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Este dia adicado as letras galegas, no que homenaxeamos a Lois Pereiro, na-
cido en Monforte de Lemos no 1958. Era fillo de pais con boa posición social e eco-
nómica. O pai estaba licenciado en Dereito e a nai era mestra. Ó pai non lle iva moi
ben no que el estudara devido a que tatexaba e
non tiña facilidade de palabra. Á vista dos seus
resultados deuse por vencido e colleu o traspaso
dunha cristalería que había no baixo da casa
deles. A nai comezou a traballar ós 18 anos de
mestra. Tiveron 3 fillos: Inés, Xosé Manuel e Lois. 

Inés tivo unha relación envexable con seu
irmán. A perda de seu irmán aínda hoxe non o su-
perou de todo. Como explica súa irmá na biogra-
fía de Lois Pereiro ‘’Podiamos quedar en silencio
horas e sentirnos cómodos’’-engadía. Lois era o
único que lía os cadernos de súa irmá. Era a
única persoa que sabía sacar o mellor dela. 

Lois sentía certa envexa de seu irmán  Xosé
Manuel (aínda que el asegura que nunca foi per-
cibida esa envexa) devido a que no colexio sa-
caba notas brillantes e as comparacións eran
inevitables. 

Lois o mais pequeno dos irmáns, comezou a escribir os 16 anos, cando coñeceu
a Piedade tamén de Monforte. Matriculouse en Socioloxía na Universidade ‘’León XIII’’
en Madrid. Antes de Nadal estaba de volta en Monforte. Comezou a traballar con seu
pai na cristalería: considerábase un obreiro mais. Logo mais tarde volve a Madrid.
Vive con Piedade (a súa moza) vivía como o típico estudante. Sempre dicía que quería
ser como Manuel Antonio un poeta fabuloso que morreu novo. Estando aló intoxicouse
co aceite de colza que llo vendeu un xornaleiro pola rúa. Era barato. Só el se intoxicou
aínda que Piedade tivo síntomas so que ela nunca padeceu a enfermidade. Todo co-
mezou con unha urticaria. Quedara moi delgado xa non era o mesmo. Logo comezou
coa heroína e o seu aspecto era deplorable. A pesar de todo nunca se queixou. Tiña
tempadas. Íalle e víñalle. Volveuse de novo extravertido, humorístico, tiña ganas de
vivir. Ata que veulle outra enfermidade o SIDA (devido a que naqueles tempos todo
se compartía, e para canto máis xiringas, que ían dun brazo a outro. O único virus
que se coñecía era o da hepatite. No ano 83 a heroína era só unha festa no 87 xa se
engachara. Todo aquilo era moderno e ser moderno era unha urxencia da especie
como agora o é internet e as súas redes de adictos. Na imaxinación e nas drogas ato-
paban o que os facía iguais.) nun momento determinado Lois converteuse nunha
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bolsa de dor física e sentimental: a heroína estaba alí a man e polas súas veas e ar-
terias circulaba a que chamaba el: ‘’tranquilidade’’.

No medio do desastre decatouse que tiña un don: a literatura, que se converteu
para el no seu refuxio, previndo unha morte ceda.
Como así foi os 38 anos.

En xuño de  1981 el voltou a Monforte dei-
xando en Madrid a Piedade. Caíanlle as bágoas
o ver marchar o home que quería, case paralítico
os 23 anos que tiña daquela. 

Pouco despois Piedade e máis Lois deixá-
ronse. Piedade non quería seguir con el. Non da-
quela maneira. A ruptura para el fora moi
dolorosa. Quería desintoxicarse para volver con
ela. Non volveron estar xuntos aínda que se se-
guían vendo e Piedade estivo con el ata o final.
Ela tiña unha gran influencia sobre o escritor.

Viaxaron moito os 2 xuntos por países dife-
rentes como: Nantes, París, Edimburgo, Irlanda,
Alemaña… sentía esa curiosidade por coñecelo
todo.

O seu trazo mais destacable foi que nunca
abandonou a ironía, nin o sentido do humor. O que ficaba del era sempre un sorriso
mellor dito, dor que se manifestaba nun sorriso.

Abandonou a heroína definitivamente pensaba que perdera moito tempo con
ela. Liberouse da adicción, e reconciliouse co mundo. Ainda que xa era tarde.

Él mesmo dixo antes de morrer que os anos transcorridos entre 1994 e 1996
foran un agasallo do destino, unha oportunidade para completar o que sempre quixera
facer e nunca tivera tempo: a creación poética.

Lois Pereiro deixounos libros como ‘’Poemas 1981-1991’’, ‘’Poesía última de
amor e enfermidade 1992-1995’’, mais o libro ‘’conversa ultramarina’’ (na que iva di-
rixida a súa fiel amante-amiga Piedade.) na  maioría dos seus poemas dirixíase á
morte mais o seu amor. Un pequeno fragmento que poderiamos escoller como un dos
mellores sen dúbida seria este:

E por primeira vez desde que souben

Que aínda respiraba e seguía vivo 

Sei o que é sentir medo a non estalo. 

L O I S P E R E I R O
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A VIAXE  Á CORUÑA
O pasado 30 de marzo os nenos e nenas de 5º e 6º fomos de  excur-

sión á Coruña.  
Primeiramente fomos á fábrica de Coca Cola onde nos sorprendeu a

moita vixilancia que había. En Coca Cola mostráronnos o funcionamento
da fábrica, o lavado das botellas, o embotellamento…E moitas marcas que
fabrica Coca Cola: Acuarios, Fanta, Nestea… 

Deseguido de ir a fábrica de Coca Cola fomos comer ao Parque de
Bens onde nos impresionou a súa gran beleza e como o transformaran
desde que era un vertedoiro. Aínda así, o lixo seguía estando debaixo dos
nosos pés aínda que non o viramos. Para comer sentámosnos nunhas pe-
dras e desde alí poidemos observar como as gaivotas nos sobrevoaban.
Tamén había un estanque onde nadaban tranquilos unha oca e dous patos
e a fervenza cunha ponte pequena.

No parque de Bens había exposto un barco que fora da Cruz Vermella
co nome de Blanca Quiroga;  aínda non sabemos quen era esa muller.

