 18 de abril de 1968, 
un ano despois da desaparición do rapaz, 
recordarao por sempre, estaba tan tranquilo 
na casa coa mesma depresión que meses 
atrás. De súpeto alguén petou na porta, o pai 
cheo de alegría correu a abrir aquela porta 
de madeira vella, pero detrás dela non había 
ninguén, exceptuando unha receita, o pai 
colleuna e intentou preparala con esmero e o 
único resultado que deu foi a comida favorita do 
seu	fillo,	espaguetes	con	tomate,	o	pai	botouse	
a chorar e nunca os comeu. 
 Ano tras ano isto pasaba, todas as noites 
do mesmo 18 de abril petaban na porta e unha 
nova receita aparecía, inda que non tivese nada 
que ver sempre se daba o mesmo resultado. 
Actualmente Iso segue pasando, pero non na 
casa do pai xa que faleceu o ano pasado, quen 
sabe cal será a próxima casa, a túa, a miña, 
este 18 de abril decidirase.
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Son as 12:45 h da mañá , en quince minutos dan as notas, Laura está moi nerviosa, sabe que non 
lle vai quedar ningunha, pero teme sacar un seis en bioloxía xa que ese trimestre non se esforzara 
moito. Tamén sabía que ese seis en bioloxía íalle baixar a media, e non podería sacar un dez no 
ultimo trimestre. É a unha do mediodía, a campá soa, todos os alumnos entran nas súas aulas a 
coller o boletín de notas, Laura apresurada colleu o boletín e foi para o seu sitio  mirar os resultados. 
Como era de esperar sacou todo sobresalientes e un suficiente en bioloxía. 
Soa un estoupido a aula comezase a derrubar; todos saen correndo, todos menos Laura, alí xusto na 
esquina estaba Luísa co paquete de galletas que estaba encima da mesa da cociña de Laura, ela non 
podía crer o que estaban a ver os seus ollos, escoitou un grito e Luísa desaparece entre a nube de 
fume, Laura sae correndo, segue asustada, pero non para de correr, o medo recórrelle todo o corpo, 
apenas pode respirar pero segue correndo, ela sabe que se se para pode morrer, mentres corre o seu 
instituto vaise derrubando detrás dela. 
Cando consegue saír vai xunta Romina, non podía nin falar, estaba fatigada, asustada e algo 
impresionada.

-Laura?Estás ben?- pregúntalle Romina.
-Luísa, era ela, estaba alí- grita Laura intentando sacar o medo do corpo.
-Que dis Laura? Iso é imposible, hai algo que non che contei, pero Luísa morreu onte, eu quedei 
pasmada cando nolo contou a nosa mestra de mates, atropelárona cando ía de camiño a clases de 
baile, sei que é difícil de entender, pero é certo- dixo Romina- así que é imposible de que estivera aí
-Si que estaba, vina eu cos meus propios ollos, tiña o meu paquete de galletas na man, e estaba xusto 
debaixo do teito que caeu- insiste Laura.
- Laura estouche dicindo que iso é imposible, non digas ningunha burrada, parece que estás tola- di 
Romina mentres marcha.

