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 Queremos este 
ano comentarvos algo 
sobre as noticias. 
Cando queremos opinar 
ou facernos unha opi-
nión, o primeiro que 
debemos facer é infor-

marnos. E para informarnos , a maneira 
mais cómoda e práctica é acudir aos 
medios de comunicación; prensa, radio, 
televisión, internet… 
 Pero resulta que cando consulta-
mos eses medios, en moitos casos ato-
pámonos con informacións distintas e 
ata contrarias. 
 Moitas  veces atopamos declara-
cións de personaxes que din que isto é 
branco, e resulta que outros din que é 
negro. Tamén se dá o caso de que al-
gúns medios de comunicación toman 
partido por unha ou outra opción: é 
branco ou é negro. 
 Qué facer nestes casos? 
 Propoñémosvos uns pasos para va-
lorar obxectivamente esas informa-
cións: 
 
1.- Mirar se quen informa pode ter in-
terese por atraer a opinión para un dos 
lados. 
 A.- Fixarse se as informacións 
son moi sensacionalistas, que servirían 
para vender máis xornais ou, no caso 

da televisión ou a radio, para obter 
máis audiencia. 
 B.- Se as persoas entrevistadas 
ou que indican a súa opinión son parte 
implicada. 
 Nos dous supostos deberemos 
recibir a información con moitas re-
servas. 
 
2.- Cando atopamos información con-
traditoria, como podemos acercarnos á 
verdade?: 
 A.- Comparar esas informacións 
con outros medios informativos nos que 
se ofrece máis dunha versión. 
 B.- Contrastalas con opinións de 
persoas implicadas. 
 C.- Ver, sobre todo, se esas 
persoas ofrecen uns datos obxectivos, 
aínda que despois expresen a súa opi-
nión. É a información máis fiable, se 
os datos son certos, porque nos per-
mitirán sacar as nosas propias conclu-
sións. 
 Propoñémosvos que fagades un 
repaso mental das noticias aparecidas 
nos medios de comunicación sobre dous 
acontecementos moi actuais: a crise e 
a gripe porcina, dous exemplos claros 
e recentes de noticias contraditorias. 

 
AVANTE 
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 foi un escritor, filósofo, ensaísta e político galego.Nado o 31 de maio de 
1915 en Armea, Láncara, Lugo e falecido o 27 de agosto de 1990 en Santiago de 
Compostela 

Con nove anos foi vi-
vir a Lugo, onde estu-
dou o bacharelato pa-
ra regresar despois a 
Armea e máis tarde 
ir traballar a Sarria, 
en 1930. En 1931 
asiste ao mitin de 

Lois Peña Novo que lle esperta o inte-
rese pola cultura e a política galegas. 
En 1932, de novo en Lugo para estudar 
o bacharelato superior, participou na 
fundación das mocidades do Partido 
Galeguista, onde pronto destacou a pe-
sar da súa timidez sendo nomeado se-
cretario de cultura. Alí coñeceu a Ra-
món Otero Pedrayo, a raíz dunha con-
ferencia que organizan os alumnos do 
instituto, e, en 1933, a outros persoei-
ros do galeguismo político Castelao e 
outros). 
En 1934 participou nun mitin celebrado 
na Praza da Quintana o 25 de xullo e, 
en 1936, chega a ser elixido secreta-
rio do comité provincial para o plebis-

cito do Estatuto de Autonomía. Tralo 
alzamento militar de xullo de 1936, 
veuse obrigado a loitar na guerra civil 
no bando nacional. 
Rematada a guerra civil, comezou a es-
tudar Filosofía e Letras na Universida-
de de Santiago. Dende 1943 participa 
na reorganización clandestina do Parti-
do Galeguista no interior.Membro do 
Comité Executivo como Secretario Polí-
tico, púxose en contacto co resto da 
oposición ao franquismo en Galicia e cos 
nacionalistas cataláns e vascos para 
asegurar a presenza galega en todos os 
foros pensando nunha caída do réxime 
franquista tras a vitoria aliada na Se-
gunda Guerra Mundial. Detido en abril 
de 1946 permaneceu tres anos na ca-
dea, a pesar de que foi condenado a 
seis. Ó saír do cárcere, establécese en 
Santiago, defendendo a loita cultural 
fronte á loita armada e política. Inter-
veu activamente na autodisolución do 
Partido Galeguista e en 1950 foi o adaíl 
do grupo que fundou a Editorial Galaxia 
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LETRAS GALEGAS 

(da que foi o primeiro director litera-
rio), que en pleno franquismo comezou 
a publicar libros en galego. Piñeiro di-
rixiu a editorial e traballou nela ata 
1966. Alí publicou en 1953, 
xunto con outros autores, 
A Saudade, ensaios  
En 1966 trasládase a Esta-
dos Unidos, como profesor 
invitado da Universidade 
de Middlebury, en Ver-
mont. O 25 de novembro 
de 1967 ingresa na Real 
Academia Galega, co dis-
curso "A lingoaxe i as lingoas", que foi 
respondido por Domingo García Sabell 
(médico nacido en 1909, membro ta-
mén da “Xeración Galaxia»). 
As pretensións políticas de Piñeiro 
tiñan como obxectivo que todos os lí-
deres políticos galegos asumiran o ga-
leguismo entre os seus obxectivos 
fundacionais. Cando chega a democra-
cia, Piñeiro, que nunca deixou de de-
fender a postura do "galeguismo difu-
so" (isto era, "tinguir todos os parti-
dos de galeguismo en vez de ter un 
único partido galeguista"), deu exem-

 

plo desta postura e formou parte do 
primeiro Parlamento Autonómico, como 
deputado pola provincia da Coruña como 
independente dentro das listas do 

PSdeG xunto con outras 
destacadas figuras da cul-
tura galega como Alfredo 
Conde ou Benxamín Casal. 
Da súa carreira política 
destaca o seu labor de po-
nente da primeira Lei de 
Normalización Lingüística 
de Galicia da que foi un 
dos seus auténticos pais. 

En 1983 foi elixido primeiro presidente 
do Consello da Cultura Galega, cargo 
que desempeñou ata o seu pasamento, o 
27 de agosto de 1990, a consecuencia 
dunha insuficiencia hepática.  
En 1993 creouse o Centro de Investi-
gacións Lingüísticas e 
Literarias Ramón Piñeiro 
que en 1997 pasaría a 
chamarse Centro Ramón 
Piñeiro para a Investi-
gación en Humanidades.  

Darío, Dilan,Leticia e Lydia 2ºA 
Bianca, Nerea, Noelia Rey e María 1ºB 

Con Ramón Piñeiro xa levamos adicado o día das Letras Galegas a 
46 escritores. Algúns deles son Rosalía de Castro, Castelao, Manuel 
Lugrís... 
 Celébrase todos os anos o día 17 de maio. Comezou a celebrar-
se en 1963, conmemorando o centenario da primeira edición de 
Cantares Galegos, de Rosalía de Castro. Por iso, o primeiro ano de 

celebración adicóuselle a ela. 
 Esta festa serve para que escritores e persoeiros galegos que se de-

dicaron á lingua e á cultura, sexan máis coñecidos.  
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 O NOSO CENTRO 

A nosa viaxe 
comezou o día 
dez de novem-
bro na estación 
de trens de A 
Coruña. Alí co-

llemos un tren con destino a Logroño 
que tardou dez horas en chegar. 
 Chegamos alí ás catro da ma-
drugada. Esperamos ata as seis para 
almorzar na cafetería da estación, 
despois collemos un bus para chegar 
a Náxera. Chegamos ao hotel ás oito 
e media, asignáronnos as habitacións 
para que nos 
duchásemos 
e preparáse-
mos para ir 
ao instituto.  
 No ins-
tituto coñe-

    

cemos aos rapaces e rapazas de Náxe-
ra, de Madrid e de Melilla. 
       Déronnos unha charla sobre a Rioxa 
e despois leváronos a ver un pouco da 

cidade de Ná-
xera, onde nos 
recibiron no 
concello. 
Máis tarde le-
váronos a visi-
tar o mosteiro 

do Yuso (arriba) 
e Suso (abaixo), 
onde nos conta-
ron a súa lenda. 
E que no mostei-
ro de Suso esta-
ban os restos 
mortais de San Millán. Alí é o berce da 
Lingua Castelá. 

 O noso Centro está a participar nun proxecto Comenius que leva por título 
“O bo camiño” xunto cuns Centros de Madrid, Melilla, A Rioxa e Santander. 
Unha das actividades programadas era unha visita á Rioxa e alá fomos uns pou-
cos alumnos de 1º. Aquí contamos a nosa experiencia. 

Viaxamos  
á Rioxa! 
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O SEGUNDO DÍA fomos outra vez ao 
colexio y ti-
vemos outra 
sesión de 
traballo. Máis 
tarde levá-
ronnos a San-
to Domingo 
da Calzada. 

Unha vez alí ensináronnos varios mo-
numentos. Un deles foi a Catedral de 
Santo Domingo da Calzada, onde ta-
mén nos contaron a lenda de “A galiña 
que se puxo a cantar despois de coci-
ñada”. 
trata dun mozo 
alemán que pe-
regrinaba cos 
seus pais a San-
tiago. Ao caer a 
noite nunha 
pousada de San-
to Domingo da Calzada negouse a co-
rresponder aos desexos da filla do 
mesoneiro. Esta, despechada, escon-
deu unha copa de prata no zurrón do 
mozo que ao día seguinte foi acusado 
do roubo e aforcado. Ao saír seus pais 
camiño de Compostela foron ver ao 
seu fillo aforcado ao que encontraron 
vivo pola intercesión de Santo Domin-

go que sabía 
da súa inocen-
cia. Acudiron 
a contar o 
prodixio ao 
C o r r e x i d o r 
que, escépti-
co, contestoulles que o seu fillo estaba 
tan vivo como o galo e a galiña que ía 
comer nese momento. Ao instante, as 
aves levantáronse e enchéronse de plu-
mas brancas e o galo cantou e desde 
entón dinse os famosos versos: 
     “Santo Domingo de la Calzada onde 
cantou a galiña despois de ser asada” 
 Despois deixáronnos tempo para mer-
car recordos. 
O ÚLTIMO DÍA  fomos  visitar Santa 
María a Real, onde nos explicaron a súa 
historia. Posteriormente leváronnos 

visitar o mu-
seo do viño 
“Dinastía Vi-
vanco”. Por 
último fomos  
dar unha volta 
por Logroño e 
ás dúas da ma-

ñá collemos o tren que nos levaría de 
volta a casa. 