Despois de marchar do Parque de Bens, os profesores leváronnos ao
centro comercial Los Rosales. Dalí fomos ao Museo de Arte Contemporá-
nea Unión Fenosa (MACUF), onde nos explicaron o valor que lle deu Eu-
genia Balcells ás cores. Tamén entramos nun obradoiro onde elaboramos
unha chapa con cores que simbolizaban cada letra do noso nome e xoga-
mos cunhas botellas que contiñan diferentes cantidades de auga e soaban
diferente.

Regresamos ás seis e media ás nosas casas. 

Mari Carme García Rey  (6º EP)
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1º CICLO DE PRIMARIA

Cumpreanos:

Había pasteliños e velas, xogamos con
globos e a piñata
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1º CICLO DE PRIMARIA

Entroido:

O grupo de pintores preparados para
a súa actuación.
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1º CICLO DE PRIMARIA

Excursión:

Chamounos a atención ver comer ao ti-
burón Gastón.
Gustáronos moito os cabaliños do mar, as
estrelasmares e os peixes raros.
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1º CICLO DE PRIMARIA

Representación do conto 
“LENDA DO ARCO DA VELLA”

“O 

“O arco da vella
de luz feito é.
Parece mentira
que siga de pé”

Aprendemos o texto de memoria. Gus-
touno moito actuar diante de todos.
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1º CICLO DE PRIMARIA

Esperando a Suso de Marcos:

Silvia e Noelia trouxéronlle agasallos.
Todos esperábamos con moita ilusión
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1º CICLO DE PRIMARIA

Concurso matemático:

Aprendemos as unidades e os números ordi-
nales
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1º CICLO DE PRIMARIA

Letras Galegas Monicreques
“Os pitufos e o medio ambente”

Pitufeando, pitufeando, a nosa terra vamos
coidando.

Pitufeando, pitufeando, seleccionando e reci-
clando.
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HOMENAXE A SUSO DE MARCOS

Este ano o noso centro tivo a honra de contar coa visita de “Suso de

Marcos”. Suso, como todos e todas sabemos, é un célebre persoeiro no

CPI “Armando Cotarelo Valledor” de

Boimorto, xa que tódolos anos premia

cunha importante cantidade econó-

mica os dous mellores expedientes

da etapa de Educación Primaria e da

Educación Secundaria Obrigatoria.

Detrás deste artista de curta estatura

pero de longa traxectoria, atopamos

un recoñecido escultor de Boimorto que por motivos laborais se atopa lonxe

da súa terra. É un home que traballa

de xeito moi minucioso e que deixa en

cada unha das súas obras unha pe-

gada persoal. 

Este ano foi nomeado fillo predi-

lecto de

B o i -

morto. Un nomeamento ao que se adheriu o

CPI “Armando Cotarelo Valledor” e grazas ao

cal tivemos a sorte de poder recibilo en persoa.

Así pois, dedicamos unha xornada completa a

honrar a

súa fi-

gura, así

coma a

homenaxealo dándolle o seu nome á

biblioteca escolar que, a partir deste

curso, se chama “Biblioteca Suso de
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Marcos”. Foi un día 3 de marzo cheo

de nervios e inquedanza, xa que que-

ríamos facerlle o recibimento que se

merecía e que se sentira a gusto con-

nosco. 

A primeira parte da visita tivo

lugar na biblioteca. Despois do des-

cubrimento da placa conmemorativa co seu nome, Suso recibiu o agarimo

dos máis pequenos do colexio nun emotivo acto. 

A continuación o noso humilde

comedor, convertido en salón de

actos, foi testemuña da segunda

parte da homenaxe a Suso. Conta-

mos coa presenza dos diferentes

membros

da comu-

n i d a d e

educativa, de varios alumnos e alumnas pre-

miados/as xunto coas súas familias, de repre-

sentantes da inspección educativa, das

asociacións que fixeron a proposta de nomear

a Suso

fillo pre-

dilecto do

Concello

de Boimorto, do teniente-alcalde do

Concello de Vilasantar e do alcalde

de Boimorto. O acto estivo amenizado

pola asociación folclórica “Os Santia-



Páx. 16 O Rillote

guiños” que nos interpretou varias pezas: “PANDEREITADA DO COUTO”

e “XOTA DE BERDOIAS” ao inicio do acto e un fermoso baile para rematar.

Neste acto, tanto a dirección do cen-

tro, coma  o alumnado e as familias ti-

veron a oportunidade de agradecerlle

a este gran artista a súa xenerosidade

adicándolle palabras cheas de aga-

rimo e admiración e tamén fermosas

a c t u a -

c i ó n s .

Pola súa banda, el explicou de forma moi didác-

tica os fundamentos da súa obra e o que perse-

guía con cada unha delas. 

Suso de Marcos, que así é como se co-

ñece no

eido nacio-

nal e inter-

nacional é

para o

noso colexio algo máis que un artista.

É alguén preocupado pola formación

do alumnado, un verdadeiro exemplo

para os nosos pequenos e pequenas;

un exemplo de superación, de esforzo e de sacrificio; un boimortense de

trato fácil e amable e sobre todo, unha

gran persoa.

De parte de toda a comunidade

educativa... 

...GRAZAS.  
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ACERTIXOS MATEMÁTICOS

O Inspector Cero investiga:

O Inspector Cero está tentando descubrir o asasino.Ten cinco posibles sos-
peitosos aos que está a interrogar.

Diante das insistentes preguntas feitas polo inspector para tentar descubrir
ao asesinos, os cinco sospeitosos contestaron o seguinte

Antón: Foi David
Brais: Eu non fun
Carlos: Non foi Henrique
David: Antón non dí a verdade
Henrique: Brais non mente

O seu leal amigo Watson avisao de que hai exactamente dúas afirmacións
falsas. Podes botarlle unha man o inspector para descubrir quen é o asasino.

