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 O tempo pasa moi rápido e dende aquel “A ti chas confío” que supuxo a chamada 
a María Mazzarello, a primeira salesiana, a quen Don Bosco pediu que fixera coas rapazas 
a tarefa que el estaba a facer cos rapaces, pasaron xa moitos anos.
De seguida a obra salesiana foise expandindo por todo o mundo e foi hai 125 anos cando 
as primeiras salesianas se establecían en España, concretamente en Sarriá (Barcelona), e 
39 anos levan en Vigo, dende 1972. Primeiro foi coa gardería da Caixa de Aforros de Vigo 
e hoxe co Colexio Don Bosco.
Moitas cousas cambiaron dende entón: as salesianas xa non visten hábito, os nosos 
colexios son mixtos… Tamén o noso colexio cambiou moito: temos a ESO, segunda planta, 
polideportivo cuberto, aula Abalar…
Sen embargo, o máis importante segue tal e como o quixeron Don Bosco e María Mazzarello: 
a educación segue sendo cousa do corazón.
Como di o noso eslogan para este curso “Crecemos como familia”, e seguimos apostando 
polo ambiente educativo no que se educa non só coas palabras, senón coa nosa propia 
vida, coa nosa forma de vivir. Onde, sen renunciar á importancia dos coñecementos, 
poñemos enriba deles a educación na solidariedade, na xustiza, na paz, na autoestima… 
todo o que fai posible sacar de cada persoa o mellor de sí mesma.
“Educamos evanxelizando e evanxelizamos educando” que dicía Don E. Vigano, sétimo 
sucesor de Don Bosco, porque cremos que un mundo mellor é posible, onde os valores 
humano-cristiáns deben ser o motor que o faga realidade. Que sexa o noso colexio un lugar 
de crecemento integral, non só para os alumnos e alumnas, senón para todos os membros 
da Comunidade Educativa.

Un saúdo moi afectuoso.

A Dirección.
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DA DIRECCIÓN
SAÚDO

ER-1715/2005

Queridos amigos e amigas:



Como novidade, este curso, o 24 de Maio, Día de MARÍA 
AUXILIADORA, celebrouse no colexio unha carreira 
solidaria na que participaron todos os nenos e nenas de 
Educación Infantil. Amosando  unha  gran deportividade 
e un forte sentimento  de equipo, fixeron realidade o noso 
obxectivo de conseguir un “cariño” para a nosa afillada 
Indra.
Este ano colaboramos co apadrinamento cun total de 380 
euros.

GRAZAS familias polo voso xesto.

Un saúdo de Natalia, Anabel e Mar.

BENÉFICAS
OLIMPIADAS

SEGUIMOS CONTIGO INDRA

6 a curuxa

INFANTIL
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2010
NADAL

Coma todos os anos, cando se achega o Nadal, no cole 
preparamos con moita ilusión, unha representación 
(panxoliña, baile, teatro,…) para os nosos pais.
Este ano nós preparamos unha obra de teatro moi    
peculiar :“Hansel e Gretel”. 
Se nos fixamos no título pensaríamos que se trata 
do tradicional conto que todos coñecemos, pero non 
foi así, xa que na obra podes atopar aos personaxes 
máis insólitos ( Casillas, Sara Carbonero, o Rei Juan 
Carlos,…).

NADAL 2010
ALUMN@S DE 1º DE PRIMARIA

1º EP

Pasámolo moi ben preparando a obra, aínda que tamén 
foi un traballo duro. Primeiro comezamos a ensaiar na 
clase e tivemos que aprender o papel, non só cada 
un o seu, senón que aprendemos os papeis de todos 
os personaxes.Unha vez que xa sabíamos os papeis, 
baixamos ao teatro para saber a colocación de cada un, 
o ton de voz que era moi importante para que todos os 
espectadores puideran escoitar ben, as entradas e saídas 
do escenario, …

Cando chegou o día todos estábamos moi nerviosos, 
vestímonos cada un do seu personaxe ¡estábamos 
guapísimos! E o resultado foi moi positivo, os pais 
se divertiron  moito , xa que as gargalladas foron 
espectaculares, houbo momentos nos que tivemos que 
parar para que puideran rir a gusto… 

Mereceu a pena o traballo en vista do resultado!!!
E agora a pensar na do ano que ven…
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DO CASTRO
VISITA AO MONTE

O día 1 de abril visitamos o Castro de Vigo. Todos 
iamos moi contentos/as porque tiñamos moitas ganas 
de coñecer cómo vivían nesas casas tan pequenas que 
víramos nas fotos. Cando chegamos ao Castro mentres 
os nenos/as de primeiro fixeron a visita, nós marchamos 
a dar unha volta polo monte fixándonos nas árbores e 
plantas, nas vistas da ría…

Segundo nos dixo o guía, o que estábamos a ver era 
unha pequena parte dun gran castro que ocupaba todo o 
monte.