Alumnos/as de 1º 
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O día 8 de outubro de 2008, nove alum-
nos de segundo emprendemos unha   

viaxe a Roma.  

 Ao chegar ao aeroporto estában-

nos esperando uns profesores dun cole-

xio para que nos levaran a residencia de 

estudantes chamada "casa Mennessia-

na". Ao chegar estábamos tan cansos 

que tan só puxemos o pixama e nos pu-

xemos a durmir. 

Ao día seguinte o espertador soou ás 

sete da mañá, levantámonos, arranxámo-

nos e baixamos a almorzar. 

Fomos coller o tren. Ao baixar do tren 

collemos o metro. 

Fomos visitar o Museo do Vaticano. Nel 

había moitas esculturas, pinturas, tapi-

ces, fontes.... Despois de comer fomos á 

Basílica de San Pedro e subimos á cúpu-

la. Tivemos que subir mil chanzos. Colle-

mos o metro e fomos comer 

a un restaurante. Ao acabar 

volvemos a coller o metro e 

fomos para a residencia de 

estudantes onde nos aloxa-

bamos. Despois reunímonos 

todos na mesma habitación ata a 1h30. 

Ao día seguinte utilizamos os mesmos 

transportes ca o día anterior. Esta vez fo-

mos ver a "Praza Navona", onde había moi-

tos postos de pintura. De seguido fomos 

ver outras prazas. Despois fomos comer a 

unha pizzería. Cando terminamos de comer 

fomos ver a "praza de España" onde nos 

deixaron tempo libre para ir de compras. 

Había moitas tendas de deseñadores famo-

sos como Dior, DYG, Gucci, Prada, Yves 

Saint Laurent.... Cando nos reunimos todos, 

collemos o metro e despois o tren e fomos 

para o restaurante a cear. 

Despois volvemos para a residencia de es-

tudantes onde estivemos falando ata as 

2h00 da maná. 

Ao día seguinte pola mañá fo-

mos ás Catacumbas. Aí ago-

chábanse os cristiáns e estaba 

cheo de tumbas, porque os 

enterraban aí. 

Logo fomos ao "Colosseo", en-
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fronte encontrá-

base o "Arco de 

Triunfo" e máis 

adiante estaba o 

"Foro Romano" 

O Colosseo ten forma elíptica, alí ades-

trábanse os gladiadores, que despois ían  

loitar. 

Cando os romanos gañaban as guerras pa-

saban polo arco de triunfo. 

No Foro Romano foi onde mataron a 

"Xulio Cesar" 

Cando estabamos indo para o restaurante 

onde íamos comer cuns profesores italia-

nos, vimos o caste-

llo de "San Ange-

lo" 

Pola tarde fomos 

ver a "Fontana de 

Trevi" 

Nos tamén cumprimos a tradición de tirar 

unha moeda de costas á fonte e pedimos 

un desexo. Estaba chea de moedas. 

Máis tarde fomos ás Termas de 

"Caracalla" 

Os profesores déronnos a elixir entre ir 

ao "circo Máximo" ou volver á "Piazza de 

España" e eliximos a "Piazza de España" 

onde había unha xeadaría onde facían uns 

xeados deliciosos. 

Despois fomos cear cuns alumnos italianos, 

algúns sabían falar español pero non á per-

fección. De seguido deixáronnos tempo 

libre para visitar os arredores e logo fo-

mos á residencia. 

O derradeiro día fo-

mos visitar "O Castel 

Gandolfo" (Alí é on-

de o Papa pasa as 

vacacións de verán), 

había moitas tendas 

de turistas para mercar agasallos. Ao lado 

desta praza había un lago formado polo 

cráter dun volcán inactivo, fai moitos anos. 

Entón, cando chegou a hora de comer, fo-

mos a un restaurante, onde comemos por 

derradeira vez en Roma. 

E ao final, chegou o momento de ir para o 

aeroporto e collemos o avión dirección Es-

paña.     

Alumnos de 2º de E.S.O. 

 Esta viaxe estivo encadrada 
dentro das actividades do Proxecto 
Comenius “Dende a imprenta á so-
ciedade de información” no que está 
a participar o noso Centro. 
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Despedidas 
 dos alumnos de 4ª 

 A pesar das ganas 
de todos de titular ob-
tendo o graduado canto 
antes e de que a ESO 
nos parecía moi longa, 
agora que xa estamos 
para acabar pouco a 
pouco ímonos dando 
conta do moito que 

imos botar de menos o centro. Ao final non te 
queres ir, pero tes que facelo. Se houbese en 
Cerceda Bacharelato e Ciclos Medios moita 
xente quedaría aquí. 
 Aínda recordo o meu primeiro día can-
do cheguei ao CPI”O Cruce”. Chegaba sen 
coñecer a ninguén,só aos da Silva e estaba 
preocupada por saber con quen iría na clase, 
como serían os profesores, xa que falaban de 
que os profesores eran moi malos e esixían  
moito cando en realidade era todo mentira.  
 O que máis vou recordar do CPI “O 
Cruce”serán as excursións que fixen durante 
todos estes anos. Algunhas das máis inolvida-
bles son por exemplo a Londres e esta última a 
Málaga xa que foi a de fin de curso.Tamén 
outras actividades como patinaxe sobre xeo, os 
partidos  de fin de curso,o concurso de caretas 
e postais, o Entroido 
Vou  botar moito de menos aos profes, xa que 
neste tempo fomos coñecéndonos e xa nos 
temos confianza. Botarei de menos tamén ao 
conserxe, xa que  o coñezo desde os 4 anos da 
Silva, ao orientador xa que sempre se preocu-
pou por nós e nos aconsellou moi ben e sem-
pre estivo mirando por nós. 
 Vou botar en falta a todos os compañei-
ros, e sobre todo aos da miña clase cos que 
compartín un montón de cousas este ano. Ao 
final o peor é que cada un vaia ir para un sitio 
e nos imos separar todos uns para Ordes, ou-
tros para a Coruña, outros para Carballo, en 
fin non me quero marchar. 
  
Begoña Parafita  

 Boto unha mirada atrás e vexo o meu pri-
meiro día no colexio, chorando por non querer 
comezar. Pouco a pouco a ilusión de levantarme 
cada día para vir foi aumentando. 
Pouco a pouco todo foi cambiando, todos fomos 
crecendo, moitos dos profesores marcharon do 
colexio, o colexio pouco a pouco foise melloran-
do, nós cambiamos as pinturas e a plastilina po-
los libros e os exames, e a ilusión de terse que 
levantar para ver aos amigos foise convertendo 
en rutina, en non querer vir ata o punto de chegar 
odialo.  
 Agora que xa temos que marchar por for-
za, quedámonos pensando e dámonos conta que 
non queremos marchar, por moitas broncas que 
levaramos, tamén nos ensinaron moito, ante todo 
a ser persoas. 
 Marchamos todos, e vaise separar proba-
blemente uns dos cursos de cuarto da E.S.O que 
mellor se levaban. Xente de ver todos os días a 
velos unha vez cada semana ou cada mes, iso 
vaise botar moito de menos, vaiamos para onde 
vaiamos, os amigos que nos criamos xuntos xa 
non imos estar xuntos todos os días. 
 Darlle as grazas a todos os profesores por 
aguantarnos todos estes anos e por ensinarnos, e 
aos alumnos dígolles que miren moi ben a cara 
de uns e de outros porque nunca máis imos estar 
xuntos aquí. 
 
Susana Souto Capelán. 
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Sorprendeunos ver esta 
noticia nos xornais e pu-
xémonos a investigar. Ve-
laquí o que atopamos. 
Galopín atópase nunha 
parcela de 44000 m2 no parque em-
presarial de Cerceda.  
É unha empresa que deseña  e fabri-
ca parques infantís. Son xogos que 
permiten a 
tod@s l@s 
nen@s dei-
xar  voar a 
súa imaxi-
nación e di-
v e r t i r s e 
aprendendo 
a compartir e a integrar a nen@s 
con limitacións, e tamén desenro-
laron xogos saudables para adul-
tos e circuítos deportivos ao aire 
libre.  
Preguntámonos de onde viña o nome 
da empresa e descubrimos que o do-
no é afeccionado á hípica e “Galopín” 
é o nome dun dos seus cabalos. Nas 

súas instalacións conta cun 
área con cabalos e ponis on-
de se imparten cursos de 
equitación e empregan a 
equinoterapia para axudar 

aos nenos con dificultades de Adiscor-
des ( Asociación de Discapacitados de 
Ordes).  
Prometeo recibiu o 1ºpremio do Concur-

so de Ideas do foro da Madeira na 
categoría de “Elementos de mobiliario 
para espazos públicos”. O xurado va-
lorou que este bambán encaixe tanto 
no medio rural como no medio urbano, 

así como a 
súa facilida-
de de uso e 
o seu man-
temento. 
Galopin ta-
mén recibiu 
o Premio Eu-

ropeo de Medio Ambiente polo seu cre-
cemento baseado no desenvolvemento 
sostible 