Laura estaba segura ao cen por cen de que alí estaba Luísa, colleu a súa mochila e foise para o 
autobús. Chegou á casa, non había ninguén, como todos os días tiña que comer soa, pero esta vez 
non estaba tan convencida de facelo, aínda tiña medo, non podía parar de pensar que Luísa estaba 
morta…
Entrou na casa, foi a cociña, colleu os espaguetes e sentouse a xantar. Mentres comía escoitou un 
ruído no faio, subiu, alí non había ninguén, mentres estaba alí viu como unhas caixas caían na 
habitación do fondo, foi ata alá correndo, alí estaba Luísa co paquete de galletas na man, Laura 
marchou correndo e gritando, caeu polas escaleiras, pero levantouse e seguiu correndo, cerrou a 
porta do faio pensando que había deixado a Luísa encerrada, pero cando se deu a volta tiña a Luísa 
diante, Luísa tirou as galletas e agarrou a Laura polo pescozo, Laura apenas podía respirar, nin 
sequera falar. Polo tanto Luísa aproveitou para dicirlle unhas palabras:
-Síntoo moito Laura, pero teño que facelo, necesito matarte para poder despedirme da miña nai, no 
inframundo obríganme a matar a alguén  e coller a súa alma para despedirme da miña nai, por iso 
pensei que ti serías a presa máis fácil. Gracias a ti poderei falar coa miña nai por última vez- dixo 
Luísa con bágoas nos ollos.
Cando Luísa rematou, Laura xa non respiraba, non tiña pulso, iso quería dicir que estaba morta.
Son as oito, os pais de Laura entran na casa, o primeiro que fan e gritar, non podían crer iso, Laura 
estaba atada na parede coa camisa rota, e na barriga escrito “grazas”. 
A nai de Laura botou a chorar e a gritar. O pai non podía ver así a súa filla, subiu ao faio e tirouse 
pola ventá, el tamén morreu, a nai de Laura ía coller unha depresión, así que preferiu cortarse as 
veas.
Alí só quedaba Nerea observando a súa irmá, ela non dicía nada, nin choraba, nin gritaba, 
simplemente miraba.
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 21 de decembro, ese mesmo día empezan as vacacións de Nadal. Laura está moi emocionada, 
xa que ese ano ía ir a Lugo visitar os seus primos. Ela ergueuse as sete e media, como todos os días, foi 
ao baño e lavou un pouco a cara; mentres estaba alí escoitou un ruído na cociña. Laura asustouse e foi 
mirar o que acontecía. Ao chegar encontrouse co paquete de galletas aberto, o primeiro que pensou foi 
que sería a súa irmá Nerea, pero Nerea estaba aínda durmindo. 
Deixou ese tema un pouco de lado e foise vestir, ao rematar decidiu almorzar pero as galletas xa non 
estaban enriba da mesa, ela estaba segura de que as deixara alí. Esquecéndose un pouco do tema meteu 
o leite no microondas, e púxose a mirar Instagram. 
    -Bos días Laura!- dixo a súa nai- que tal durmiches?
    -Ai mamá, que susto me deches, durmín moi ben, pero cando me erguín escoitei un ruído na cociña 
e asusteime bastante- contestou Laura con un ton asustado.
    -E lo? Que pasou na cociña?- preguntou a súa nai asombrada.
    -Pois non sei, pero cando cheguei aquí estaban as galletas abertas na mesa- respondeulle a nena.
    -Ah vaia, pois non te preocupes por iso nena, seguro que foi a túa irmá ou o teu pai- dixo a súa nai 
intentando calmar a Laura- Agora almorza e esquécete diso.
    -Vale mamá, queres que che prepare un café mentres vas espertar a Nerea?- preguntoulle Laura
    -Non fai falta filliña, ti preocúpate polo teu, pero aínda así moitas grazas- dixo a súa nai mentres saía 
da cociña.
Laura sacou o seu leite do microondas,botoulle o Cola Cao e bebeu un pouco.
     - Carai, como queima isto- gritou Laura.
Ela fitou o reloxo e deuse conta de que en cinco minutos ía pasar o bus, así que colleu unhas galletas, 
lavou os dentes e marchou correndo. Ao chegar a parada estaba súa amiga Romina, ela máis Laura 
levaban sendo mellores amigas desde os tres anos, pero ultimamente non falaban moito xa que non 
lles tocara na mesma clase e Romina estaba celosa xa que Laura empezouse a levar con outras persoas. 
      -Bos días Roo- dixo Laura alegremente.
      -Bos días Lauriña, estás lista para comezar as vacacións de Nadal?- preguntoulle Romina
      -A verdade e que teño unhas gañas tremendas de ir a Lugo, levo moito tempo sen ver ao meu primo 
Adrián, e bótoo moito de menos- contestoulle Laura.
      -En serio? Eu tamén vou a Lugo, que casualidade non? Ademais os meus avós viven preto da casa 
dos teus tíos, así que podemos quedar como cando eramos pequenos- dixo Romina algo pasmada.
      - Que ben o imos pasar entón- o ton de Laura non era moi convincente, parecía que non tiña gañas 
de quedar coa súa amiga.
Ao chegar o autobús subiron as dúas nenas, unha  detrás da outra, Romina deuse conta de que faltaba 
Luísa, ela é unha nena moi intelixente e calada, por iso sempre está excluída polo resto dos compañeiros, 
era moi raro que faltase a clase, pero mais raro sería que perdera o bus. Romina deu o aviso de que 
faltaba Luísa, pero o chofer non dixo nada e seguiu co seu traxecto. 