Díxonos tamén que as casas se chamaban castros. 
Unhas eran redondas e outras rectangulares. As xentes 
facíanas coas cousas que tiñan cerca como a terra, a 
palla, a madeira, o cal e  a pedra (mampostos). Na parte 
de arriba dos castros, como se fose o faiado, gardaban 
alimentos. Eles ocupaban a parte de abaixo onde tiñan a 
lareira e durmían no chan enriba de peles ou palla para 
estar máis quentes.

Alimentábanse dos produtos do campo: froitas, castañas, 
noces, cereais, animais que cazaban e tamén que 
criaban eles, peixes porcos, vacas, ovellas.
Vestíanse con peles dos animais que criaban para comer.
Vimos algúns restos que se atoparon nas escavacións, 
machadas, fouces, recipientes de barro, lanzas.

Tamén tiñan castros que utilizaban como almacéns e 
outros que serían lugares de traballo, Gustounos moito 
todo o que aprendimos coa visita. 

VISITA AO MONTE DO CASTRO
ALUMNOS/AS 2º PRIMARIA

2º EP
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ENTROIDO
O

Este ano fíxose de rogar, tardou un chisco de máis, pero 
nunha fría mañá de marzo, no sitio de sempre e coma 
todos os anos, alí estaba colgado da súa árbore favorita: 
o noso amigo “O Meco “.
Coa súa chegada tamén o fai unha das festas que máis  
nos gustan: O Entroido.
Ó longo de toda a semana O Meco déixanos uns 
mandatos pegados no piñeiro, estas ordes hai que 
facelas se queremos que todo saia ben. Unhas son moi 
doadas, coma facer unha tatuaxe, e outras divertidas 
coma vir a clase cunha flor no cabelo.
O remate destas festivas xornadas, o venres,  é o desfile 
das comparsas. Todos os cursos disfrazámonos, este ano 
fixémolo por oficios. O colexio abarrotouse de bombeiros, 
deportistas, polis, camareras e ata houbo toureiros 
acompañados por folclóricas.
Saímos polas rúas próximas ó cole para delicia da 
veciñanza . A rúa foi un escenario perfecto para dar renda 
solta a orixinalidade, e sobre todo, as gañas de pasalo 
ben.
De volta ó cole , logo de quitar moitas fotografías, aínda 
quedaba o mellor: a degustación das lambetadas . A noite 
anterior, nais  irmáns , avoas ...traballaron arreo para así 
cumplir o derradeiro mandato do Meco. Houbo de todo: 
filloas, orellas , doces ...a montes e moreas.

O ENTROIDO
ALUMNOS/AS 3º DE PRIMARIA

3º EP

O patio estaba cheo de xente, así e todo aínda sobraron 
abondas larpeiradas.
Coa queima do Meco rematou a festa. Todos sentimos 
moita mágoa, sobre todo os máis cativos, pero é 
necesario que o noso amigo Meco arda no lume da 
ledicia, converténdose en  lapas e fume ,  así o próximo 
ano  xurdirá con máis forza,  traendo novos mandatos 
que nos fagan rir a cachón.
Adeus Meco! . Ata o vindeiro curso!. 



SOR CARMEN
ENTREVISTA A

12 a curuxa

1. Cando eras pequena, como era a túa vida?
Normal, como en calquera outra nena da miña idade; 
xogaba á corda, a outros xogos sobre todo de correr. Ía 
ao colexio; gustábame estudar. Era feliz cos meus pais, 
os meus irmáns, a miña familia...

2. Onde naciches?
En Vigo, e en Vigo estou de novo. Como Hermana, 
estiven destinada en varias comunidades, de distintos 
lugares.