Sara, Sheila, Franco, Adrián 1ºA 

O bambán máis grande do mundo deseñouse e construíuse en  Cerceda 

“Prometeo” é de Cerceda  
 
“Prometeo”, o bambán con capacidade para 50 persoas, foi deseñado e 
construído nunha empresa de Cerceda chamada Galopín  

CERCEDA 
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As Furnas están situadas na 
parroquia de Rodís concreta-
mente en Mixón. Están cerca 
dun río que o utilizaban para 
lavar o mineral obtido. O mine-
ral que obtiñan nesa mina era o 
volframio. 
A xente da parroquia de Rodís 
xa acordan as Furnas dende 
hai moito tempo.  Cando houbo 
a guerra civil, os homes que 
tiñan que ir á guerra agochá-
banse nas Furnas. 
Hai máis de sesenta anos un 
home de Mixón quería facer un 
pallote, e cando fixo a excava-
ción encontrou unha das Fur-
nas, seguírona e foron dar a 

baixas, chegas a un punto, que hai 
agua, e é tan cristalina que non te 
dás conta de que a hai , e podes ver 
un anaco do fondo a través dela. 
Nesa Furna querían facer unha ex-
pedición e baixar por ela con traxes 
de mergullo para ver ata onde che-
ga. 
Noutra das Furnas, a máis grande e 
fermosa, vese que intentaron seguir 
escavando nela, porque onde acaba 
ten uns buratos de onde metían os 
petardos para tirala.  
Moitos din que tres das furnas que 
hai van durar moitos anos máis, pero 
que as outras corren perigo de se 
derrubar.  

outro lado do monte, dixeron que 
indo pola Furna debía haber máis 
de douscentos metros en liña 
recta.  
Hai seis Furnas, e só se pode en-
trar en tres. Están todas separa-
das pero hai uns camiños que as 
unen. Hai unha que cando entras 
tes que ir moi abaixado, pero 
despois chegas a un punto que é 
moi extensa ao ancho e alto, e 
nese punto acábase porque é a 
única que non vai dar ao exte-
rior.No ano 1997 uns arqueólogos 
foron as Furnas e nesa  encontra-
ron copas de barro, pratos e mais 
artiluxios. 
Na primeira das Furnas, segundo 

En Mixón, Rodis, atopamos unhas excavacións moi peculiares.  

 
Nas aldeas do noso concello todavía podemos atopar muíños de auga.  

 O muíño é unha máquina 
que utiliza a forza da auga do 
río para moer o gran. Para iso 
move dúas  grandes pedras e 
no medio o gran; estas grandes 
pedras son capaces de conver-
ter o gran en fariña, sexa de 
centeo, trigo ou millo. 
Un muíño de rodicio horizontal 
consiste no seguinte: 
 A forza da auga que 
entra polo rego move o rodicio, 
ao chocar coas penlas, que son 
as que reciben o impulso da 
auga, que roza co penedo e a 
pedra. Como o gran de trigo ou 
centeo ou millo baixa pola mu-
xega remata triturado entre 

as pedras. A zona do muíño onde 
vai o rodicio chámase inferno, é 
por onde sae a auga a presión. A 
peza de atrás é para deixar pasar 
máis ou menos auga, ou tapar sim-
plemente. O freo levanta máis ou 
menos a pedra do penedo poden-
do moer máis fino ou baixándoo 
de todo para impedirlle que xire. 
 O tarabelo salta sobre a 
pedra e fai vibrar a cornizuela 
para que vaia deixando caer o 
gran. Os muíños teñen mecanis-
mos para detectar cando se ter-
mina o gran, incluso tamén para 
levantar a pedra para arranxala, 
cando se pon lisa. 
 Os muíños poden ser comu-

nitarios, neste caso cada veciño dis-
pón dunhas horas prefixadas para 
usalo e reciben o nome de muíños de 
herdeiros. Tamén poden ser de pro-
piedade particular e entón reciben o 
nome de maquías.  
Os muíños foron pezas moi impor-
tantes na economía e no desenvolve-
mento da vida nas aldeas, así como 
do seu folclore, e das súas lendas. 
Hoxe, cubertos moitos por hedras e 
silvas, fálannos dun pasado. No muí-
ño xurdiron cancións, refráns, con-
tos e ata unha danza: "a muiñeira". 
 
Kleber, Carlos, Diego, Natalia 2ºA 
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 Nos tempos actuais de reivindicación da memoria histórica da 
hª de España,deberíamos recuperar a presenza e a aportación de dú-
as mulleres galegas que cumpriron un importante papel na hª da 
prensa española do século XX.  

A Primeira correspondente de guerra.  
 
SOFIA CASANOVA. Culleredo 1862(A 
Coruña)-Poznan (Polonia)1958.  
Nace en Almeiras-Culleredo(A Coruña) o 
30 de setembro de 1862. A súa formación 
académica estará vencellada a Madrid,polo 
traslado da súa familia  a capital. Hai noti-
cias da súa participación en varias tertulias 
da capital,sendo aínda unha adolescente. E 
aí coñecerá ao filósofo, profe-
sor e diplomático polaco Vi-
cente Lutoslaswki, con quen 
casará e trasladarase a vivir a 
Polonia. 
A carreira diplomática do seu 
home por Europa vai a impli-
car que a súa traxectoria pro-
fesional e xornalística se de-
senvolva nun ámbito  interna-
cional,sendo testemuña de 
importantes feitos da hª con-
temporánea europea,como a 
loita das sufraxistas en Ingla-
terra, o movemento sindical 
obreiro, a formación do Partido Bolchevi-
que e a súa culminación na Revolución Ru-
sa e tamén as dúas guerras mundiais así co-
ma a persecución dos xudeus polo réxime 
nazi no gueto  
de Varsovia.  
Muller comprometida que ofrecerá nas súas 
reportaxes a súas opinións de cada un des-
tes episodios da historia europea da primei-
ra metade do século XX. Destacando a súa 
colaboración en xornais de Madrid como La 
Época, El liberal, El Mundo, El imparcial; 
na  
revista Galicia e na prensa internacional na 

Gaceta Polska e no New York Times. 
En 1917 traballa como cronista de guerra na 
fronte polaca e tamén será  testemuña da revolu-
ción rusa  o que relata nas súa obras: 
“Impresiones de una mujer en el frente oriental 
de la guerra europea”(Madrid, 1919).  
“ De la Revolución Rusa”(Madrid, 1918). “La 
Revolución bolchevista.diario de un testi-
go”(Madrid, 1920).   
Outros títulos a destacar na súa obra coma xor-

nalista e cronista: “La mujer 
española en el extranje-
ro”(Madrid 1910), “El martirio 
de Polonia(Madrid, 1946). 
A conexión de Sofía Casanova 
con Galiza  estará sempre pre-
sente, viaxando cada verán ata 
1938 en que visitará A Coruña e 
a súa aldea por última vez.  
Sendo moi recoñecida a sua tra-
xectoria profesional  tanto a ni-
vel internacional, nacional e 
galego .Será nomeada membro 
da Real Academia Galega.E en 
1952 se lle concedera por unani-

midade  o título de académica de honra. 
Sofía Casanova manifestouse a prol dunha pos-
tura pacifista e antibelicista.Deixando constan-
cia nas súas colaboracións como correspondente 
de guerra na prensa da época que aparecen reu-
nidas e  publicadas no libro “De la guerra” no 
ano de 1916,onde ofrece a súa posición máis 
crítica sobre o acontecido en Polonia e Rusia.E 
noutros feitos da historia de España como na 
guerra do Rif(Marrocos) e na Semana Tráxica 
de Barcelona. 
A súa vida acabará na vila de Poznan,Polonia, o 
16 de xaneiro de 1958. 
 



GALICIA 

  Pax.14 

 

A primeira directora do xornal La Vanguar-
dia. 
Mª LUZ MORALES GODOY.  
A Coruña 1898-Barcelona 1980. 
O seu perfil biográfico é sorprendente: femi-
nista,membro do Partido Galeguista,loitadora 
a favor da implantación da lingua galega na 
educación, defensora do Estatuto de Autono-
mía de Galicia de 1936, inauguradora de xé-
neros como a reseña cinematográfica na pren-
sa.Escritora e tradutora 
Sendo moi nova marcha coa 
súa familia a Barcelona, 
onde realizará os seus estu-
dios de Filosofía e letras, 
sen perder os seus lazos coa 
terrade orixe. 
A idade de 20 anos come-
zou a traballar na revista El 
Hogar y La Moda, que diri-
xirá a partir de 1923, xa de-
seguido pasará a colaborar 
na redacción do periódico 
La Vanguardia. Nesa época 
tamén desgranará a súa obra 
noutros medios periodísti-
cos como Films Selec-
tos,Lecturas, Mediterráneo e 
máis tarde na revista Imatges e no xornal de 
Madrid El Sol.  
Dende 1928 forma parte da Asociación de 
Xornalistas de Barcelona.  
 