Solución : Foi Henrique

O testamento do xeque:

Ao falecer o xeque, ordenou que se distribuisen os seus camelos entre os
seus tres fillos da seguinte maneira: a metade para o primoxénito, unha cuarta
parte para o segundo e un sexto para o máis pequeño. Mais a cousa é que o xeque
só tiña once camelos, polo tanto o reparto fíxose realmente difícil, xa que non era
cousa de cortar animal ningún. Os tres irmáns estaban discutindo, cando ven che-
gar un vello beduíno, con zona de moi sabido, dacabalo do seu camelo.Pedíronlle
consello e el dixo: se o voso pai deixase doce camelos en lugar de once non habería
problemas. –Asi é, mais só temos once- contestaron os irmáns, ao que o beduíno
contestou:-levade o meu camelo, facede o reparto e non vos preocupedes que eu
non hei perder nada na operación.

En que se basea o beduíno para afirmar tal cousa?

Solución : O beduino cede o seu camelo, e polo tanto haberá doce; o primoxénito recibe a me-
tade( 6), o segundo unha  cuarta parte ( 3 )e o terceiro a  sexta parte ( 2 ).Como 6 + 3 + 2 fan
11, o beduíno recuperará o seu camelo e todos tan contentos.
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Cantos anos tes?
A un afeccionado aos crebacabezas preguntáronlle cantos anos tiña?.A res-

posta foi: Collede tres veces os anos que terei de aquí a tresanos,restádelle tres
veces os anos que tiña hai tres anos e resultará exactamente os anos que teño
agora.Cantos anos teño?

Solución : 18

Ilusións ópticas

A espiral de Frasier é unha ilusión
óptica na que o que nos parece unha es-
piral non son máis que círculos concéntri-
cos.

Mira en fite o centro e a figura co-
mezará a moverse
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“Gambaro Xapón”

Gambaro significa ánimo ou esfórzate en xaponés e hai moitas pancartas e car-
teis que levan a frase “Gambaro Xapón!” en todo o país para animar á xente afectada
e mostrar a solidariedade de todos os xaponeses para superar a crise.  

Como sabedes, o nordeste do Xapón sufriu o terremoto máis grande nos últimos
séculos en marzo e faleceron moitas persoas. Tsunamis, grandes olas de máis de 10

metros de altura causa-
das polo terremoto empe-
oraron a catástrofe, xa
que arrasaron casas, edi-
ficios, camiños, portos e
cidades enteiras. Atinxi-
ron ata as plantas nucle-
ares que están a uns dez
metros sobre o nivel do
mar, o que significa que
ninguén podería imaxinar
que os Tsunamis chega-
rían a máis de 10 metros
de altura. Debido aos ac-
cidentes nucleares provo-

cados polo terremoto e Tsunamis, fuxiu a radioactividade e a xente que vivía arredor
tivo que evacuar a zona. 

Actualmente, un mes despois do terremoto, preto de 15.000 persoas foron en-
contradas mortas e máis de 10.000 aínda están desaparecidas. Unhas 130.000 per-
soas están refuxiadas. Pero, pouquiño a pouco, estase normalizando a vida da xente
nas zonas afectadas gra-
zas aos traballos e esfor-
zos dos veciños,
funcionarios e voluntarios.
Por exemplo, os refuxia-
dos comezaron a recibir
as casas prefabricadas e
reabriu o servizo de tren
de Alta Velocidade.

Aínda así, hai moi-
tos problemas e un dos
máis graves é o problema
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dos rumores. Por exemplo, os produtos agrícolas das provincias veciñas de Fukus-
hima, onde ocorreu o accidente nuclear, non se venden, aínda que non se detectou
ningunha radioactividade nesas provincias. Moitos estranxeiros que vivían en Toquio
saíron de Xapón aínda que Toquio non se viu apenas afectado. Moitas persoas que
planeaban viaxar a Xapón cancelaron a súa viaxe aínda que os seus destinos estaban
moi lonxe das zonas prexudicadas. Estes feitos causan confusións e estancan a ac-
tividade económica e atrasan a recuperación. A xente actúa así por medo ou polos
rumores que escoitan. Abofé que a zona afectada é moi grande, pero tamén hai zonas
que non se viron prexudicadas e onde a xente leva unha vida normal. O máis impor-
tante é que a xente que vive fóra da zona afectada actúe, traballe e consuma con nor-
malidade para non estancar a economía.    

O que podemos facer agora é amosar solidariedade e actuar baseándonos en
informacións obxectivas, non en rumores.  
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*Esta viaxe comeza o día 27 de abril do 2011 de madrugada. Aínda que para min comezou
antes porque dende as catro xa non din durmido.Tantos días esperando a que chegase… e chegou,

pero pasou moi rápido. Empezou a viaxe ás
6 e media quedando todos xuntos diante do
centro. Ao chegar o bus despedímonos
todos das nosas familias e subimos ao bus.
No autocar estivemos cerca de 8 horas..(ata
chegar a Toledo)parando cada dúas. Ás tres
e algo chegamos a Toledo e fomos ver a
zona antiga(a catedral, o convento,as pla-
zas…)pero o que máis nos asustou foi unha
monxa..a quen se lle conte..jeje. Ás seis xa
estabamos todos xuntos para ir ao bus e
salir para Madrid. Ao chegar fomos cada
grupo para o bungalows asinados. Desfixe-

mos o equipaxe, estivemos algo polos arredores e fomos para o comedor ás 8 e cuarto xa que des-
pois HABIA QUE VER O MADRID-BARÇA!!Despois de cear xuntámonos todos  nun bungalow para
ve-lo partido. A continuación de rematar o partido, ás once,  fomos todos ao comedor porque nos
ían poñer música. Pasou o tempo e ás doce
tiñamos que ir cada un para o seu bunga-
low,e no noso “durmimos”cinco,aquela noite
foi moi especial para min xa que estaba coas
miñas catro mellores amigas, e intentamos
durmir algo pero foi case imposible. Esa
noite foi chamada a “noite dos cristais rotos”
xa que romperon unha venta sen querer. 

