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Equipo de dinamización da Lingua Galega

Unha vez máis, e xa van cinco, os 130 estudantes de 3º da ESO do Terra de Turonio e 
Auga da Laxe, participamos na carreira a prol da corresponsabilidade, o venres  10 de 
marzo. Percorrimos por parellas as rúas da vila e realizamos varias probas no 
Polideportivo de Gondomar.

Na foto de Valmiñor TV vedes a Lucía e Adrián realizando con éxito unha das tarefas, 
quedando finalmente como 3ª parella clasificada. Máis imaxes en:

 https://valminortv.com/2017/03/10/v-carreira-a-prol-da-corresponsabilidade/#prettyPhoto

DÍA MUNDIAL DA RADIO

O pasado 24 de febreiro celebramos o entroido no instituto I.E.S Terra de Turonio, en
Gondomar.  O  ambiente  estaba  cargado  de  alegría  e  entusiasmo.  A  primeira  hora
tivemos un tempo nas aulas para poñer os disfraces e compoñernos para a ocasión.
Cando soou o timbre, significou, que xa podiamos baixar ao patio onde se atopaban o
resto  de  alumnos,  xa  disfrazados  bailando  e  divertíndose.  Houbo  un  concurso  de
disfraces no que participaron varias parellas, grupos, e disfraces individuais. 
Tamén houbo un concurso de receitas no que participaron grandes cociñeiros,  para
mostrarnos as súas dotes na cociña. A parte tamén había un gran karaoque. Que bos
artistas temos no Turonio!!! Estabamolo a pasar xenial ata que por desgraza, as 13:15 o
timbre marcou o final da troula.

ENTROIDO 2017

CARREIRA POLA CORRESPONSABILIDADE

O luns 13 de febreiro,  no noso instituto Terra de Turonio celebramos o Día Mundial da
Radio, facendo en directo oito horas con entrevistas e programas varios e que ademais foi
emitido en streaming, podendo ser seguido así por toda a comunidade educativa alí onde
estivese.

A min sorprendeume moito as primeiras horas da maña a entrevista de Peter. Para un
inglés  falar  o  castelán  e  o  galego  paréceme   moi  difícil.  Interesoume  tamén  que
puideramos falar con Anxo e Marcelo, os antigos alumnos do noso centro, despois de
tanto tempo sen velos xa que agora están en Canadá. As entrevistas ao avó Halminton
das xemelgas de 1ºC na que nos fala sobre o café Irlandés e a entrevista a Leo o noso
anterior profesor na que desfrutamos coa súas cancións,  foron dous dos programas
que máis me gustaron.

Pareceume  unha  experiencia  moi  divertida  onde  aprendes  moitas  cousas  e
gustaríame  repetila para o ano que ven!!!

A emisión ao completo na nosa web.
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradeturonio/node/437

                                                                                        
                                                                                                                Juan Pablo 

ANDADURA GALEGA

Aquí temos a Viky con Pinta,
que di que é moi boa.



O vindeiro ano Roi Salgueiro, alumno de 4º B, irá a estudar a Canadá! Gañou unha beca para 
ir a este país durante un ano enteiro a cursar 1º de Bacharelato. Estas son algunhas 
preguntas que lle fixemos:

Que tiveches que facer para conseguir a beca?
Conseguir unha media superior a sete en terceiro  e unha nota maior que oito en 
inglés, logo tiven que facer unha presentación sobre un tema e unha entrevista a 
través de Internet.
Que te esperas en Canadá?
Moito frío jajaja; unha boa familia e adaptación.
Como o tomou a túa familia?
Por unha parte moi alegres por esta gran oportunidade para min, pero por outra 
parte un pouco tristes por terme tan lonxe durante un ano.
Vas  vir ao longo do ano algunha vez a España?
Non.
Que tal levas o inglés? Tes algún apoio ?
Ben, si, vou a unha academia.
Que vas  facer alí ? 
1º de Bacharelato
Onde vas a vivir?
Vou  vivir na provincia de Ontario, preto do lago Ontario, pero non sei o sitio exacto.
Crees que tes o apoio dos profesores deste centro?
Si, anímanme moito.
Que vas  botar de menos de aquí? 
A familia e  os amigos, 
e a tortilla da avoa jajaja.
Tes medo de que non te guste?
Non, porque o teño moi asumido.

Pásao moi ben, Roi e a desfrutar desta gran
oportunidade.

OUTRO MÁIS A CANADÁ
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O RAP NO SUPERTURONIO.
ENTREVISTANDO A SIMÓN. 

Como descubriches este mundo?
Porque me gustaba o RAP e un día escoitei falar disto e empecei a engancharme.

   Onde aprendiches a facer RAP?

Aprendín escoitando moitas cancións de RAP e tamén vendo as batallas.

   Pensas vivir do RAP?

Non, porque é moi difícil, pero me gustaría.

   Tes algún rapeiro favorito?

Si, se te fixas máis na letra gústame Nach e si te fixas no ritmo Kaydy Cain.

   Como te inspiras e creas as rimas?

Tes que ter a mente moi concentrada no que che di o teu rival e xa ir pensando no que lle 
vas  responder.

   Gustaríache facer un programa na radio facendo unha “pelexa de galos”?

Si, gustaríame que a xente escoitase o que fago.

   Pensas as rimas na casa ou as pensas no momento?

Como xa dixen as penso no momento.

   Canto tempo diario practicas isto?

Algunhas veces practico co meu irmán, pero 

moi pouco.

   Levas moito tempo “rapeando” ou 

       empezaches este ano?

Levo case un ano e gustaríame poder ter nun 

futuro máis fama.

   Soes gañar ou perder cando fas batallas?

Batallas serias só fixen tres e gañei unha, pero 

co tempo daráseme mellor e gañarei máis.

Viky e Lucía
Desirée
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parabéns