3. Como coñeciches ás Salesianas?
Eu ía ao Oratorio Festivo, (algo parecido a Novas Rutas), 
na parroquia dos Salesianos. Tiñamos cine, teatro, ou 
xogos, noutro lugar.
Polos Salesianos coñecín ás Fillas de María Auxiliadora 
- Salesianas. Qué recordos tan cheos de alegría, de 
felicidade.

4. Cando e por que decidiches ser salesiana?
Atraíame o estilo dos salesianos, na súa misión; charlar 
cos nenos, a súa bondade, a súa alegría. Outro punto: a 
sinxeleza e profundidade na formación cristiá e salesiana. 
E sabía que, igualmente, o facían as salesianas, aínda 
que éstas non estaban aínda en Vigo.

5. Que é o que máis che gusta ao estar, para os alumnos, 
na capela?
Que, ao abrir a porta, poidan entrar os que o desexen. E 
así, algúns, diariamente,
fan a súa visita a Xesús e á Virxe.

6. Como é un día dentro da Comunidade, coas irmás?
Somos unha pequena familia, cos mesmos ideais; en 
varios momentos, temos horario común de oración 
e, noutros, de encontros; desexámolos porque nos 
queremos. É moi importante a axuda dunhas a outras. Si, 
ten moito valor a vida de Comunidade.

ENTREVISTA A SOR CARMEN

4º EP

7. Pódesnos contar algunha anécdota do teu traballo?
Sinto que, actualmente, non podo realizar o traballo 
como antes, nin estar, directamente, cos alumnos en 
patios, clases... Pero procuro facer o que podo nalgunhas 
tarefas.

8. Con que recordos quedas do teu traballo como 
mestra?
O de terme entregado con gozo á tarefa do ensino. Non 
sempre é doado, pero supera o desexo da entrega e na 
formación dos alumnos. Ademais, recordo con alegría a 
relación alumnos-mestra.

9. Que é o que máis te gusta de Xesús cando falas con 
él?
Que podo falarlle con confianza e seguridade de que me 
escoita. Necesito eses encontros: recibo forza e luz.

10. Algunha vez pensaches en abandonar os Votos?
Grazas a Deus, nunca. Estou convencida de que Deus, 
aínda sen merecelo da miña parte, me quere Filla de 
María Auxiliadora - Salesiana.

11. Algo moi importante que aprendiches na túa vida.
Que o amor e confianza na Virxe é algo grande. Pídolle 
seguir camiñando con ela.

Hugo e Ana.



TERROCIENCIAS
SAMAíN
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5º EP
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FIN DE ETAPA
EXCURSIÓN

Os días 11,12 e 13 de maio as alumnas/os de sexto 
fomos de excursión a estación invernal de Manzaneda.
Quixémonos despedir da primaria como se merece, 
conseguímolo de cheo. Pasámolo tan ben que superamos  
os obxectivos máis optimistas.

Saímos do Cole ó redor das dez da mañá e fomos dun 
chimpo ata Castro Caldelas onde demos conta duns 
fabulosos bocatas nos arredores do castelo, onde logo 
visitamos unha exposición de materiais de labranza 
antigos.

Chegamos a estación sobre as cinco da tardiña, o 
primeiro que fixemos foi instalarnos nun bungalow, o 
número cinco, e despois empezamos coas actividades: 
escalada, orientación… pero onde realmente triunfamos 
foi na disco, ata ás doce da noite demos renda solta 
a nosa ledicia. Cando saímos ledos e  satisfeitos, os 
mestres pensaron que tamén cansos ¡tremendo erro! A 
función seguiu no albergue ata o mencer.

No segundo día: piscina, karts e aula da Natureza. Pola 
noite sesión de xogos no pavillón e debido o noso bo 
comportamento deixáronnos voltar a disco un pouquiño.
No derradeiro día da excursión tivemos béisbol, cabalos 
e tiro con arco.
A verdade é que foi unha pasada!! Se xa éramos amigas/
os antes de saír, estes días convivindo fixeron que os 
lazos foran máis fortes.

Para algúns era a primeira vez que durmían fóra da súa 
casa, a experiencia foi  positiva. E para todos/as unha 
oportunidade única para disfrutar dos amigos/as, dos 
deportes, xogos… rodeados da nosa amiga Natureza.
ADEUS PRIMARIA!!! BENVIDA   E.S.O. ¡!