A súa conciencia galeguista e feminista fíxo-
se patente nos seus artigos de prensa e nas 
conferencias impartidas. En 19229 xa recri-
minaba ás mulleres cultas de Galicia por non 
utilizaren a súa lingua, lanzándolles a mensa-
xe “Galega, para i escoita”…  
Ese compromiso con Galicia, que visitaba 
con frecuencia, significaría a súa elección 
como representante da Asociación de Escrito-
res galegos, constituida en Santiagode Com-
postela en marzo de 1936.  
Mª Luz Morales foi unha das poucas mulleres 
militantes do Partido Galeguista que partici-
pou en mitins e noutros actos públicos en 
1933 en Ourense e Santiago á beira de figuras 

como Vicente Risco,Álvaro Cunqueiro, Blan- 
co Amor ou Otero Pedrayo.  
En 1936 participará en Barcelona na campaña a 
favor do Estatuto de Autonomía de Galicia. 
En xullo de 1936 é elixida directora de La Van-
guardia polo comité de traballadores do xornal,   
cargo que ocupou ata 1939, en que foi cesada 
por orden gobernamental, encarcerada e aparta-
da da profesión polas autoridades franquistas. 
Será en 1980 cando retome a súa actividade 
xornalística na redacción do Diario de Barcelo-

na,no que traballará ata a 
súa morte. 
A actividade de Mª Luz 
Morales desenvolveuse 
en múltiples ámbitos, á 
marxe do xornalísti-
co,dende a literatura e 
tradución  ata o mundo 
editorial ou en  proxectos 
cinematográficos. Reci-
bindo importantísimos 
premios, como o Premio 
D´Ors da Asociación de 
Prensa, o Premio Nacio-
nal de Teatro ou as Pal-
mas Académicas de Fran-
cia.  

Na súa extensa obra destacan novelas como 
Amor en el camino(novela sen  importancia), 
(Barcelona,1925). Las románticas(Madrid, 
1930), biografías  como Vida de Edison
(Barcelona,1934), Julio César(Barcelona,1936). 
Estudios sobre cine El Cine: hª ilustrada del 
séptimo arte(Barcelona, 1950). 
A figura de Mª Luz Morales aínda permanece á 
espera a ser recoñecida a través da súa obra e 
da súa contribución intelectual, política e femi-
nista para ser  
valorada como se merece polas novas xera-
cións do noso país.  
 
 
 Autora. Yolanda Martinez Canzobre 
 
             Profesora de Xª e Historia do C.P.I. 
“O Cruce” de Cerceda (A Coruña) 



ACTUALIDADE 

  Pax.15 

 Co Ano Internacio-
nal da Astronomía 2009 
celebramos un momento 
transcendente, o pri-
meiro uso astronómico 
do telescopio por Gali-
leo, un evento que ini-

ciou 400 anos de incribles descubrimen-
tos astronómicos. Este evento disparou 
unha revolución científica que afectou 
profundamente a nosa forma de ver o 
mundo. Actualmente, telescopios desde 
Terra e desde o espazo exploran o Uni-
verso 24 horas por día, en todas as lon-
xitudes de onda da luz. 

A astronomía é a ciencia que se 
ocupa dos corpos 
celestes do Universo, 
inclusive os planetas e 

os satélites, os cometas e meteoroides, 
as estrelas e materia interestelar, os 
sistemas de estrelas chamados 
galaxias e os cúmulos de galaxias. 

 O 20 de decembro do 2007, as Nacións Unidas (NU) na súa 62ª 
Asemblea xeral proclamaron a 2009 como o Año Internacional da 
Astronomía. A resolución foi proposta por Italia, patria de Galileo 
Galilei, e tivo todo o apoio do Segundo Comité da Asemblea xeral.  

Todo o que se descubriu 
de astronomía débese 
ao telescopio. 
O telescopio inventouse 
en Holanda pero discú-
tese a identidade do 
verdadeiro inventor. 

Normalmente atribúese a Hans Lippers-
hey, un fabricante de lentes holandés, 
sobre 1608. En 1609 o astrónomo italia-
no Galileo mostrou o primeiro telescopio 
rexistrado. 
 
A finais do século XVIII , Guinand , un 
óptico suízo, descubriu os métodos para 
fabricar grandes discos de cristais de 
rocha ópticos (vidro flint) que permiti-
ron a fabricación de ata 25 cm de diá-
metro. 
 

Na  antigüidade foi  coñecida a 
astronomía babilónica e a astronomía 
grega. 

 
Na Idade Media destacaron os 

astrónomos árabes que desenrolaron unhas 
táboas do movemento planetario. 

 
Na astronomía moderna o 

perfeccionamento do telescopio permitiu a 
exploración das superficies dos planetas, o 
descubrimento de moitas estrelas débiles 
e a medición  de distancias estelares. 
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Os astros inflúen moito na nosa vida; 
tanto que incluso, os astrónomos din, 
que segundo na época en que nacemos 
temos un carácter diferente. 

Un dos astrónomos 
máis importantes foi 
Galileo Galilei e isto foi 
o que fixo e descubriu 
ao longo da súa vida: 
 

Galileo Galilei naceu cerca de Pisa o 15 
de febreiro de 1564. 
Aos 17 anos empezou a estudar medi-
cina na universidade de Pisa. Pronto 
interesouse máis pola filosofía e as 
matemáticas, e en 1585 abandonou a 
universidade.  
En 1589 traballou como profesor de 
matemáticas onde demostrou ante os 
seus alumnos o erro de Aristóteles 
que afirmaba que a veloci-
dade caída dos corpos ce-
lestes era proporcional ao 
seu peso, deixando caer 
desde a torre inclinada de 
esta cidade dous obxectos 
e pesos diferentes.  
Descubriu as leis da caída 
dos corpos celestes e a traxectoria 
parabólica  dos proxectís, estudou o 
movemento do péndulo e investigou a 
mecánica e a resistencia dos mate-
riais.  
A penas mostrou interese pola astro-
nomía hasta 1595, cando se inclinou 
pola teoría de Copérnico, que sostiña 
que a Terra xiraba ao redor do sol 
desbotando o modelo de Aristóteles e 
Tolomeo, segundo o cal os planetas 
xiraban ao redor da Terra, que estaba 
quieta no centro do universo, mentres 

que as estrelas permanecían inmóbiles nu-
nha gran bóveda celeste. 
En 1609 presentou ao duque de Venecia un 
telescópico. A finais de 1609 Galileo aca-
bou de construír un potente telescópico, 
co que descubriu que a Lúa non  era plana, 
senón que tiña montañas e cráteres, ob-
servou que a Vía Láctea estaba composta 
por estrelas, que o Sol presentaba sobre o 
seu disco certas manchas que, polo seu 
desprazamento indicaban que o Sol xiraba 
sobre si mesmo e descubriu os catro saté-
lites maiores de Xúpiter. A finais de 1610 
observou as fases de Venus, que mostra-
ban que o planeta xiraba ao redor do Sol. 
Foi condenado a morte por herexe, conmu-
tóuselle a pena por vivir o resto da súa vi-
da recluído na súa casa. Os exemplares fo-
ron queimados e a sentencia leuse publica-
mente en todas as universidades de Italia. 

Viviu recluído ata a súa morte en 
1642. A súa ultima obra foi con-
seguida ao enviarse o seu libro a 
Holanda que foi publicado en 
1638 aínda que el non chegou a 
velo, quedou cego no mesmo ano. 
Cando morreu a Inquisición non 
permitiu que se fixera un fune-

ral público. En 1979, o papa Juan Pablo II 
abriu unha investigación sobre a condena 
eclesiástica do astrónomo para a súa revi-
sión. En 1992, unha comisión papal recoñe-
ceu o erro cometido da Igrexa Católica. 
 
Noemí,  Alba , Ana , Inés , J.Antonio     1ª de ESO   

Non debemos confundir astronomía con 
astroloxía. Esta é un conxunto de crenzas que 
pretende coñecer e predicir o destino das 
persoas mediante a observación da posición e 
movemento dos astros. Na actualidade 
considérase unha pseudociencia. 
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Quen foi Louis Braille? 

Foi o inventor 
dun idioma de 
escritura táctil 
de puntos resal-
tados, principal-
mente utilizados 
polos cegos e 
deficientes vi-

suais. Está desenrolado para a nosa 
percepción a través do tacto, unha 
combinación do sentido do tacto, o mo-
vemento e a presión dos dedos.  

Os puntos es-
tán dispostos 
nas células. 
Cada célula  
componse du-
nha maioría 
de seis puntos 
nun pequeno 

rectángulo. A punta dos dedos pode 
sentir toda a célula á  vez. O sistema 
ofrece 63 combinacións e un paso en 
branco. 
Naceu o 4 de xaneiro de 1809 en Coup-
vray (Francia). Perdeu a vista cando ti-
ña tan só tres anos mentres xogaba cun 
coitelo no taller do pai, Simon-René 
Braille,  perforouse o ollo dereito; 
unhas semanas máis tarde, como conse-
cuencia dunha oftalmía simpática ins-
taurada no esquerdo, quedaba cego de 
ámbolos dous ollos. En 1818 ingresou 

como interno no 
Instituto Na-
cional para 
“Mozos Cegos 
de París”. Pron-
to mostrou os 
seus dotes para 
a ciencia e a 
música, e fíxo-
se famoso en 
París como in-
térprete de órgano e violonchelo. En 
1828 comezou a dar clases no Instituto e 
un ano despois, concibiu a idea de modifi-
car o sistema de escritura por puntos de 
Barbier. Faleceu en París debido á tuber-
culose o 6 de xaneiro de 1852. 
A aparición do 
sistema braille 
foi un gran avan-
ce para as perso-
as cegas,as súas 
posibilidades 
cambiaron radi-
calmente.Desde 
ese momento moi-
tas persoas pui-
deron aprender 
oficios e profesións e gañar o seu propio 
soldo.E,tamén disfrutar lendo e vivindo a 
cultura,informándose e comunicándose 
por escrito …  
Resumindo,puideron gozar dunha vida 
mellor. 

Melanie, Lucía, Noelia Casás 1ºA 

Ordenador para cegos 

 Móbil para cegos 

S abías que este ano celébrase o bicentenario do 
nacemento  de Louis Braille? 