por Sara González LemaNadal  Sanguento

Debuxo de 
Adrián Cores 



O amor é un díxito
irresolto ao igual que o meu sentir

por ti e como lume intenso
que non se apaga por moito que chovan

bágoas salgadas, xa que son o
depredador dos teus beizos cobrados

e a presa das túas garras afiadas
que desangran o meu torso

que sofre de pracer.
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Debuxo e poema de Kevin Domínguez Chaves

A semana tola

O martes tocou a estrela que non chegou.
O mércores no bus viaxaba no tempo.
O xoves escribín o verso que acabou.

O venres explorei o exemplo deste templo.
O sábado sentín o meu corazón que remozou.

Non soou o galo da miña nai tan suave como o vento.
O luns xoguei e a poesía sen acento.

Adrián Martínez Padín

O meu día a día

O martes tocou viaxar nun recordo.
O mércores, no bus, vin un estraño saco.

O xoves escribín sobre un barco no que estiven 
abordo.

O venres explorei todo o mundo nun anaco.
O sábado sentinme desesperada.

Non soou o galo ao amencer.
O luns xoguei na area e tentei desaparecer.

Daniela Pérez Casal 

Diario de Sergio

O martes tocou ir adestrar.
O mércores, no bus, no paramos de rir.

O xoves escribín unha carta de enamorar.
O venres explorei como fan as formigas para sobrevivir.

O sábado sentinme toda a tarde a chorar.
Non soou o espertador o domingo.

O luns xoguei a ser viquingo.

Sergio Gondar Abal

Día a día

O martes tocou ver a aurora.
O mércores, no bus, púxenme a 

bailar.
O xoves escribín nunha hora.

O venres explorei o mar.
O sábado sentinme soa, bastante 

fóra.
Non soou o paxaro o outro día.

O luns xoguei coa alegría.

Sabela García Padín

POESÍA
... DUNHA POETISA

... celebrar o meu último día
... no bus, perdín o rumbo

... escribín unha gran melodía
... explorei un novo mundo

... sentín que me escapaba a vida
... non soou o latexo do meu corazón

... xoguei sen diversión

Uxía Varela Bouzada
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ARTIGOS

GREENWASHING
A NOVA MODA DAS EMPRESAS

Os envoltorios reciclables (cando o contido ten un produto altamente contaminante) 
ou lendas moi atractivas como “eficiencia enerxética”, pero que son realmente 
falsas, son só algunhas prácticas que as empresas usan para “enganar” ao usuario 
dalgunha maneira e facelas crer que son realmente conscientes do coidado 
ambiental. Este é o “lavado de verde”.

O greenwashing refírese a un lavado de imaxe a 
través do uso do tema ecolóxico, normalmente 
empregado por empresas e gobernos para dar 
unha impresión” verde “sobre as súas políticas 
comerciais e corporativas, que nalgúns casos é 
moi cuestionable e só para mentiras “, afirma o 
coordinador da campaña de Greenpeace Chile, 
Samuel Leiva.

Polo tanto, a clave é dar un xiro á presentación do 
produto e/ou servizo para facelos e presentalos 
de xeito respectuoso co ambiente. En español 
sería un “lavado verde” ou unha publicidade 
ecolóxica, pero non é máis ca unha maquillaxe 
por fóra para enmascarar que, en realidade, 
aínda é prexudicial no interior.