Ao día seguinte tiñamos que “levan-
tarnos”ás oito para almorzar e despois ir ao
zoo. Vimos moitos animais e a min o que
máis me gustou foi o espectáculo dos del-
fíns. Xantamos e fomos dar unha última volta
polo zoo.De seguido leváronnos no bus por Madrid para coñece-los lugares máis importantes. Des-
pois fomos ao Santiago Bernabéu(Estadio do Real Madrid)e vimos o campo,as gradas,os
vestiarios,todos os premios ,a replica da copa do rei(xa que a copa orixinal foi esmagada polo au-
tobús)e había un lugar onde facían un fotomontaxe de ti máis o xogador ou adestrador é a foto cus-

taba 17€. Ao saír do estadio fomos ao Museo
de Cera. Vimos moitos persoaxes famosos
e algúns dos que máis me gustaron foi Casi-
llas, Iniesta, Villa e Torres coa copa do mun-
dial de Sudáfrica. Abandonamos o museo e
regresamos a Xetafe(onde estaban os bun-
galows). Estabamos algo cansos pero aínda
así tiñamos ganas de festa( je, je). Fomos
cear e despois regresamos aos bungalows
e estivemos vendo a televisón e dando vol-
tas por alí e ás once fomos ao comedor
como o día anterior para bailar ou algo polo

VIAXE A MADRID 2º ESO - Abril 2011
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estilo. Penso que a Begoña(e tamén aos demáis) non se lle vai esquecer o baile de Pablo. Ás doce
tiñamos que estar cada un no seu bungalow e nos fixemos o mesmo que na noite anterior. Esa noite
vai ser inolvidable para min. Esa noite nós intentamos durmir pero algunhas persoas andaban por
alí e era imposible pegar ollo. 

Ao día seguinte tamén tiñamos que
“levantarnos”(para o que se deitou) ás oito.
Ás nove menos cuarto xa estabamos almor-
zando. Ao acabar montamos no bus e colle-
mos ruta cara o Faro da Moncloa. Ao chegar
alí levamos unha sorpresa,NON POIDEMOS
SUBIR PORQUE ESTABA EN OBRA!!Entón
collemos o metro e fomos ata a porta do Sol
e ata o Concello (que estaba enfronte).  Des-
pois collemos o metro e fomos ao Parque de
Atraccións. Pasamos alí todo o día ata ás
oito. A atracción que menos me gustou foi na
primeira que montamos que xiraba,xiraba e

xiraba e non paraba, e a que máis me gustou foi o “tornado” máis a ”caída libre”. Xantamos alí e
despois fomos todos xuntos á Casa do Terror. Houbo xente(Raquel) que o pasou moi mal. Despois
estivemos todo o tempo montando nas atracción ata as oito. E nós, de listos, imos e montamos
case de última atracción nunha de auga e
mollámonos todos, co cal tivemos que cam-
biarnos. Montamos no bus e ..DE RE-
GRESO A BOIMORTO!! Á ida case ninguén
durmiu pero a volta….case todos!!E no ca-
miño Capi tíñanos que contar un chiste,pero
ata o día de hoxe aínda estamos esperando
o chiste do gato,só sabemos unha frase do
chiste: ”seica che pica o lombo??” je, je. Pa-
ramos a cear polo camiño pero nós tiñamos
ganas de acabar e subir outra vez ao bus
para seguir durmindo. Pasaba o tempo e
cada vez quedaba menos para estar en Boi-
morto. Chegamos máis ou menos ás cinco menos cuarto. Despois cada un collía rumbo para a súa
casa e a seguir co de sempre: as clases. Esa viaxe será inesquecible para nós. 

Silvia Martínez Enjamio
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VIAXE A MADRID 2º ESO - Abril 2011

O día 26 de abril ás 6 e 30 da maña collimos camiño a Madrid, ao principio non
se escoitaba moito ruido porque ainda non despertaramos moi ben, pero ao cabo das
horas fumosnos despertando e animando.

Habia moita tensión e ganas de chegar a Madrid, porque todos sabiamos que
iba ser unha experiencia inolvidable.

As horas pasaban e pasaban e non
daba chegado o momento de chegar. Entre
parada e parada preguntábamoslles aos
profesores ( Begoña e Anxo ) canto que-
daba para chegar e eles sempre contesta-
ban que pouco.

Pero despois de tanto esperar chegou
o gran momento de facer a primeira parada que foi en Toledo.

Ao chegar alí os profesores deixaronnos na plaza de Zocodover e dixéronnos
que nos perdéramos pola cidade porque asi ía ser o mellor xeito de coñecer Toledo.
Efectivamente, todos nós collimos rumbos diferentes por distintas rúas e estivemos
por ali máis ou menos dúas horas.

Nese tempo pasaron moitas cousas: desde coñecer un sitio magnifico e novo
para todos nós a pasar experiencias inolvi-
dables cos compañeiros/as.

Ao rematar ese tempo voltamos a
colle-lo autobús pero desta vez máis anima-
dos porque eramos conscientes de que xa
faltaba pouco para  o noso destino.

Os minutos correron e correron e por
fin chegamos ao sitio tan esperado, o cam-
pamento ALPHA de Xetafe. Ali déronnos instruccións de como tiñamos que facer e
logo déronnos as chaves dos nosos bungalows  para poder deixar as maletas.



Por ali andábamos todos ao noso rumbo pero sempre coa idea de pasalo en
grande e disfrutar ao máximo dos compañeiros/as e de todo o que tiñas o teu arre-
dor.

O segundo dia visitamos moitas cousas, tamén moi bonitas: Visitamo-lo Museo
de Cera, o Bernabeu….

Paseino moi ben e a verdade é que me rin moito.

O terceiro dia creo que para todos nós ou polo menos para min foi o mellor, por-

que fumos ao Parque de Atraccións. Ali pasamos todo o dia no medio de tantas atrac-
cións, unhas máis divertidas que outras pero ao fin e ao cabo todas eran atraccións.
Habia de todo-los tamaños e formas, incluso de auga.. unhas causaban mais impre-
sión que outras.. eu creo que é como todo.

Na miña opinión foron 3 dias estupendos
que serán gardados e que nunca se esqueze-
rán, porque os momentos vividos ali son ines-
quecibles, irrepetibles…

Non hai palabras que poidan descifrar todo
o vivido alí, solo podo decir unha e é grazas a
todas as persoas que fixeron posible esta
viaxe e tamén grazas a todos os meus com-
pañeiros/as por facer que cada minuto fora un
sorriso.