EXCURSIÓN FIN DE ETAPA
CABEZA DE MANZANEDA

6º EP
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ALBUM 
FAMILIAR
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ÁS FAMILIAS
AGRADECEMENTO
1º ESO

Os alumnos de Primeiro de Secundaria obsequian ás 
súas familias, o domingo día 10 de abril, cunha particular 
receita de cociña elaborada por Mª Isabel Villalón e 
Alba Gómez. O resultado: uns deliciosos pasteliños con 
xenuíno “sabor a familia”.

A semana adicada á Familia conclúe este domingo IV de 
Coresma coa celebración da Eucaristía no salón-teatro 
do colexio Don Bosco na que participan membros de toda 
a comunidade educativa.
A continuación ofrecéronse algunhas actuacións de 
Judo, ximnasia acrobática e patinaxe nas que os nosos 
alumnos e profesores demostraron as súas cualidades e 
o froito do adestramento diario.

O acto final da mañá foi a entrega a cada familia, dun 
agasallo realizado con creatividade e esmero polos 
seus fillos, na clase de Educación Plástica. O regalo 
ía acompañado dunha agarimosa mensaxe chea de 
gratitude.

RECEITA PARA UNHA FAMILIA FELIZ
Ingredientes:
. Un saco de amor
. Tres quilos e medio de respecto
. Un quilo de confianza
. Un quilo de axuda mutua
. Tres quilos de paciencia da boa
. Un quilo de azucre do máis fino
. Dous quilos de cariño

DESENVOLVEMENTO:
Collemos un quilo de amor e outro de 
confianza, metémolos nunha cunca e 
mesturándose ben con suficiente paciencia, 
sairá unha masa de cariño e delicadeza que 
haberá que seguir dando voltas para que non 
se poña dura. 
A esta engadirase o quilo de axuda mutua que 
se removerá co batedor durante dous minutos. 
Engadirase de novo outro quilo de paciencia 
da boa, todo o amor que admita e o quilo de 
azucre e deixarase repousar durante media 
hora aproximadamente.
Imprescindible botar a dose abundante de 
respecto antes de meter a masa ao forno onde 
permanecerá durante trinta e cinco minutos.
Durante este tempo á calor do fogar o xenuíno 
de cada ingrediente multiplicarase por mil. 
Ao rematar este proceso, a masa cortarase e 
repartirase equitativamente entre os membros 
da familia, deixando unha parte reservada 
para visitas inesperadas dos que non puidesen 
elaborar a tempo estes PASTELIÑOS 
FAMILIARES.
O efecto a curto e a longo prazo destes 
pasteliños é que crean adicción e un séntese 
inclinado a repetir.

Mª MERCEDES RODRÍGUEZ
TITORA DE 1º DE ESO

Grazas, pais, irmáns, avós,… por todo o que nos destes, 
sodes un exemplo para nós.
Que nunca se vos esqueza que sodes o mellor que 
temos.
Querémosvos moito. Grazas.



COCA - COLA©   
CONCURSO

24 a curuxa

Estábamos nerviosas. O simple feito de que Teresa nos 
elixira poñíanos dos nervios.
Realmente, nós fixeramos as redaccións na clase por 
divertirnos e contar as nosas experiencias. Non sabíamos 
que poderíamos chegar tan lonxe.

A mediados de trimestre fomos ás instalacións de Coca-
Cola© en Vigo, onde nos explicaron en que consistía o 
concurso e o que debíamos facer para poder participar.
Así que o que quedaba de trimestre decidimos facer 
redaccións para participar.

E ao final María, Laura e máis eu saímos escollidas  para 
representar a nosa clase.
O venres pasado tivemos que ir ao instituto Santa Irene 
onde estivemos dúas horas metidas nunhas aulas 
escribindo un relato a  partir dunha imaxe.

Aínda que sabemos que gañar a viaxe non é doado, 
participar foi toda unha experiencia e recomendámoslla a 
todo o mundo.

                                                                                Xiana.

2º ESO

REDACCIÓN CONCURSO
COCA - COLA©
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CONVIVENCIAS
AS

Tras as intensas semanas de exames, e grazas as 
convivencias, puidemos desconectar dos estudos e 
empregar estes dous días en coñecernos mellor a nós 
mesmos e ao resto de compañeiros.
Nestes días de experiencia acompañáronnos os 
alumnos de 3º de ESO do colexio  Salesianos cos cales 
establecimos unha boa amizade.