O ecoloxista neoiorquino Jay Westerveld foi o 
primeiro en usar o termo para referirse a hoteis 
que promovían a reutilización das toallas nos 
anos 80, pero, con todo, carecían de estratexias 
de reciclaxe definidas. 

Pola súa banda, Scott McDougall, presidente 
de TerraChoice, unha axencia canadense de 
marketing ambiental, falou hai uns anos 
sobre os sete presuntos pecados do engano 
verde ou prácticas parciais máis comúns 
incluídas no etiquetado e na comunicación 
comercial dos principais produtos de 
consumo, con supostas vantaxes ambientais.

As empresas adoitan recorrer a 
greenwashing por varias razóns; unha delas 
é a sinalización da sociedade sobre as súas 
malas prácticas; 
outra é que actualmente, os produtos 
virtuosos, xurdidos de auténticas políticas 
e programas de responsabilidade social, 
atopan unha boa resposta da comunidade.

Alejandro Barbeito, Marta Da Silva, Nicolás 
Meis e Brayan Fernández
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LOGO DE VIAXAR POLOS COLEXIOS
O pasado día 22 de novembro chegou ao IES de Meaño unha curtametraxe titulada Matria dirixida 
por Álvaro Gago.  A visita estaba relacionada coa violencia de xénero. Os alumnos/as baixamos a nosa 
cadeira para poder visualizar a curta no pavillón.

Álvaro Gago veunos presentar a curtametraxe 
Matria. Unha actividade relacionada co Día 
Contra a Violencia de Xénero e patrocinada polo 
Concello de Meaño. A curta explicábanos o papel 
que cumpría unha muller que traballaba nunha 
conserveira, coidaba do home e traballaba 
para gañar diñeiro, a muller tamén loitaba para 
conseguir que a súa xefa non a botara. O director 
da película explicounos que para facer unha boa 
película non fai falta ter actores famosos, senón 
que tamén se pode traballar con xente da rúa 
disposta a representar o seu personaxe
O director desta curtametraxe presentóunola 
con motivo de que nós, derámonos conta do 
papel que ocupa a muller tanto nun día normal 
como no Día Contra a Violencia de Xénero. Matria, 
tamén gañou o premio á mellor curtametraxe en 
Sundance.

En Plástica,  grazas ao alumnado de 3º 
de ESO, realizamos estes murais Contra 

a Violencia de Xénero para expoñelos na 
entrada do Instituto.

Cartel da película “Matria”



 This year there has been an innovation in our school. Students of third year 
could choose a new subject: Arts and Crafts in English. 
         At first, some of us thought that the fact of having this subject in a foreign 
language could make it more difficult to learn. Because of that, some of us were not 
so sure whether to sign up for the bilingual section or not , but now, we are finishing 
our school year and we are sure we have made a good decision. 
 During the classes, we have had to speak in English all the time; with the 
teacher (she explained everything in English), with our classmates, our notes were 
also written in English, etc. We had to change our minds and think in English, as the 
teacher usually asked us to do.
 At the beginning, it seemed a bit strange, but it helped us a lot to improve our 
English oral expression. It wasn’t an obstacle to pass Arts and Crafts for sure, and 
personally, I’m so happy to have joined the Bilingual Section!

Aroa Aspérez Balboa

ARTS AND CRAFTS IN ENGLISH
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DepoemprendeDepoemprende
Alumn@s de IAEE e Economía unen 

forzas para un proxecto solidario.
22 Alumn@s de IAEE e Economía levan os dous últimos trimestres 

traballando en conxunto nunha nova iniciativa emprendedora. 

 Dende o Nadal pasado a profesora María 
Couto empezou un proxecto que lle levaría aos 
22 alumn@s de IAEE e Economía todo o curso 
en desenvolver. Trátase dun proxecto creado 
pola Deputación de Pontevedra  chamado 
“Depoemprende”, no que o alumnado ten que crear 
unha cooperativa aportando un capital inicial, uns 
estatutos, un logo…

 Nesta pequena empresa os rapaces e 
rapazas chaman a distintas empresas da contorna 
para intentar que fagan un desconto nos seus 
produtos (para eles vendelos máis baratos que 
noutros sitios e que a os compradores lles resulte 
máis rentable). Seguidamente, estes produtos son 
incluídos no catálogo que eles mesmos elaboran. 
Conten produtos como chapas de Nikis, chocolates, 
conservas, etc..