Jessica Gómez - 2ºESO

O Rillote páx. 25
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A MIÑA VIAXE A MADRID

A semana  pasada
fun de excursión a
Madrid con Anxo
Grande, Begoña Brea,
Jose (o profesor de
PROA) e os rapaces e
rapazas de 2º ESO. 

Saímos o mérco-
res, eu fun  durmindo
toda a viaxe. Cando
cheguei ao hotel vin a
miña habitación e
gustoume moito. 

En Madrid visitei o
zoo e o parque de
atraccións. Montei
nunha atracción que
daba moitas voltas e
alí berrei  un  pouco. 
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Vin moitas cousas e paseino moi ben. Tamén fun
ao Museo de Cera. Este sitio non me gustou. 

Encántame facer excursións porque divírtome
moito.

Pablo Sánchez Otero

PCPI
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FOTOS DE E. INFANTIL

A hora de ler A hora do xogo

Aroma as frores, ledicia os nenos Asamblea

Concentración Contando contos
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Gústanos o teatro! Hallowen chega ao CPI de Boimorto

Hallowen Hora do cine

Imos de excursión Infantil
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Non teño gana de traballar

O meu Picasso

Pintando

Xogamos coa plastilinaSoplando as nosas velas

Os nosos cumples

O noso amor

Notas musicais no Entroido
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Tirón de orellas

Reloj, no marques
las horas...

Quen non xogou
con bonecas...
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Chámome María, teño catorce anos e estou facendo 1º ESO.
Tiven un problema de pequena e por iso me desprazo en cadeira
de rodas. Estudei Infantil e Primaria no CEIP de Présaras.

O día da miña chegada a Boimorto foi moi emotivo  e bonito
porque coñecín un colexio novo e a  moitos compañeiros/as.  A
miña aula  é moi grande e alí teño un ordenador cun teclado espe-
cial para poder escribir. Gústame Galego e Sociais.

A miña mellor amiga é María Sandá, estamos sempre xuntas
as dúas. Temos os mesmos gustos: a música, a lectura… No re-
creo subimos á biblioteca, pero se fai  bo día imos pasear polo
patio. 

Este curso fixen cinco saídas: unha a Vigo, unha a  Santiago,
dúas á  Coruña e outra a Melide. O que máis me gusta das excur-
sións é a  viaxe no autobús e ver cousas.

Esta foto é da excursión que fixemos  a Santiago, estamos no
Museo  Pedagóxico de Galicia.  

María Sánchez Fernández - 1º ESO

OS MEUS PRIMEIROS PASOS
NO COLEXIO DE BOIMORTO
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This academic year 2010-2011 the pupils of Armando Cotarelo
Valledor have been lucky: an American girl from Seattle, called Ste-
phanie, came to Boimorto to help the pupils of the school to im-
prove their level of the English language in all the areas. This is  a
big opportunity for the pupils, as Stephanie is a native American
and ,of course, we hope the level of the students will become bet-
ter.

She also talked to us of some aspects of the American culture
we didn´t know: we learnt where Seattle is situated, we learnt about
Washington, about American presidents, about American way of
life…

And in exchange she practised her Spanish with us.

“AN AMERICAN ARRIVES
IN ARMANDO COTARELO VALLEDOR”

By Sheila Sandá Rico
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MAGIC WORKSHOP IN THE ENGLISH CLASS

Last month, we went to watch a magic show at Boimorto Assembly Hall.
It was fantastic!

They gave us a really cool book to practice magic tricks at home.
So, in the English class, we chose several tricks, we wrote the proper sen-

tences, we learned them by heart and we performed them for the class. We also
recorded our own magic show!

Next step will be going on a tour around school!!!!!!
These were our selected magic tricks:

MAGIC DICE
Here I have 2 dice.
Where’s the 2?
On the right or on the left?
No it´s not!

THE INTELLIGENT BOX
This is a magic box.
You can ask questions and the box will answer.
If the answer is yes, the box will go down.
If the answer is no, the box will stay.
Questi
ons , please?

THE MAGIC HAT
Nothing on this side.
Nothing on the other side.
Abracadabra, abracadee…
… a funny bunny for you and me!

THE RED CARD
I need a volunteer.
Tell me a number between 1 and 6.
You see?
Your card is the only red one!   
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BIGGER OR SMALLER?  
Here I have 2 pieces of cardboard.
Which one is bigger?  
But wait!  
Now w
hich one is bigger?

THE IMAGINARY BALL
I need a volunteer.
Here I have a paper bag.
I open the bag and… Nothing there.
Now imagine there is a ball in the bag.
Pick it up and throw it into the bag. 
1,2,3…Ta dah!                    

THE MAGIC BOX
Nothing here, nothing there.
I close the box.
I open it again and…
Surprise!!

PAPER AND CLIPS
I have a piece of paper. 
I also have two paperclips.
One here and one here.
I fold the paper in 3 parts.
I put the clips like this.
Now I pull the paper, and…
Surprise! The clips are together!
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O día das Letras Galegas os alumnos e alumnas de 3º e 4 º de P.D.C. repre-
sentaron unha obra de teatro que esta baseada nunha serie da TVG chamada “Pra-
tos Combinados” no noso caso a nosa chamase Bar Beiro, que foi escrita por un
profesor e unha profesora chamados Teresa e Serafín do I.E.S do Pino.

A obra foi representada grazas a axuda de Belén Jardón, Mariam Arre-
dondo, Sabela Mouriz, Anxo Perez, Mar López e Begoña Babío que nos axudaron a
representala e nos animaron cando nós o alumnado, estábamos decididos botar
atrás o proxecto.

Os ensaios foron divertidos, entre todos e todas fixemolo atrezzo, con ma-
teriais collidos dun lado e doutro.

Os personaxes, reunidos nun bar (Bar Beiro), foron os seguintes: Crego
(Adrián Zas), cego(Alberto Márquez), os propietarios do establecemento(José
Manuel Aguión e Sandra López), estudiante(Ana Reboredo), as dúas clientas(Lidia
Amil e Vanessa Martínez), un repartidor(Francisco Martínez), un forasteiro(Brian
Aldariz) e unha cliente sofocada(Anabel Fernández).