O xoves 10 de marzo veunos recoller o autobús á entrada 
do noso colexio, onde nós esperábamos impacientes.
Cando  chegou montamos nel e fomos recoller aos 
compañeiros de Salesianos.
No bus algúns durmiron, outros escoitaron música, 
falaron, riron…
Unha vez chegado  ao albergue, estivemos esperando 
polo resto de compañeiros que viñan noutro  autobús.

Cando nos  reunimos todos, os profesores deixáronos 
instalar nos cuartos. Nada máis deixar as nosas cousas, 
comezamos a realizar actividades. Por exemplo: eliximos 
un compañeiro que non coñecíamos, completamos 
un cuestionario coas súas opinións e gustos para 
coñecelo mellor e posteriormente presentalo ao resto de 
compañeiros. Durante a nosa estancia en Allariz  non 
paramos de realizar actividades, pero esta foi unha das 
que máis nos chamaron a atención.
Tamén dimos un  paseo polo río e paseamos polo pobo.
Tivemos bastante tempo libre no cal coñecemos a novas 
persoas, parolamos, intercambiamos opinións…

CONVIVENCIAS

3º ESO

O xoves pola noite, despois de cear, vimos unha película  
relacionada cos diversos temas que tratamos en todas as 
actividades.

A mañá seguinte pasou moi rápida e pronto chegou 
a hora de comer. Ao rematar recollimos as nosas 
cousas, despedímonos da xente que ía no outro bus e 
prometemos que nos veríamos pronto.

A viaxe de volta fíxosenos moi amena.
 
Unha vez en Vigo, os alumnos dos Salesianos foron os 
primeiros en baixar do bus. Despedímonos deles con 
moita pena porque fixéramos moi boas amizades. 
Finalmente o bus deixounos no noso colexio…rematando 
a nosa viaxe…

Gustounos moito esta nova experiencia, a pesar de 
que ao principio tivésemos dúbidas de asistir ou non. 
Actualmente ningún de nós se arrepinte de  ir, xa que 
coñecimos moita xente nova e un pouco máis a nós 
mesmos. 
Os alumnos de 3º ESO desexamos volver repetir unha 
experiencia semellante! 



FIN DE CURSO
EXCURSIÓN

26 a curuxa

Levábamos meses esperando ese once de abril. E 
víamos que cada vez o día se acercaba máis… pouco a 
pouco......... . E chegou o día.

7:30 am. Peinador. Os nervios percorrían cada recanto 
do noso corpo, a pesar do cansazo. Embarcamos, e, en 
pouco máis dunha hora, xa estabamos alí. O primeiro 
que fixemos foi instalarnos nos cuartos, nos que, sen nos 
darmos conta, todos eran de todos.

Máis tarde, dirixímonos a Girona, onde Eva, a nosa guía, 
nos amosou a cidade e o seu barrio xudeu medieval.
Ao longo da semana, visitamos tamén o teatro-museo 
Dalí (un home un tanto peculiar), ou o Parc Güell de 
Gaudí, un gran xardín con elementos arquitectónicos 
onde se utiliza a técnica do “trencadís”. Ademais, 
embarcámonos na aventura do ‘Nautilius’, un barco que 
nos amosou a gran riqueza submarina das illas Medes.
Entre tantas visitas guiadas, e un gran tempo no bus, 
nós, disfrutabamos de cada segundo, porque sabiamos 

VOO JK2764 DESTINO:
BARCELONA

que todos eses momentos acabarían, pero non os 
esqueceríamos nunca.

Os últimos días, en PortAventura e na vila, foron tempo 
libre para nós. Lembranzas, fotos, e risadas. Moitas 
gargalladas. Momentos, os últimos instantes que 
pasaremos todos xuntos. Cada noite, única.

Cinco días que foron perfectos. Para todos e todas. Cinco 
días inesquecíbeis, cinco días… que  pasaron demasiado 
rápido.

Alumnos/as de 4º da ESO

4º ESO
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DON BOSCO
CONCURSO DE POESIA

28 a curuxa

Xa  está aquí o Nadal
É tempo de celebrar
Que o nenito Xesús
 naceu nun portal

Os Magos de Oriente 
Lévanlle presentes,
Unha estrela guiounos
e a Ledicia  chegou a xente.