ACTUALIDADE 
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 Na actualidade hai moita xente que se aproveita doutra para sacarlle as súas per-
tenzas. Os timos máis estendidos son os da Internet e teléfonos móbil debido ás poucas 
medidas de seguridade que existen. Normalmente os timos sóense facer por programas 
como o Messenger ou programas de intercambio de arquivos como pode ser o Ares ou o 
Emule. Velaquí algúns dos máis comúns. 

1. Roubo de datos 
A xente non vai dicindo por aí os 
seus datos, pero a Internet é un 
mundo que permite descubrir 
moitas cousas. Moita xente non 
ten o menor inconveniente en 
revelar datos persoais dalgunha 
persoa que aparecen nos Emails 
ou formularios. Exemplos: 
envía sms gratis: das o teu teléfo-
no, das o do teu amigo, e a men-
saxe non chega nunca, pero a ti 
colléronche os datos e o teu núme-
ro empezará a recibir publicidade 
e chamadas dándoche a lata. 
Contas Rapidshare gratis: indica 
o teu email. Suxírenche que reen-
víes a mensaxe que eles che man-
daron. 
Reenvía este correo: cando reenví-
as parvadas como “van a cerrar 
hotmail”, hai un virus moi perigo-
so, “Bill Gates doará 1€ si reenví-
as isto”... estás e poñerlle os teus 
datos no seu poder e tamén os dos 
teus amigos, a empresas que se 
d e d i ca n  a  i n f o r má t i c a .                                                       
Rexístrate gratis: Xeralmente o 
rexistro nas páxinas web é moi 
beneficioso e mellora o servizo, 
pero rexistraste nunha páxina de 
crackers e mándanche poñer o 
mesmo contrasinal e o mesmo 
nome de usuario ca o do teu correo 
electrónico, así permítelles descu-
brir a conta de correo electrónico. 

2. O falso encargo 
0 estafador, se 
sabe que al-
gunha persoa 
non está nos 
seu piso, acode 
cun paquete 
grande que o 
destinatario 

non encargara. Entón chama ao 
timbre do veciño e comézase a 
lamentar porque era un paquete 
urxente que había que pagar con-
tra reembolso. Daquela os veciños 
apiádanse del e páganlle. 
O paquete está recheo de area ou 
pedras. 

3. A pulseira  
magnética 

Foi a ma-
ior estafa 
da histo-
ria. Con-
sistía en 
v e n d e r 
unha pul-
seira de metal que supostamente 
tiña poderes máxicos. Cada ano 
perdía os seus poderes e había que 
comprar outra. 
Esta venda xa se prohibiu en case 
todos os países, aínda que en 
algúns países séguese vendendo. 

4. Mortos  
inmortais 

Antes do ano 
2000 descubriuse 
en España un 
fraude a Seguri-
dade Social. Había máis de 30000 
dedos conxelados. Estes utilizá-
banse para firmar autorizacións de 
cobrar pensións de xente, que en 
realidade xa estaba morta, pero o 
seu falecemento non estaba notifi-
cado. 
O caso máis importante foi o dun 
home en Oviedo que levaba 10 anos 
cobrando a pensión da súa nai xa 
falecida. 

5. Timo dos billetes 
tintados ou  
do negativo  

Un home negro 
preséntase cun 
montón de pa-
peis tamén ne-
gros que supos-
tamente son billetes tintados para 
poder pasalos pola aduana do aero-
porto sen que os policías o sospei-
ten. Despois lávaos cun produto 
químico. A vítima compra o taco de 
billetes, e descobre que billetes ver-
dadeiros só había un ou dous que o 
resto eran falsos.  
Miguel, Marco, Daniel, javier, David 1ºB 

Estes son algúns deles. Hai que andar con moito tino, pero ás veces o estafado pretendía ser estafador. 
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Sen unha engurra!! 

 Barbie é a boneta máis famosa e vendida da historia,  
e coa que xeracións de nenas quixeron xogar e soñaron ter. 

A Barbie (o seu verdadero nome: Bár-
bara Milicent Roberts) naceu no ano 
1959 na Feira Internacional do Xo-
guete, en Nova York, creada por Ruth 
Nandler, (esposa de Elliot Nandler, 
cofundador de Mattel) que faleceu no 
ano 2002 en California (E.E.U.U). 
 As súas medidas eran 38-18-34, 
e foi por esa razón, polo efecto que 
tiña sobre as nenas e as adolescentes 
(aspiraban a conseguir as mesmas 
proporcións físicas que a boneca) e 
polas súas vestimentas, que foi rexei-
tada por Arabia Saudí. Para contra-
rrestar o efecto naceu a boneca Fulla. 
Esta, tiña ollos e pelo morenos, e unha 
vestimenta máis tradicional. 
 Debido ao éxito da Barbie, os 
españois responderon á súa moda cre-
ando a Nancy que vendeu aproximada-
mente 25 millóns de exemplares e ce-
lebrou no 2008 o seu 40 aniversario. 
 A Barbie tiña tamén irmáns: 
Skipper, Tutti e Todd, Stacie e Kelly 
e un mozo que se chama Kent  
 Pese os seus anos, a Barbie se-
gue posando con modelos de Versace, 
Dior, Prada, Armani, Gucci ou Calvin 
Klein, e polos seus pés pasaron uns 
1000 millóns de pares de zapatos. A 
empresa automobilística italiana Fiat Lara, Tamara, Nerea, Cristina, Noelia S 1ºB 

A Barbie, unha boneca coma outra cal-
quera, entrou desde o principio nas fantasías 
nosas, nas das rapazas que aínda que nós agora 
deixamos de xogar e pasalo ben con elas, se-
guimos recordando os anos nos que nos reunía-
mos varias amigas coas nosas respectivas bo-
necas para xogar con elas e incluso bañalas e 
levalas de paseo. 

 Penso que todas nós tiñamos unha 
grande colección de Barbies nos nosos cuartos 
e como foramos mercar algo a algún centro 
comercial, probablemente intentabamos non 
pasar sen algunha outra para a nosa colección. 

Aínda que xa pasados os seus 50 ani-
ños, e xa non estando tan de moda nas nenas, a 
Barbie segue sendo unha fermosa boneca, e 
aínda segue sen unha única engurra. 

tamén celebrou o 50 aniversario rega-
lándolle o modelo “Fiat 500” que por 
suposto é rosa. 
O triúnfo deste peculiar xoguete radi-
ca en que a imaxe adulta da boneca fai 
que as nenas queiran ser e vestirse co-
ma ela, aínda que estivo mergullada en 
controversias relacionadas co seu pe-
so, polo que hai uns anos viuse na nece-
sidade de “engordar” un chisco. 
 Pero a Barbie non lle afectou tan-
to a crise, xa que o seu prezo se man-
tén entre 25 e 30 euros. 
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UNHA VIDA DE CANS 

  É unha expresión que os humanos utilizamos para expresar que unha 
persoa ten unha vida moi desastrosa , porque a maioría dos cans pasan por 
penurias como as de ser maltratados e abandonados á súa sorte.  

 Os cans son os animais preferidos polas persoas como animal de compañía .Pero dende moitos 
anos atrás o can dicíase que era o mellor amigo do home; ofrecíalle seguridade e compañía mais 
aproveitábanse das súas habilidades. 
  Hoxe en día tamén nós seguimos aproveitándonos dos cans; como os cegos que os utilizan pa-
ra que os guíen, os policías para rastreo ( drogas, persoas desaparecidas ... ) 
  Na caza é indispensable tamén a súa axuda pero cando acaba a temporada o gran problema é 
que a maioría son abandonados a súa sorte ( e acaban atropelados ou mortos de fame. ) ou atopan 
unha morte moi desagradable ,afogados, decapitados ... 
 Nas vacacións do verán os abeiros soen estar saturados e non poden recoller máis animais. 

 Agora facémoslle unhas preguntas á profesora M.Jesús Castro Ponte que, a parte de ser 
profesora de Lingua Castelá no noso Centro, axuda nun abeiro. 

Porque decidiches colaborar 
nuns abeiros de animais? 
Porque sempre me gustaron 
moito os animais, sempre me 
preocupei polo seu benestar e 
especialmente polos cans, 
sinto moita compaixón polos 
cans abandonados. 
-Cantos anos levas axudando 
no abeiro? 
Eu pertenzo a dúas asocia-
cións, e levo colaborando ne-
las dende os seus inicios; nu-
nha arredor de nove anos, e 
noutra tres, aproximadamen-
te. 
-Que animais son os que se 
abandonan máis? 
A asociación é unicamente de 
cans, só ten instalacións para 
cans, o que pode ocorrer é 

que a asociación xestione a 
adopción doutro tipo de ani-
mais, pero non se poden aco-
ller no refuxio. 
-Actualmente, cantos cans 
hai? 
Non podo dicir o número 
exacto, porque varía de se-
mana en semana. Ademais a 
asociación ten animais que 
viven temporalmente nos do-
micilios de voluntarios: ca-
chorros ,cadelas a punto de 
parir ou animais que están 
recibindo tratamento veteri-
nario que non pode  ser apli-
cado nas instalacións do re-
fuxio. 
-Como vai o sistema de  adop-
ción? 
Desgraciadamente hai moitas 

menos adopcións das que serían 
necesarias, pero non todos os posi-
bles adoptantes poden ser acepta-
dos.Para adoptar un can hai que 
intentar garantir que a vida dese 
animal vai ser mellor nunha casa 
que no refuxio. Evidentemente se 
existen dúbidas de que isto non vai 
suceder, a adopción non se realiza. 
-Que pensamentos tes ao ver polas 
beirarrúas os cans abandonados? 
Moita impotencia, porque as aso-
ciacións, desgraciadamente, non se 
poden facer cargo de todos os cans 
que se abandonan. 
-Que lle dirías a esas persoas que 
abandonan os animais así pola rúa? 
Que son uns desalmados. 