Se o próximo ano nos atopamos con ganas representaremos outra obra ou
musical, tendo en conta que é o noso último ano no C.P.I. e os profesores teñan
ganas de pelexar outra vez con nós como pelexou Sabela Mouriz Barja e os demáis
citados anteriormente.

Sandra López Ordóñez
Ana Reboredo López

BA R  B E I RO
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GALIÑAS CON ZAPATOS!!
Todo o mundo sabe o que cantan, ben orgullosas, as galiñas cando saen do poñedeiro, des-

pois de regalarnos o ovo do día.
_”Tanto poñer, tanto poñer, e andar descaaaalzas ! (bis) 

Mais o que vós non sabiades, e eu tampouco,  é o que me contou unha veciña, que llo contara
súa nai, a quen llo contara tamén a súa; ou sexa, a avoa da miña  veciña, ao fin e ao cabo: que as
galiñas non teñen de todo razón, pois houbo un tempo no que usaban zapatos.
Que non me credes? Pois por onde veu, que vaia!

Non ben clarexa o día, estes animais con prumas non paran de cacarexar, pedindo que se
lles abra a porta do galiñeiro para saír a escaravellar na procura de bichos cos que encher o papo.

E escaravellan, escaravellan aquí, alí e acolá ata que a luz do sol desapacere tras do outeiro.
Só entón se retiran a descansar.

Ai, pero non sempre o seu labor se dá por ben feito! 
Cando o arado fende a terra e quedan os regos como perfectas raias paralelas, abertos para

recibir a semente, alí van a correr as nosas amigas emprumadas: terra fresca, bichos a embute ! 
Que lástima de derregada, co ben que quedara!
E neste punto aparece a tía Marica, a avoa da miña veciña:

_Recoiro! Heivos dar  que entender!
Buscou no celeiro uns trapos vellos. Recortounos en redondo cun diámetro dunha cuarta.

Cunha espiga de millo na man saiu á eira e chamou:
_Pitas, pitas, pitas,…!_E viñeron!

Logo, unha por unha foilles envolvendo os pés e atando cun cordello a altura da canela para
que non se pudiesen descalzar. 

Xa as galiñas usaban zapatos! Do que non estamos seguros é de que, desta maneira, xa
non fosen estragar a derregada.

CoCovä

Ca ca ra cá, ca 

ca ra cá! 

Cacaracaaaaaaa!
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Le dix avril nous sommes partis à Valence, exactement à Gandía. Ce dimanche
nous avons commencé notre voyage en bus à 6:00 du matin ; nous nous sommes

arrêté plusieurs fois sur le chemin, et à
20:00 plus ou moins nous sommes arri-
vés à notre destination. Nous avons vi-
sité nos chambres, nous avons mangé
et après le diner nous sommes sortis.

Le premier jour que nous avons pu
profiter complètement, nous avons vi-
sité la petite ville de Gandía et l’après-
midi nous sommes allés a la plage. Et
le soir nous sommes ressortir tous en-
semble.

Le deuxième jour nous avons vi-
sité la ville de Valence : nous avons vi-
sité le ‘Micalet’, nous sommes montés
en barque et nous avons vu une ¨ba-
rraca¨ , c'est-à-dire une maison typique
de l’Albufera. Le soir  nous sommes
allés à la discothèque de l’hôtel.

Le jour suivant nous sommes
allés à Valence, mais cette fois nous
avons visité la ‘Ville des Arts et des
Sciences’, c’est très grand et joli, et ré-
ellement intéressant. Et le soir nous sommes allés danser à la discothèque ‘La Bahía’.

Le quatrième jour de l’excursion nous
avons fait nos valises et le matin nous
sommes partis vers Salou. Sur le che-
min nous avons visité les ‘Coves de
Sant Josep’ qui sont très jolies. Après
cinq heures  de voyage nous sommes
arrivés à Salou : il y avait beaucoup de
touristes, britanniques et allemands. L’a-
près-midi nous avons visité Salou, et la
nuit nous nous sommes habillés très
élégamment et nous sommes allés à la

UNE EXCURSION INOUBLIABLE
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discothèque « Snoopy’s » , et nous nous sommes bien amusés pendant la soirée.

Le dernièr jour nous nous avons passé la journée dans Le parc d’attractions
‘Port Aventura’, nous nous sommes réellement bien amusés. Le soir nous étions très
fatigués, mais nous sommes sortis à nouveau.

Le samedi nous sommes rentrés à Boimorto. Mais avant d’arriver nous avons
pu visiter Zaragoza et Burgos. Á 1:00 du matin nous sommes arrivés à Boimorto, notre
inoubliable voyage s’est terminé.
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V IAX E  A  VA L ENC IA
DOS  A LUMNOS  D E  4 º  E SO  E  P C P I

A noite do sábado, ou mellor dito, a madrugada do domingo 10 de abril, ás
seis da mañá, comezou a nosa ben merecida viaxe de “fin de curso” (por
certo, na cal aprendimos MOOOITO!). Armámonos de valor para com-

partir 14 horas no autobús. A
primeira parada foi en Val-
carce, onde algún xa almorzou
debidamente e onde moitos fi-
xemos cola saturando os servi-
cios e facendo caso á
advertencia de Begoña: “Apro-
vechad para hacer un pis, que
después no paramos”.

Paramos unha segunda vez antes de comer nunha gasoliñeira onde
o conductor lle deu o relevo ao Capi (APUF!) e paramos novamente nunha
cafetería, esta vez xa máis despertos, para xantar onde nos atompamos
uns baños un tanto peculiares: “No tiren papel al water, se atasca, GRA-
CIAS”. E a nosa pregunta foi a seguinte: “Que facemos co papel?”.

Despois de xantar detivé-
monos unha vez máis e logo con-
tinuamos xa directos cára
Gandía (Valencia) a onde chega-
mos sendo as oito, xa para ins-
talarnos e logo cear no que
sería o noso hotel durante
catro noites, o “Gandía Palace”.