 Despois, este catálogo é enviado ás 
cooperativas socias que este ano son de Asturias 
e Cataluña. Ao mesmo tempo estes envían o seu 
catálogo para que nós vendamos o seus produtos e 
viceversa.

 No segundo trimestre  o alumnado que 
participa nesta iniciativa foi á Sede da Deputación 
de Pontevedra na que asistiron a un acto no que 
todas as cooperativas pontevedresas presentaron 
as súas ideas. Sabela Miniño, Rodrigo Rodríguez 
e María Santamaría realizaron unha presentación 
e Brais da Silva encargouse dos aspectos técnicos. 
Seguidamente fixeron entrega do seu propio CIF.

 Dentro dun par de semanas irán a Vigo 
onde colaborarán nun mercado no que venderán 
os produtos das cooperativas socias, e mentres 
realicen ese traballo o actual alcalde de Vigo, Abel 
Caballero, xunto con outras persoas, irán a visitar o 
seu posto e facer unhas fotos.

 “Foi unha experiencia moi divertida na 
que aprendemos cousas que nos axudarán cara o 
noso futuro”, -dixo unha alumna que participa no 
proxecto. 

María Santamaría Serantes
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MAKERSCHOOL
“Come rapaz@, come”

Un proxecto de innovación educativa cheo de oportunidades para “Aprender facendo”, e traballar dun 
xeito colaborativo e solidario. O alumnado, desde todas as materias, desenvolveu ao longo do curso 
diferentes proxectos relacionados coa temática deste ano, a Alimentación. 
Makerschool é un Proxecto de Aprendizaxe Interdisciplinar, que fomenta o traballo por proxectos e 
que implica a todos os Departamentos Didácticos.
O alumnado, neste proxecto, crea unha Empresa de carácter Solidario na que deseñan, fabrican e 
comercializan os seus produtos coas impresoras 3D.
 Neste curso, os beneficios da venda serán doados ao comedor social de San Francisco e podedes 
consultar máis información no seguinte enlace www.makerschool.es            

ACTIVIDADES

Visita do alumnado de 2º de ESO  á 
cidade de Pontevedra.

Participación do alumnado de 4º 
de ESO no Programa DepoRuarte 
da Deputación. Interpretación da 
canción “Déjala que baile”.

Visita de 4º de ESO a IGAFA, na Illa 
de Arousa.

Visita a Pontevedra, alumnado de 2º ESO
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https://www.makerschool.es/


Debuxo de Sabela García Padín

Un Nadal cheo de sorpresas.
Karaoke, música a cargo dos 
alumn@s da Banda e visita 
ao Belén de Valga.
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	 A	 palabra	 Nadal	 provén	 do	 latín	 “Nativitas”	 e	 significa	
Nacemento.
	 O	primeiro	nacemento	con	figuras	construíuse	en	Nápoles	
a	finais	do	século	XV	e	estaban	feitas	de	barro.
								Os	primeiros	beléns	representábanse	con	seres	vivos.
											O	costume	de	reproducir	o	nacemento	de	Xesús	comeza	no	
século	XIII	por	iniciativa	de	San	Francisco	de	Asís	e,	en	1.986,	o	
papa	Juan	Pablo	II,	proclamouno	Patrón	Universal	do	Belenismo.									
	 A	 tradición	de	enviar	 tarxetas	para	 felicitar	o	Nadal	e	o	
Ano	Novo	débese	a	Henry	Cole	no	século	XIX	que	lle	encargou	
a	 un	 amigo	 pintor	 que	 debuxase	 e	 pintase	 unha	 escena	 de	
nadal.	Reproduciuse	nunha	imprenta	e	despois	de	escribir	uns	
breves	desexos	de	felicidade,	firmounas	e	as	enviou	a	amigos	e	
familiares.
	 A	canción	máis	popular	de	Nadal	é	Noite	de	Paz,	con	733	
versións	desde	1973.		Coméntase	que	foi	escrita	en	Austria	polo	
pai	Joseph	Mohr	cando	se	lle	rompeu	o	órgano	da	igrexa.
	 Os	animais	que	tradicionalmente	se	poñen	no	nacemento	
son	un	boi,	que	simboliza	a	paciencia	e	o	traballo,	e	unha	mula	
ou	asno,	que	representa	a	humildade.