Xunto a Él, Xosé e María,
A mula e o boi no portal,
Xa está aquí o Salvador 
Para desexarnos: Bo Nadal
  
  Irene Araujo 1º Primaria

Adiós profe, adiós amigos
Adiós patio onde corrín,
Adios libreta onde escribín
Non sei cando nos veremos

Miña clase, miña clase, 
Clase onde eu estudiei
Non teñas pena de mín
cando acabe noso lecer
escola onde crecín 
volverémonos a ver.
             
  Oscar Vilar  3º Primaria

Cando miro os teus ollos
imaxínome o mar
cando miro a túa boca
amorodos ao madurar
cando miro o teu pelo
un bosque perfecto
pero, cando miro a túa forma de ser
iso xa é un teito desfeito
Por iso ti,
cariña bonita
deixa un pouco a beleciña
e ponte a pensar
teño que madurar

 Laura Blanco Docampo  6º Primaria.

A vida é...

Vida, que é a vida?
A vida é amor.
Amor de amantes.
Amor de país.
A vida é alegría.
Alegría que se sente.
Que se sente ao ver a familia.
A vida é dor
dor da morte
dor de amor
a vida é moitas cousas
cousas como os amigos
cousas como a familia.
Ai! Miña familia
Familia do meu amor...

O frío...

Sabes que é o frío?
Non só o frío do tempo,
frío de soidade,
soidades pola morte,
morte dun ser querido,
querido e amado.
Amado de verdade,
verdade que se sabe,
se sabe pola vida
vida boa
vida mala.

Andrea loira (2º ESO)
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Chega o Nadal

Chega o Nadal e con el os regalos.
Chega o Nadal e para a min a época de lembrar,
de lembrar os meus avós,
os meus avós eran bos,
eran grandes persoas, 
eran a miña inspiración,
inspiración que para calquera autor
é a primavera,
é o verán,
é a súa familia:
para min son os meus avós,
avós da miña alma,
alma vosa que levou a morte,
a morte que levou
e que vos levou a vós,
levou amiña gaña de vivir,
de vivir a vida,
vivida sen vós.

Andrea Loira (2º ESO)

Saxofón

A música é inspiración,
rima e ilusión,
e as notas saben 
que aquí hai un saxofón.

Cando soplo pola boquilla,
cando soplo polo tudel,
soa alegría polo papel.
                                                    
As notas voan,
as notas frotan,
as notas viven 
o que o instrumento toca.

Dorado,  prateado,
azul ou añil
o saxofón de cores 
unha alegría para o atril.

(Nerea Bello 2º ESO)

Soños…

Un día te ergues e te sentes animal
ao outro un simple vexetal.
As cousas cambian, o tempo pasa.

Outro día te ergues e ves o amencer,
pensas nas cousas que pudiches perder.

Cando pasan uns días 
que para ti son anos.
Pensas neses soños que fixeron estragos.

Soños escuros,
soños moribundos,
soños fermosos
soños sen rumbo

(Nerea Bello 2º ESO)

O libro

Un ele cun i,
un be cun erre
e por último o o.
unha palabra de cinco letras,
unha frase sustantival
e se lle engadimos
o determinante o
unha frase nominal.

O libro é unha palabra
que non se pode cambiar
a tapa é dura e o seu interior de cristal.

Esteas triste ou decepcionado
poste a ler,
desapareces deste mundo
e volves aparecer.

Cun libro sobre Galicia,
unha terra de montes e ríos,
de novos e vellos,
romanos e castrexos.
Da lingua galega
das verbas máis belas
do Miño o río 
que rega as terras.  

Nerea Bello (2º ESO)



ORIENTACIÓN
DEPARTAMENTO

30 a curuxa

Efectivamente, educar é poñer límites ao gozo propio 
(non se pode facer o que un quere).
A función do “non” é educativa. O non en si mesmo non é 
traumático, é humanizante.
O neno desde moi pequeno sabe diferenciar entre un 
límite e algo que vai en contra del.
 Un neno non pode ser feliz se non se sinte protexido e 
isto se consegue se os pais son firmes e constantes no 
mantemento, definición e imposición de límites.
Os límites non so aportan seguridade aos nenos 
senon que ademais ensínanlle as condutas axeitadas, 
prepáralles para a vida adulta e axúdalles a convivir.
Os pais que informan de maneira clara aos seus fillos 
de cómo facer as cousas e ata onde poden chegar, 
converten o seu mundo en algo predicible e, como 
consecuencia, seguro.
Na infancia, sempre se precisa que os límites veñan 
impostos polos pais; pero ao medrar e madurar serán 
eles mesmos os que establezan as normas que dirixan 
o seu comportamento, e entón cando se convertan 
en adultos, terán aprendido e interiorizado cando un 
comportamento é correcto e cando non e non será 
necesario que alguén lle diga cómo actuar.
Cumprir as normas supón renunciar á satisfacción 
inmediata e someterse ás esixencias dos outros, pero 
renúnciase a satisfacción inmediata para, mais adiante 
ter unha mellor recompensa.