Logo de cear, non sen antes
de facer unha visita nocturna á praia acompañados dos profesores, sa-
ímos a un pub ao que Anxo chama “conceptual”, onde aínda que morreras
de gañas de bailar non o farías porque quedarías en vergoña.
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O día seguinte invertímolo en coñece-la cidade e, despois de almor-
zar, marchamos a explorar. Algúns utilizamos o paseo da praia, onde bo-
tamos parte da mañá e, aparte de
facer fotos tamén percorrimos
tendas e postos para facer al-
gunha compra. Entre mentes dis-
cutimos con agradables señores
madrileños o feito de que lle qui-
táramos a “L” a A Coruña, pois
tiñan a dúbida de se o fixésemos
por estética ou só por simple va-
gancia. Á volta paramos un anaco
no parque e logo probamos a auga da piscina do hotel, que non podía estar
mellor, e logo xantamos.

A tarde foi tamén toda para nós,
así que descansamos un anaco
nos cuartos e logo baixamos á
praia para facer un partido de
volei. Uns poucos de nos tamén
probamos a auga do mar antes de
voltar á pisicina. Á noite saímos
a un local chamado “Ukelele” que
cheiraba lixeramente a pechado.

O terceiro día fumos a Valen-
cia cidade para visitar, entre ou-
tras cousas o Miquelete, que se
non me engano estaba 200 chan-
zos de escaleira máis alto do que
pensábamos... (tiña 207). Tamén
visitamos o mercado de Valencia,
aínda que non nos deu tempo a velo
completo, e a praza redonda onde
tamén había postos de venda.
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Xantamos no centro comercial, onde pasamos un par de horas antes
de encamiñarnos á Albufeira. Voltamos para cear e logo, como tódalas
noites, saímos.

Chegou o cuarto día... xa. Sen pensar
moito nisto saímos cedo a Valencia, esta
vez para visita-la cidade das Artes e
das Ciencias, así como o Oceanographic
onde xantamos e onde Marta se empe-
ñou en que as belugas, que habitan nos
mares árticos, son arroaces e remarca
a súa teoría de que “cada un pode vivir
onde quere”. Tamén nos atopamos uns

señores que ao escoitarnos BERRAR en
galego nos dixeron “E logo, vós tamén
sodes do país?, Nótasevos!!!” Qué or-
gullosos nos debimos de sentir!!!

Por último vimos un documental en
3D no planetario “Sea Monsters”. Para
os que se durmiron direilles que  rela-
taba a historia de criaturas mariñas
que habitaron na terra hai millóns de anos, e dos fósiles que nos deixaron

para os nosos tempos. Xa cansos, vol-
tamos a Gandía.

Era a nosa derradeira noite en Gandía
e saímos a un pub mellor, chamado “La
Bahía”.

Empregamos a mañá do quinto día en
almorzar e coller camiño hacia un novo obxectivo: SALOU! ao que che-
gamos logo de carretar unhas poucas horas máis de autobús. Paramos
diante do hotel e apancalamos tódalas maletas na porta esperando a
colle-la chave da habitación.
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Vimos uns galegos e apreciamos a famosa invasión de ingleses de
Salou. Como non, Juanjo inmortalizou ese momento (como outros máis).
Despois de xantar dimos unha pequena volta pola vila e xa nos deu a hora

de cear. Despois de repoñer forzas saí-
mos en compaña dos profesores na per-
cura de festa, aínda que  cando
chegamos á habitación o corpo xa non
nos pedía máis que durmir facendo bo
aquel dito de “noites alegres, mañáns
tristes”

Ao día seguinte onde pensades que
fumos? Pois a Port Aventura. Estivemos
todo o día dunha atracción a outra e
penso que o pasamos moi ben. Ás oito,
cando pecharon o parque, voltamos ao
hotel onde ceamos e logo vimos a canti-
dade de monicreques brancos coma o
leite que se divertían berrando como uns

condanados na piscina.. Esa noite, e a
pesar do que levábamos enriba de can-
sancio saímos tamén. E aínda así cundíu-
nos ben, xa que somos novos e o corpo
aguanta todo o que se lle bote.

Ao día seguinte... autobús e para
casa. Debe ser polo cansancio e polo
moitos que durmimos no autobús que a
viaxe de volta fíxosenos moitos máis
curto.

Teño que rematar dicindo que o pa-
samos rematadamente ben.



Páx. 44 O Rillote

1. Como te apelidas?

Turnes García, pero non me busquedes no Tuenti, que non
aparezo. xD

2. Cantos anos tes? Cando é o teu cumpreanos?

Teño 28 anos. Nacín o 28 de decembro (prohibido facer
coñas).

3. Donde vives?

Vivo nun sitio bastante parecido a Boimorto que se chama
Santa Comba.

4. Tes mascotas?

Si, teño 4 cans e 3 gatos.

5. Estás casado ou solteiro?

De momento solteiro.

6. Cal é a túa cor favorita?

O azul, sempre o azul.

7. Cal é a túa comida favorita?

Sempre que me fan esa pregunta contesto da mesma maneira: “A ensaladilla é o meu Deus
e a tortilla o seu profeta.”

8. De que equipo de fútbol eres?

De ningún, antes era do Atlético Mineiro pero agora non vexo fútbol.

9. Que ilusión tiñas cando eras pequeno?

Bff… Cada día unha coma todos os cativos. Desde ser arqueólogo ata facer o París Dakar
en tractor así que imaxina… Jajajajaja!

10. Que é o que mais che gusta das persoas? E o que menos?

O que máis me gusta é que sexan espontáneas que se mostren tal e como son. E quizais o
que menos que… E QUE NON SEI COMO DICILO…que non sexan consecuentes cos seus actos.

11. Que che gusta ver na televisión?

EING?? A verdade é que agora non vexo moito a TV porque non teño tempo, pero antes gus-
tábame ver os Simpsons, SLQH, Land Rober e pouco máis.

12. Cal é a túa película preferida?

Brave Heat, se dúbida, sei os diálogos de memoria. Tamén me gusta moito A vida de Brian
que me parto de risa con esa película.

ENTREVISTA A ABEL
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13.  Que che gusta facer no teu tempo libre?