CURIOSIDADES

Debuxo de Claudia Fandiño

Visita a Domus,  3º ESO

ESPAZO 
MAKER 

Talleres 
nos recreos
para todo

o 
alumnado
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Recreos activosRecreos activos

Neste curso, o IES Meaño participou no plan Proxecta 
da Consellería de Educación coa presentación dun 
Proxecto Deportivo de Centro que promove hábitos de 
vida saudable mediante a realización de actividade física. 
“Recreos Activos” e Deporte na natureza. Os Recreos 
Activos consisten en utilizar ese tempo de lecer para 
participar en diferentes campionatos deportivos, que 
van cambiando en cada trimestre, sempre coa axuda do 
alumnado de 4º, que participa ademais na organización, 
tanto nas labores de arbitraxe como no deseño do 
calendario dos partidos. No primeiro trimestre xogaron 
ao Brilé, no segundo ao bádminton e no terceiro xogarase 
ao  balonmán. Fanse equipos con alumnado de 1º e 2º por 
un lado, e de 3º e 4º por outro. Despois dispútase unha 
gran final entre os gañadores de cada grupo. Comentar 
tamén que se está a xogar tamén ao Ping-Pong, pero 
despois do torneo feito ao comezo do curso, os alumnos/
as interesados xogan entre eles coa única condición de 
que reserven a mesa.
E como actividade final deste proxecto, achegámonos 
á praia da Lanzada para unha xornada de Surf a cargo 
dunha escola adicada a este tipo de eventos. Foi un gran 
éxito, 120 rapaces e rapazas de tódolos cursos disfrutaron 
do surf e de xogos na praia, acompañándolles un soleado 
e caloroso día. Un recordo inesquecible.
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FOOD TRUCK 
Elaboración de “Crêpes”. 

Todo o alumnado de Francés 
participou desta saborosa actividade 

no patio do Instituto.

 O mércores 3 de abril as alumnas e alumnos de 3º e 4º ESO asistimos  á representación 
dunha obra teatral dos Quinquilláns baseada no libro “Made in Galiza”, de Séchu Sende. Saímos 
arredor das 10,00h e volvemos algo máis tarde das 12,30h. 
 A representación tivo lugar no auditorio de Cambados, onde nos atopamos con máis 
institutos da zona que chegaron ao longo da mañá, repetíndose así a obra para os seguintes. 
Esta, tivo a duración duns cincuenta minutos aproximadamente. Cóntanos como membros da 
Language Planning chegan a Galicia para acabar co seu conflito lingüístico mediante o exterminio 
da Conflicting Language, tentando impoñer unha nova orde lingüística mundial. A pesar do 
traballo feito pola LP ao longo da historia e da súa determinación por rematar co problema, as 
dificultades medran.
As Tribos da Retranca resultan impredicibles e a imposibilidade de guialas polo camiño marcado 
enche de contradicións o obxectivo de volver á base da LP co problema solucionado.
 Na miña opinión, a obra estivo moi ben e creo que ten unha mensaxe detrás verdadeiramente 
importante. Antes de asistir á representación, moitos de nós lemos o libro “Made in Galiza”, no que 
esta se basea. Creo que moitos mozos e mozas deberían lelo e incluso ver a representación dos 
Quinquilláns, quizais os faga reflexionar a moitos deles  sobre a situación actual do galego, os 
prexuízos que moitos teñen e o grande papel que xogamos as novas xeracións na situación futura 
do noso idioma. Debemos coidar moito a nosa lingua, e para iso, falala en todos os ámbitos sen 
cabida a prexuízos. 
 Os galegos falamos galego, e como ben di Manuel María, Galicia somos nós: a xente e mais 
a fala!