 
Nuria, Diana, Mº José, Rocío, Miriam 2ºA 

 
[...] Un can non necesita uns coches caros , cousas grandes ou roupa 
exclusiva. Bástalle cun pao mollado. A un can non lle importa si es 
rico ou pobre ... Intelixente ou torpe, listo ou parvo. Entrégalle o teu 
corazón e el entregarache o seu[...] (Epitafio de " Unha parella de 
tres") 



 María Reimóndez na-
ceu en Lugo no ano 1975. 
Esta feminista por convi-
ción, a pesar da súa xuven-
tude, xa conta con obras 
importantes e populares co-
mo: “O caderno de Bitáco-
ra”, polo cal recibiu o premio 
de novela Mulleres Progre-
sistas de Vigo de 2003 e 
tamén foi finalista do pre-
mio Merlín 2005 coa novela 
“Usha”.  
No mes de novembro fomos 
de excursión á Coruña para 
ver unha obra de teatro 
chamada o “Club da Calce-
ta”, baseada no libro desta 
célebre escritora. Como me 
gustou a obra, púxenme a 
ler a famosa novela. Busquei 
información en Internet 
sobre esta muller e descu-
brín que non só era escrito-
ra, senón que é tradutora, 
intérprete e está á fronte 
dunha ONG chamada IM-
PLICADAS. Esta organiza-
ción non gobernamental fun-
douse no ano 1998 e intenta 
superar a discriminación 
cara a muller como base do 
desenvolvemento.  
IMPLICADAS ten varios 
proxectos, pero intereseime 
por un especialmente. Chá-
mase Auga para Etiopía e o 
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que pretende esta célebre 
escritora galega é que todos 
colaboremos para que se de-
senrolen zonas subdesenvol-
vidas, nas cales a poboación 
non ten os medios necesarios 
para facelo por si mesma. 
Para iso pide solidariedade 
de tipo económica, a través 
dunha conta bancaria. Nesta 
web recóllese unha grande 
cantidade de información e 
contidos que nos permiten 
ver como é a vida neses te-
rritorios, concretamente, en 
Etiopía. É dicir, danos unha 
pequena mostra do dura que 
é alí a supervivencia e o día a 
día. Como por exemplo, narra 
que Etiopía é un país onde o 
índice de pobreza é dun 
50%, que a esperanza de vi-
da é baixa e, polo contrario, 
a de mortalidade infantil al-
ta. Ademais conta que a ma-
ior parte da poboación non 
ten acceso a algo tan básico 
como é a auga potable e que 
un alto índice de poboación 
sofre SIDA por falta de 
precaución ou métodos. O 
que agrava a pobreza deste 
país é a inestabilidade políti-
co e a existencia da explota-
ción económica. Isto debería 
servir para que valoremos os 
privilexios dos que gozamos 

e para que aprendamos a 
non malgastar nin despre-
zar as cousas, xa que hai 
xente que as necesita de 
verdade. 
  

  
 

Isto debería servir para 
que valoremos os privilexios 
dos que gozamos e para que 
aprendamos a non malgas-
tar nin desprezar as cou-
sas, xa que hai xente que as 
necesita de verdade. 
Anímate e bótalle unha olla-
da 
 

Inés Martínez Pena 3º E.S.O. 

 

 Con esta dirección podes acceder á 

páxina web da ONG: 

www.augaparaetiopia.com 

E con esta outra, podes visitar a 

páxina do proxecto: 

www.implicadas.org 
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Hoxe en día é moi fácil alcanzar a fama. As nosas “celebritys” só precisan ter un bo 
corpo, poñer verde á xente nos programas, casarse con alguén que xa estea integra-
do neste mundo ou simplemente ter un “mini” romance, participar en realitis… Varios 
exemplos destas persoas tan intelixentes son: 

-Sen pelos na lingua:  prendes a TV, e alí está el 
ou ela falando mal de alguén, sexa de quen sexa. 
Principalmente non ten título ningún de periodis-
ta pero está en todos os programas televisivos e 
gañando cartos moi facilmente con só darlle á 
lingua. 

-Quérote moito pero máis aos teus cartos e á túa 
fama: parella de feito, planeando voda por todo o 
alto e están namoradísimos. Pero hai algo sos-
peitoso un ten unha considerable fortuna e xa 
alcanzou a fama e a súa parelliña non ten ningu-
nhas ganancias e tan pouco é famoso.  Amor 
verdadeiro ou por interese ? 

-Chamando a atención nun realiti show (custe o 
que custe): el ou ela entrou nun realiti de televi-
sión, facer non facía nada pero a atención cha-
maba que daba gusto! Que se choraba un pouco, 
que se rifaba con quen se lle puxese diante.... Pe-
ro grazas a todo isto conseguiu o que quería: 
cartos, fama e máis cartos. 

-Guap@ fermos@... Pero pasando polo bisturí: 
son fermosísimos pero principalmente por todas 
as operacións polas que pasaron. Gañaron moi-
tos cartos participando en concursos de beleza e 
estes cartos gastáronos en máis operacións, pe-
ro… nunha destas o cirurxián cometeu un fallo e 
toda a súa beleza foi para o garete. Pero eles 
pensan que seguen sendo os máis guapos. 
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- O neno de papá quere cantar: quixo cantar e 
como o seu papaíño xa estaba metido neste 
mundo, conseguiuno. Cantar non canta ben pero 
para o seu papá é o mellor, e que non se metan 
con el ou arrepentiranse... 

 

-Ante todo quero ser famos@ polo meu talento: 
non lle vai o de conseguir a fama pola cara boni-
ta. Triúnfa polo ben que o fai e non necesita axu-
da de ninguén. Este é o grupo é o máis legal pe-
ro o que menos abunda. ¿Por que será? 

- “O estafador ou estafadora”:   tiñan cartiños 
pero non a fama e atoparon un remedio: casá-
ronse con alguén famosiño e do que estaban 
completamente namorados. Ao cabo dun tempo 
saíron á luz cousas que os prexudicaron grave-
mente: o diñeiro que tiña antes de casarse era o 
froito de varias estafas e foi para o caldeiro. A 
súa ou o seu amor asegura que romperon a súa 
relación pero el di todo o contrario. Por que se-
rá? 

 

- Dos xoguetes ao micro: a penas levantaban 
medio metro do chan e xa estaban cantando e 
bailando enriba dun escenario. Agora xa teñen 
máis de trinta anos e non queren saber nada 
deste mundo, a que se deberá?   

 
Sheila, Carolina, Sonia, Vanessa 2ºB 
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Desta obra de teatro en xeral gustoume todo. 
O que máis me chamou a atención foi a maneira tan natural que as actrices 
tiñan de expresarse, pois as obras ás que acudira anteriormente non se ex-
presaban tan ben. 
Algo que me impresionou moito foi a voz que tiña a muller que representa-
ba o papel da tía Davinia, encantoume como cantou.  
Sobre o título penso que dá a entender algo distinto ao que logo pasa en rea-
lidade na obra. 
E por último creo que a mensaxe desta obra de teatro e que as mulleres son 
tan persoas coma os homes, e non se poden discriminar, abusar delas...etc.  
Tamara, 3ºB 

 
O principio antes de que comezara a obra pensaba que ía ir sobre un club de  co-
tilleos pero logo dinme de conta de que alí sentíanse todas ben e de que alí cada 
unha contaba a súa historia. 
A min a que máis me impresionou foi a segunda, a loura porque nunha entrevista 
de traballo débennos escoller polo que valemos non por como somos fisicamente. 
Tamén me chamou a atención a forma de expresarse de cada unha das mulleres e 
a maneira de defender os seus dereitos como mulleres. 
Eu creo que a mensaxe que nos pretendía dar é que, en xeral, todos os homes son 
uns machistas e cren que as mulleres non somos capaces de ser coma eles, que 
somos inferiores, e O club da calceta quérenos demostrar que podemos ser coma 
eles ou incluso aínda máis. 

O club da calceta pretende defender os dereitos da muller na vida, defender o feminismo. 
Marta, 3ºB  

 A min a obra de teatro O club da calceta gustoume moito. Ao ler o 
título da obra non me esperaba que fose así, esperaba que ía haber máis 
diálogos entre as actrices. 
 O que máis me gustou foi a Tía Davinia e como cantaba. Tamén me 
gustou como as actrices se meteron no seu papel, que parecía que estaba 
pasando de verdade. Eu volvería a repetir. 
 
Lidia Raña, 3ºB 

Os alumnos e alumnas de 3ª ESO asistiron á representación da obra O club da calceta que a com-
pañía de teatro chamada Teatro do morcego adaptou a partir da novela do mesmo título de 
María Reimóndez. Estas son algunha opinións que recollemos despois da representación:  
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A propia autora, María Reimóndez ten un blogue sobre a súa novela: 
http://clubdacalceta.blogaliza.org/ 
 
Por último animarvos a ler o libro, que tedes á vosa disposición na biblio-
teca do centro e tamén na biblioteca de Cerceda. 