Tempo libre? Que é iso?? A ver, a verdade e que nunca teño tempo libre pero o pouco que
teño normalmente saio cos meus amigos de festa. ♪♫♪  E se teño tempo de día pois fago sende-
rismo, descenso en MTB, paintball…

14. Gústanche os deportes? Practicas algún?

Como xa vos dixen antes gústame moito o ciclismo, sobre todo o de montaña e para ver os
deportes de motor e o tennis.

15. Gústache a caza ou a pesca?

A caza non!! Practico pesca sen morte pero este ano non creo que vaia moito porque teño
os fins de semana ocupados.

16. Gústache a música? De que tipo?

Moitísimo, é unha das cousas que máis me gustan. Escoito continuamente música. Desde
Folk ata Heavy pasando por pachanjadas. xD

17. Cal é o teu grupo favorito?

Bff… Teño moitos. Quempallou, Dios ke te crew, David Guetta, DJ Son1c, Aerosmith.. Xa che
dixen que me gusta de todo. OH, fáltame un The Black Eyed Peas.

18. Tocas ou tocaches nalgún grupo musical? Se é así, en cal?

Uiii… Si en moitos. Empecei a tocar con cinco aniños e toquei en grupos de música tradicio-
nal, de folk… ata toquei nalgunha orquestra.  Pero agora mesmo non toco en ningún grupo, bueno
si canto na ducha. Jajajaja!

19. Gústanche os debuxos animados da TV? Sabendo que che gustan os Simpsons, cal é o

teu personaxe favorito?

Si, si que me gustan os debuxos da TV, bueno algúns…Ai… Non sei.. Maggie. Jajajajajaja!

20. Gústache conducir?

SEEH, moito. Encántame probar a conducir calquera cousa que se mova aínda que con este
traballo, no que teño que percorrer moitos quilómetros hai veces que acabo un pouquiño farto.

21. Cal é o teu número preferido?

O doce porque e así como viñan os Ovos Kinder cando eu era pequerrecho. Jajajajaja. Non
enserio non teño ningunha razón en especial.
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22. A que sitios viaxaches? Cal che gustou máis?

Bff… A verdade e que fora de Galiza pouco viaxei pero deses sitios o que mais me gustou
debeu ser Lisboa e as zonas Payesas de Mallorca. De Galiza o que máis me gusta e a Costa da
Morte e a Ribeira Sacra.

23. Gústache Boimorto? Por que?

Si, a verdade e que me gusta este sitio. E moi parecido a onde son eu e síntome cómodo.

24. Por que decidiches ser profesor?

Non hai unha razón en concreto e o mesmo tempo hai moitísimas. Supoño que as mais im-
portantes son que non me gustaba o que facían moito dos profes da miña época e cría que se
podían facer mellor as cousas. Ademais gústame ensinar e sobre todo intentar que sexades mellares
persoas. O de ser profesor de Galego en concreto débese a que é a lengua que sempre falei e un
pouco a que sempre me deu por loitar por aquilo que vexo inxusto.

25. Estudiaches para algo mais que para profesor?

Non, estudiei outra filología ademais da galega (bueno fáltanme 5 asignaturas para rematar)
que é a románica.

26. Gústache a túa profesión? Por que?

Encántame a miña profesión. O porque e algo que tamén eu me pregunto cando chego a
casa despois dun deses días horribles nos que non parades de falar, berrar… E sempre digo que
estou desexando que chegen as vacacións e aos poucos días xa me tarda volver a traballar. En
vez dunha profesión é unha especie de adicción. Supoño que o que máis me gusta é o trato que
teño con vós:) 

27. Aparte de Lingua Galega, que outras asignaturas que gustaría ensinar?

Música, jejejeje. Música que para iso  e outra das cousas que máis me gustan do mundo,
aínda que a min cando estudaba gustábame todo (eu era de ciencias puras, así que imaxina…). E
seguro que me gustaría dar clase de física ou bioloxía. 

28. Que opinas da nosa clase de 1º A de E.S.O?

Teño que ser sincero? Jajajajaja! Sodes moi barulleiros e ás veces sae un da vosa clase con
bastante dor de cabeza pero sodes moi bos rapaces, e aínda que custe un pouco darvos clase,
pásoo moi ben con vós. :D

29. Que che gustaría facer nun futuro?

Eu de maior quero ser… Non enserio, atopome moi cómodo coa vida que teño agora. O que
si me gustaría e estar sempre no mesmo sitio, ou polo menos un curso enteiro. Estou un pouco
farto de ter unha vida nómade e andar de aquí para alá. 

30 Que fas cando acabas o teu traballo?

En contra do que normalmente pensades os profesores tamén somos persoas jejejejeje. Así
que facemos as cousas que fai calquera outra persoa: cociñar, varrer e esas cousas. Ademais, o
traballo de profesor non remata cando soa o timbre, senón que hai unha prate moi importante do
noso traballo que se fai fora de horas de clase. Nas fins de semana ademais dedícame a granxa e
o pouco tempo que me queda a facer cousas que faria calquera persoa da miña idade.

Alumnos e alumnas de 1º E.S.O. A
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DUN BIDUEIRO RETORTO
SAIU UNHA BICICLETA PERFECTA

- “ Aprender  a montar nela, máis dunha vez me quitou o sono”.
Esta foi unha das frases que  me dixo meu pai .

A primeira bicicleta que tivo meu pai foi unha de madeira, tal
e como me dixo el.

O  meu avó seica tivera moita imaxinación xa que daquela non
había medios para construíla. Aquela bicicleta, con todos os de-
fectos que podía ter, era a máis desexada polos rapaces da aldea
e non chegaba a nada para todos. A bicicleta de madeira só valía
para andar costa abaixo ou por terreo chan empuxándolle  outro
por detrás, e  como  entón estaban os camiños cheos de pedras ,
tampouco se axeitaban moito para tal invento. Pero eles disfruta-
ban con ela.

Cantos  pinchacarneiros deron nos ruleiros do prado que tiñan
ao lado da casa! 

Uns anos máis tarde meu avó  mercou unha de “verdade”,
como eles dixeron ao vela. Pero postos a pensar a que fora  de
“verdade”  era a que meu avó fixera de madeira.

O novo invento, aínda moito máis sofisticado,  non tivo éxito
como a primeira.

Mari Carme (6º E P)