Aroa Aspérez Balboa, 3ºB

TEATRO 
No Auditorio de Cambados
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AMBIENTUM  

 Os alumnos de 1º ESO participamos no programa medioambiental “Ambientum”  desenvolvido 
polos monitores do centro de interpretación Siradella  . Constou de dúas fases:

1ª fase:  O 19 de outubro unha educadora ambiental visitou o IES para darnos unha charla divulgativa e 
interactiva sobre o complexo Intermareal Umia- O Grove, humidal protexido pola Rede Natura 2000, de 
importancia internacional, e que acolle no inverno a uns 13000 exemplares de aves limícolas e invernais.  
2ª fase: O 18 de xaneiro realizamos a saída ao Grove para observar in situ as aves. A pesar de ter un día con 
chuvascos ocasionais puidemos realizar todas as actividades programadas.
 De 10,30h a 11:30h desde a Enseada do Vao observamos con prismáticos e telescopio gavitas, 
garzas, espátulas, cullereiros, patos, e algunha máis,... Algunhas desas especies percorren dun tirón miles 
de Km para chegar ata aquí. Aprendemos cousas moi interesantes.
  Subimos en bus ao monte Siradella onde se atopa o centro de interpretación do mesmo nome. 
Desde o mirador contemplamos as marabillosas vistas da Lanzada e a Enseada que acababamos de ver 
de cerca. Fixemos un percorrido polos arredores e fumos ver a “figueira do Meco” , conta a lenda que as 
grovenses aforcaron nesa figueira a un señor feudal, O Meco, que abusaba delas, e cando o xuíz preguntou 
quen matara ao Meco, contestaron que foran todos, deste  xeito ninguén foi condenado. Parece ser que os 
figos que dá, por dentro son vermellos polo sangue do Meco. 
 Dentro da aula de interpretación vimos un vídeo informativo e logo contestamos a unhas preguntas  
percorrendo os paneis da aula. A visita rematou arredor das 13:45h.
 Mereceu a pena a viaxe.  
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VISITA Á EDAR DE MEAÑO
 O 21 de marzo os alumn@s de 1º ESO visitaron a Estación depuradora de augas residuais de 
Meaño(EDAR) sita en Seixiños  Dena,  como  unha das actividades de sensibilización con motivo do 
Día da Auga, o 22 de marzo.
 Os alumnos e alumnas puideron ver o percorrido da auga residual desde que entra na EDAR 
ata que sae depurada e é vertida ao río.  
 Os procesos que segue a auga residual  ata ser depurada son:

1. Desbaste: Os residuos sólidos máis grosos quedan 
atrapados nunha reixa, (ver na foto)

2.   Desareado e desengraxado: As areas van 
ao fondo e as graxas flotan.

3. Tratamento biolóxico: Unhas bacterias aeróbicas 
encárganse de eliminar a materia orgánica,  o fósforo 
e o nitróxeno.

4. Decantación : Nunha gran “piscina” a auga 
decanta  durante horas e deposítanse no fondo 
as pequenas partículas sólidas que puidera 
haber. 

5.   Desinfección por  radiación UV. 6. Devolución ao río da auga xa depurada. 

Sabías que …
     Os residuos sólidos que máis problemas ocasionan  na EDAR son as toalliñas húmidas?

RECORDA:  O WC  NON é unha papeleira !!!! 
                        O aceite usado NUNCA polo desaugue, SEMPRE  ao contedor de reciclaxe.
                        A lavadora con pouco deterxente e sen fosfatos.
                        CANDO SE TRATA DE COIDAR O MEDIO AMBIENTE CADA XESTO CONTA !!