Obra  de teatro “O club da calceta” 

 A primeira vez que escoitei o nome  desta obra pensei que se 
trataría de seis mulleres que mentres calcetaban falaban da vida dos 
veciños da aldea. 
Pero non foi así, naquel club cada unha daquelas mulleres sentían-
se ben. Apartábanse da rutina de sempre e dos seus problemas. 
O que mais me gustou foi a mensaxe que nos querían transmitir 
coas diferentes historias. Chamoume moito a atención a abundan-
cia de tacos. 
Impresionoume bastante a historia de Luz, saber que  era prostitu-
ta non  porque ela así o elixira, senón porque non lle deixaron eli-

xir. Tamén me sorprendeu o carácter de Anxos, a política feminista.  
 Jennifer,3ºA  

 Esta é unha obra teatral un pouco peculiar porque trata dun tema que aínda hoxe en día 
moita xente non está moi de acordo con el por culpa do pensamento machista. Ten a peculia-
ridade de que non hai nin un só actor, só son actrices as que están actuando cara ao publico, e 
son  moi boas meténdose na pel da personaxe  que representan no escenario. 
Sendo unhas personaxes moi distintas á súa vez  son moi parecidas con respecto á súa forma 
de pensar. 
 Estas actrices fan unha espléndida actuación tendo en conta o tipo de publico que era-
mos ese día no teatro, sendo tamén moi difícil competir cun entretemento como é a televisión 
ou internet por iso estas actrices merecen un gran respecto por ter feito rir á xente e tela en-
tretida durante a representación. 
Cristian Rivera, 3ºB 

O que máis me gustou foi que alternaran cancións coas narracións e que trataba un tema moi 
interesante, o machismo.. Algo que me chamou a atención foi o trato que lle dan ás mulleres 
en pleno século XXI. Tamén me sorprendeu o realista que foi a obra.  
Foi un pouco diferente do que eu esperaba porque o título suxería outra cousa. Creo que a 
mensaxe desta obra é que debemos defender os nosos dereitos e que non nos deixemos ava-
salar por ninguén, que somos libres independentemente de nacer home ou muller. 
O título desta obra fai referencia a que a sala onde se fai calceta é o único lugar onde estas 
mulleres se senten valoradas,comprendidas e queridas. Son coma un equipo (apóianse mutua-
mente).Alí senten que teñen tempo para elas. 
Inés, 3ºA 
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PELÍCULAS E SERIES RELACIONADAS 
COAS INVASIÓNS DE ALIENÍXENAS 

 Dende a aparición da ciencia ficción da man do autor H.G. Wells, con obras como La 
Guerra de los mundos ou La Máquina del tiempo., este xénero gañou moitos adeptos polo que nos 
nosos días hai unha gran variedade de obras e películas de ciencia ficción. A continuación cita-
mos algunhas películas e series que teñen un tema en común: “a invasión extraterrestre”.   

“Ultimátum a la Tierra” 
 

A finais do 2008, estreouse 
nos cines “Ultimátum a la 
Tierra” unha nova versión do 
filme de ciencia ficción de 
Robert Wise de 1951. Naquel 
clásico, un obxecto voador 
aterraba en Washington e 
del saía Gort, un robot que 
lanzaba un raio que fulmina-
ba a todas as armas e tan-
ques que estaban dispostos a 
atacalo. Deste obxecto tamén 

saía un extraterrestre de forma humana chamado 
Klatuu, o representante de varias civilizacións ex-
traterrestres. Nesta nova versión da obra orixinal-
mente escrita por Edmund H. North, unha nave 
espacial esférica aterra en Central Park (Nova 
York), dela sal Gort, que máis que un robot parece 
un Óscar xigante. Nas dúas versións a historia cén-
trase na mensaxe que nos envían os extraterres-
tres. Na película orixinal (nunha época de medo 
nuclear) a mensaxe dicía que seríamos eliminados 
se non deixabamos de matarnos mutuamente. Pero 
a mensaxe de 2008 é completamente medioambien-
tal: se a raza humana continúa coma ata agora a 
Terra non sobrevivirá; pero se nós desaparecemos, 
a Terra seguirá o seu curso. No medio deste caos 
aparece a científica Jennifer Connelly que trata de 
convencer a Klattu e demostrarlle o lado máis hu-
mano das persoas. 

“Mars attack”(Marte ataca) 
 
“Mars Attack” é unha parodia 
dos filmes de ciencia ficción diri-
xida por Tim Burton no ano 
1996, baseada na serie de cro-
mos co mesmo nome, lanzada 
por primeira vez en 1962. Nesta 
película os marcianos chegan ao 
planeta Terra e o presidente dos 
Estados Unidos busca conseguir 

unha relación pacífica entre os extraterrestres e os 
seres humanos. Pero os marcianos ignoran os in-

tentos do presidente e atacan o planeta mediante 
pistolas de raios láser. Durante os ataques podemos 
ver aos marcianos “xogando” con algúns monumen-
tos famosos do noso planeta, como os moais da illa 
de Pascua ou a torre Eiffel. O método para extermi-
nar aos extraterrestres é descuberta por un rapaz 
que ía ao rescate da súa avoa. Este remedio é tocar 
a canción “ Indian Love Call” de Slim Whitman, a 
cal provoca que o cerebro dos marcianos explote. A 
película remata co planeta Terra en ruínas e bas-
tantes falecidos, coma o presidente dos Estados Uni-
dos. 

V INVASIÓN EXTRATERRESTRE 
 
V Invasión Extraterrestre é unha serie de 

ciencia ficción producida en Esta-
dos Unidos e dirixida por Kennet 
Johnson.  
Nesta serie extraterrestres de 
aparencia practicamente humana 
chegan á Terra nunha flota de 50 
enormes platillos voadores que 
“estacionan” sobre as principais 
cidades do mundo. Parecen ser 
amigables e buscan a axuda dos 

seres humanos para obter produtos químicos que 
precisan para o seu propio planeta. A cambio prome-
ten compartir a súa avanzada tecnoloxía. Os gober-
nos do mundo aceptan e os extraterrestres gañan 
influencia nos máis importantes círculos de poder 
mundiais. O periodista Michael Donovan conseguiu 
entrar nunha nave nodriza e descobre que debaixo 
da súa disfrace de humanos, os extraterrestres son 
réptiles carnívoras, comen ratas, aves e, en oca-
sións, tarántulas. Cando Donovan trata de denun-
ciar a situación por televisión, a transmisión é blo-
queada e Donovan convértese nun fuxitivo.  

Conforme avanza a serie revélanse as verda-
deiras intencións dos visitantes: roubar toda a auga 
da Terra e usar aos humanos coma 
fonte de alimento. 
 
Vanessa, 4ºB 
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HERBERT GEORGE WELLS 

Naceu o 21 de 
setembro de 
1886 en Brom-
ley nunha fami-
lia da baixa bur-
guesía  e faleceu 
o 13 de agosto 
de 1946 en 
Londres. Estu-
dou na Normal 
School of 
Science de Lon-
dres e veuse 
obrigado a dei-
xalo todo por 

unha enfermidade que 
contraeu, a tuberculo-
se. Comeza así a escri-
bir, chegando a crear 
máis de cen obras. As 
súas obras estaban ba-
seadas en temas como 
a fantasía científica, os 
triunfos das tecnoloxí-
as e os terrores das 
guerras do século XX. 
A súa primeira obra “A 
máquina do tempo” foi 
publicada en 1895 e tivo moito éxito. Outras 
das súas obras foron levadas ao cine como 
por exemplo: “O home invisible” (1897) e 
“As cousas do futuro” (1933). Pero a máis 
coñecida é “A guerra dos mundos” (1898), 
levada ao cine en 1953 por Orson Welles e 
no 2005 por Steven Spielberg.  

 “A guerra dos mundos” foi unha 
das súas obras máis famosas e foi levada a 
diferentes medios: películas, programas de 
radio, cómics e series de televisión.   

Esta novela presenta o relato da in-
vasión duns marcianos que aterran o sur de 

Inglaterra a principios do século XX e as con-
secuencias desta destrutiva invasión. Misterio-
sos relampos de diversas cores e xigantescos 
lóstregos aterraban a cidade cando cae un gran 
cilindro artificial lanzado desde Marte. Este 
cilindro ábrese e comezan a saír uns estraños 
marcianos con forma de trípode. O narrador 
fuxe coa súa esposa á casa duns parentes para 
poñela a  salvo. Cando regresa ao seu pobo 
decátase de que os marcianos estiveran cons-
truíndo un xigantesco trípode. O narrador ate-
rrado decide volver xunto da súa muller pero é 
informado por un home de que un novo cilin-
dro acaba de caer entre a cidade na que se   
atopaban e na que estaba a súa muller, polo 

que non podía marchar. Estes 
intentan escapar xuntos pero 
cando estaban saíndo da cidade 
atópase con grandes máquinas 
que estaban a destruír a cidade 
mediante ondas de calor. Mo-
rre moita xente pero o narra-
dor sálvase e vaise refuxiar 
xunto a un cura que coñece. 
Os marcianos estaban a utilizar 
unha nova arma, o fume negro. 
Máis cilindros comezan a caer 
polos campos ingleses e come-

za unha gran evacuación de Londres. Final-
mente o cura tamén é atrapado polos marcia-
nos que utilizaban aos humanos como alimen-
to mediante a transfusión de sangue. Pero o 
narrador deste relato consegue salvarse e reu-
nirse coa súa esposa. Aquelas xigantescas má-
quinas arrasaran todo e estaba todo totalmente 
destruído. Eles xunto ao resto da humanidade, 
veranse obrigados a reconstruír de novo o uni-
verso.    

 
Jéssica Pallas, 4ºB                                      
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 O tríatlon é 
un deporte indi-
vidual e de resis-
tencia, que reúne 
tres disciplinas 
deportivas: a na-

tación 1,5  quilómetros, o ciclismo 40  
quilómetros e a carreira a pé 10  qui-
lómetros. A natación pode practicar-
se tanto en mar como en lago, máis ou 
menos artificial. 

 É seguramente un dos deportes 
máis duros que existen no panorama 
competitivo internacional actual. Os 
deportistas que o 
practican mante-
ñen un severo ca-
lendario de ades-
tramentos para 
poder facer 
fronte ás esixen-
tes condicións 
das probas, tanto 
físicas como psicolóxicas. 