 Teatro en Inglés para todo o alumnado Derailed

“The White Tiger Diamond”

On Wednesday 5th June, the students of IES Meaño 
attended a play in English which lasted about two hours 
at the cultural Arts Center in Dena .

The story begins in Paris, at the Louvre museum where 
The White Tiger Diamond was stolen. There are two 
clues in the crime scene: a glove and a ticket for the 
Orient Express Train, which goes to Moscow. Now it’s 
up to inspector Cluelez and his assistant Wasabi to get 
on the train and find out the thief among four people: 
Yasmine the Persian, Bud the American, Lady Anestesia 
and Rasputin the Russian. There were six characters in 
the play, but only two of them were real actors, the other 
four were members of the audience  who were chosen by 
the original actors.

Fortunately, although the play was in English, it had 
been well prepared in the classroom,  what increased 
our motivation, understanding and enjoyment.

To conclude, the play was very funny and the audience 
laughed a lot. In my opinion, the end was quite 
unexpected and, although some of the four students 
were a bit clueless, they performed really well and made 
us have a nice time. It was great fun!

Xi Yi Lan
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BARCELONA AOS PÉS DE MEAÑO
Alumn@s de 4º da ESO do IES de Meaño visitan Barcelona na súa viaxe Fin de 

curso.
Trinta alumnos e alumnas de 4º da ESO xunto con dúas profesoras do IES de Meaño, visitaron 
Barcelona a semana previa ás vacacións de Semana Santa. Saíron ás 7:00 da mañá o día 6 
de abril dende o instituto cara ó aeroporto de Vigo. Á chegada a Barcelona comeron e logo, 
sobre ás 15:30 encontráronse co guía local para coñecer a cidade, recorrendo algúns dos 
fitos do modernismo na cidade condal. Barcelona, segundo os expertos, é o mellor museo 
modernista ao aire libre en Europa, con edificios como a Casa Milá ou a Casa Batló no Paseo 
de Gracia e o espazo como o Parque Güell. Finalizada a visita trasladáronse ao hotel B&B 
en Viladecans.
Ao día seguinte, pola mañá, acudiron á Sagrada Familia cunha visita dinamizada. Este 
edificio foi iniciado polo arquitecto barcelonés do modernismo Antonio Gaudí en 1882 
e aínda continúa en construción. Esta obra mestra de Gaudí é un dos monumentos máis 
visitados de España. Logo, desprazáronse cara ao restaurante Fressco Caspe onde xantaron 
e para finalizar o día visitaron o Parque Tibidabo. 
O luns 7, partiron cara a Salou, onde pasaron o día gozando das atraccións e actividades 
de PortAventura. O cuarto día saíron ben cedo cara a Girona, onde tiveron tempo libre 
para pasear polo seu ben conservado casco histórico, recorrendo as súas rúas e prazas. Ao 
mediodía despois de comer no Duplex marcharon para Figueres, para ver o Teatro-Museo Dalí, 
onde se conserva parte das obras do artista, sendo unha delas o propio edificio, concibido 
por Dalí para esta función. No derradeiro día, aproveitaron a mañá para visitar o Camp 
Nou, recinto deportivo do Fútbol Club Barcelona. Máis tarde, camiñaron polos diferentes 
recunchos do centro de Barcelona como a Praza de Cataluña ou As Ramblas. Almorzaron 
nun restaurante próximo, o Hard Rock Café, e ó acabar trasladáronse ao aeroporto de 
Barcelona para embarcar e chegar á súa localidade sobre ás 21:00 da noite.
Lara Portas, Mario Leiro, Eloy Torres e Carlos Villanueva
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VISITA DO ALUMNADO DE 6º de PRIMARIA
Alumnos e alumnas de 1º de ESO fixeron de anfitrións nesta visita, na que mostraron 
aos novos compañeir@s as diversas aulas, laboratorios, pavillón, biblioteca, patios,... 
Os alumnos/as de 6º puideron disfrutar dunha xornada chea de sorpresas: taller de 
xadrez, merenda na cafetería, e agasallos moi especiais...
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