 A celebración desta modalidade 
deportiva xurdiu a raíz dunha aposta 
entre marines americanos da base de 
Hawai sobre cal era a proba máis du-
ra das que se celebraban na illa.Tres 
eran as que se disputaban ata en-
tón,cada cal máis dura: a travesía a 

nado da baía de Waikiki, a volta ciclis-
ta a Ohau ou a proba de maratón. A 
falta de acordos levou ao comandante 
John Collins a tomar unha solución sa-
lomónica: unir as tres probas nunha 
mesma carreira que se disputou por 
primeira vez en 1978, e que realmente 
sería o máis duro ao que os seus chi-
cos poderían enfrontarse. A dureza da 
carreira levou a catalogala como 
IRONMAN ( home de ferro), denomi-
nación que se lle daría aos participan-
tes que lograsen enlazar as tres pro-
bas sen descanso. 
 O triatlón foi incluído entre as 
disciplinas olímpicas nos Xogos Olímpi-
cos de 2000 en Sydney. 

 Galicia conta 

con campións de 
grande renome no triatlón masculino, 
como Iván Raña ou Xavier Gómez No-
ya. 

Martín Baldomir, Rubén Barreiro 2ºB 
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 Nos xogos olímpicos de Pekín un depor-
tista Galego destacou en piragüismo por 
quedar en moi bo posto, conseguir a medalla 
de prata.  

David Cal naceu o 
10 de outubro de 
1982 na aldea de 
Vilariño no munici-
pio pontevedrés 

de Cangas de Morrazo. 
Aos 8 anos iniciou no mundo do pira-
güismo durante as vacacións do ve-
rán ,pero como non lle gustaba este 
deporte, come-
zou a mostrar 
interese polo 
mundo da canoa. 
 David Cal par-
ticipou nos xo-
gos Olímpicos 
do 2004 na ca-
tegoría indivi-
dual masculina nas probas de 500 e 
1000 metros individuais en canoa. 
Gañou na manga inicial cun tempo de 
3:50.091, clasificándose así directa-
mente para as finais.Na fi-
nal,sobrepasou a Andreas Dittmer,o 
que lle valeu a medalla de ouro. 
Nos 500 metros,Cal volveu  gañar a 
manga inicial para chegar ás finais cun 
bo tempo.Esta vez,Dittmer finalizou 

con 34 centésimas máis adiante do 
tempo de Cal,deixándoo coa medalla 
de prata. 
 
Nos xogos Olímpi-
cos de Pekín 2008 
participou en c1 
500 e c1 1000 
metros,gañando 
nas dúas probas a 
medalla de pra-
ta.Ademais foi abandeirado do equipo 
español na cerimonia de apertura. 

Angel, Manuel,Kelly 2ºB 
 

David Cal é un bo deportista, por iso o 
eliximos para este traballo. Cremos 
que o tivo que pasar moi mal polo gran-
de esforzo físico durante os xogos 
olímpicos e os seus adestramentos.Da 
un grande exemplo de esforzo e supe-
ración por adestrarse só e por ser o 
primeiro galego en gañar unha medalla 
de ouro olímpica.  
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 En Galicia aínda queda xente que, cunha avanza idade, fai deporte. Unha 
boa mostra disto é Xulián Bernal que cos seus noventa anos segue correndo en 
moitas carreiras populares e federadas. 

 Naceu en Burgos o 16 de febreiro 

de 1919. Vive en Ferrol  co seu fillo 

Xesús.  

 Xulián viaxa por Galicia e Astu-

r ias co seu fillo todos os fins de semana 

para participar en carreiras federadas e 

populares.  

 Empezou a 

correr en 1997 

cando quedou viú-

vo. Xulián contou 

aos medios de co-

municación como 

comezou a correr.  

- "Estabamos na 

praia e vimos que se disputaba unha 

milla. Nunca fixera deporte anterior-

mente e  presenteime e corrín, aínda 

que non quedei moi ben. Naquel mo-

mento pensei que se me darían mellor 

as distancias longas polo que á  sema-

na seguinte participei  nunha carreira 

de 19  quilómetros cun percorrido moi 

duro. Así  foi como comecei a correr 

aos 76 años. Despois fun participando 

en varias carreiras populares e cos 

anos fun aumentando no número de 

probas ata chegar o ano pasado no  que 

tomei parte en 91 carreiras".  

 O veterano fondista, ferrolán de 

adopción, xunta éxitos e os trofeos  inva-

den a súa casa. Destaca o seu campionato 

do mundo na proba de 5.000 metros en 

San Sebastián no 2005, dous anos des-

pois conquistou a medalla  de bronce no 

mundial de Ita lia e fai catro anos en Na-

rón bateu o récord 

d o  mu n d o  en 

3.000 metros na 

categoría de maio-

res de 85 anos cun 

r e x i s t r o  d e 

14:13.40.  

 Xulián Ber-

nal part icipou en 727 carreiras e perco-

rreu 4.362 quilómetros en menos de doce 

anos.A súa proba más longa foi no me-

morial Adolfo Ros con 21 quilómetros e 

a súa favorita, sen dúbida, a carreira de 

Santiago. O atleta conta cunha férrea for-

za de vontade e pasa os días desafiando a 

artrose que encurvou o seu corpo pero 

non o seu espír ito nin o seu tesón.  

       Miguel,  Marco,  Daniel ,  David,  Javier 1ºB  
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Chus Lago no 2008 sorprendeunos porque foi a terceira muller do mundo e a 
primeira española en alcanzar o Polo Sur xeográfico. 

 

A montañera viguesa é a primeira española que pisa o Polo Sur despois de 59 días cami-
ñando en solitario 1200 quilómetros. 

 8 de xaneiro de 2009. Sobre as 
14:30 hora española, a nosa alpinista Chus 
Lago conseguiu o seu soño, alcanzar en so-
litario o Polo Sur xeográfico, o punto máis 
austral da terra, camiñando unha media de 
25 km. Diarios durante 60 días, co tempe-
raturas de 50 grados Bai-
xo cero e ventos de 150 
km/hora. Deixou a súa 
pegada xunto á doutros 
grandes exploradores Ro-
ald Amundsen e Falcon 
Scott. 

 María Jesús Lago 
Rey naceu en Vigo 
(Pontevedra) o 25 de de-
cembro de 1964. Fíxose 
co respecto de toda a co-
munidade alpinista despois de converterse, 
o 26 de maio de 1999, na primeira muller 
española - e terceira do mundo - en esca-
lar o Everest sen axuda de osíxeno artifi-
cial. Tras esta escalada, conquistou os 
cinco picos máis elevados da antiga Unión 
Soviética. 
En 1978, Reinhold Messner e Peter Habe-
ler ascenderon ao cume do Everest sen 
axuda de osíxeno artificial. Ninguén o fi-
xera antes, pois críase que non era posible 
prescindir do osíxeno embotellado no cume 
do mundo. 
 En 1999, Chus Lago imitou á inglesa 
Alison Heargraves e a norteamericana 
Fransis Distefano, chegando ao máis alto 
do Everest ao estilo de Messner e Habe-

ler, prescindiu da restra de sherpas que 
acompañaron a estes, soa, coa  axuda dun 
escalador nativo. 
 Chus Lago descubriu a montaña da 
man do seu pai. Con 11 anos estreouse no 
Vixiador na súa terra natal. Pronto viuse 

nos Pirineos, os Andes, Kenia 
e o Himalaya, cordilleira que 
descubriu con 22 anos, aos 
pés do Annapurna. Aí arrancou 
unha auténtica obsesión polas 
grandes cimas. Dous anos 
despois de pisar a cima do Cho 
Oyu no 1997, o seu primeiro 
oito mil, Chus Lago retomou o 
seu proxecto do Everest axus-
tándose a un guión terrible-
mente esixente: escala-lo sen 

axuda de osíxeno artificial. Tras quedarse 
ás portas do éxito, no 1998, regresou na 
temporada seguinte convencida da viabilida-
de das súas intencións. 
 Viaxar sen máscara camiño do cume 
máis elevado do planeta, desconectado do 
gas que move o corpo, é algo así como lan-
zarse ao espazo sen equipamento espacial. 
Sinxelamente, o 90% dos alpinistas nin se 
plantexan escalar o teito do mundo a golpe 
de pulmón. 
 Os que compartiron o cume con Chus  
emocionáronse ao vela así, sen outra cousa 
a man que o seu termo do café con leite e  
as súas galadas. 
 

Daniel, Kleiton, Brais 1ºA 
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SOPA DE LETRAS 
 

Busca nesta sopa de letras 13 deportes 
 

FEITO POR: Daniel, Kleiton, Brais 1ºA 

O TORNALETRAS ( Localizado por: Lucía, Melanie, Noelia Casás 1ºA) 
Palabras de catro letras nas que unicamente varía unha grafía da anterior. 

 
_ _ _ _  Gana de comer, apetito 
_ _ _ _  Emanación gasosa dos corpos en combustión 
_ _ _ _  Onde hai fume hai... 
_ _ _ _  Obtense dos cítricos 
_ _ _ _  Cúspide 
_ _ _ _  Imperativo do verbo comer 
_ _ _ _  Ser humano de sexo masculino 
_ _ _ _  Actualmente 
_ _ _  _ El ou ela escapa 
_ _ _  _ Burato no terreo 



SUDOKU  
 Feito por Noemí, Alba, Ana, Inés,José A.  1ºA 
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Busca as 6 diferenzas que se atopan nos seguintes debuxos, serás quen de atopalas?     
Raquel,Judit, Melania,Andrea  2ºB 

Problemas de xadrez localizados por: Darío,Dilan,Leticia, Lidia 2ºA 

Brancas xogan e gañan Brancas xogan e gañan 

ATRÉVESTE??? 

   5           7    8     

             7   1    5    6 

   8    2   9 5           

    8      5    9    1       

  4   5             3   1 

        3    6    4     8   

               5    9    4 

  6   3   7             

      5   2           3 