EDUCAR É POÑER LÍMITES

Como resumo podemos concluír dicindo que “ Educar sen 
límites non é posible” e para isto debemos ter en conta 
que:

- Un neno sen límites nunca ten suficiente.

- As normas ofrécenlle seguridade e confianza.

- É básico un clima de afecto.

- Poñer poucos límites pero que sexan claros.

- Deben coñecer as consecuencias de cumprir e 
incumprir as normas.

- Os adultos deben ser coherentes e firmes cando non 
cumpran as normas.

- Hai que ser flexibles e ter en conta as circunstancias.

- Debemos estar preparados para os novos cambios que 
van a producir as novas normas.

                          Olga Jiménez Mesa.



ANPA
ASOCIACIÓN
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O DIA DA FAMILIA converteuse co paso dos anos no 
buque insignia das nosas celebracións. É a xornada 
dedicada a reencontrarnos na contorna na que se 
desenvolve o día a día dos nosos fillos e fillas.

A ANPA quere agradecervos, especialmente este ano, a 
vosa participación, o entusiasmo co que respondedes á 
nosa chamada, a predisposición que amosades á hora de 
colaborar con todo aquilo que nós, que non somos máis 
que os vosos representantes, vos suxerimos.

Cada ano, grazas á vosa axuda, o esforzo económico 
por parte da nosa ANPA é menor, e podemos destinar 
parte dos fondos que en anos anteriores dedicabamos a 
esta xornada a colaborar co mantemento do material do 
colexio, cooperar nas necesidades que xorden cada día, 
axudar economicamente nas excursións e apoiar o curso 
que este ano se despide de nós para iniciar unha nova 
andaina escolar.

Queremos salientar especialmente un dos 
acontecementos no que, desde o ano pasado, intentamos 
animarvos a participar: II CONCURSO DE REPOSTERÍA 
DÍA DA FAMILIA.

A participación non foi tan numerosa como prevíamos 
pero encheunos de satisfacción o resultado no referente 
aos premiados, que este ano tivo a nosa convocatoria.

O primeiro premio recaeu nunha das familias máis 
numerosas da nosa comunidade, nada menos que 
catro alumnos estudan no noso cole, (Ana 1º ESO, Uxía 
3º Primaria e Edu e Marta 3º Infantil), e que, malia a 
dedicación que esixe o seu coidado e educación, non 
foi obstáculo para que a súa nai nos deleitara cunha 
delicatessen digna de mención: a laboriosidade da súa 
preparación, o mimo da súa presentación e o exquisito 
resultado da torta de froitas mereceu o noso premio de 
honra.

O DÍA DA FAMILIA

O segundo premio, parece que o azar este ano quería ser 
agradecido, recaeu noutra das nosas familias numerosas, 
tres nenos pequenos (Gabriel, Alexia e Susana, que 
aínda non vén ao cole, pero xa lle falta pouco..) axudaron 
na culminación da deliciosa torta de froitas do bosque, a 
emoción da nai galardoada fíxonos sentir que estabamos 
no bo camiño, que o noso segundo premio si era 
importante

O terceiro premio ten tamén unha significación especial, 
é a homenaxe que a familia fai, por segundo ano 
consecutivo, á profesión do pai de Fran (6º de Primaria). 
O tren de chocolate cargado de lambetadas serve de 
recoñecemento a unha profesión con gran representación 
nesta familia.

Queremos centrar nas nosas familias gañadoras, e no 
resto de familias do noso colexio, a nosa gratitude, unha 
vez mais, polo voso esforzo, por axudar a que as nosas 
iniciativas cheguen a bo porto, por ser as primeiras en 
apoiar, en soster, en animar calquera idea que a nosa 
Xunta Directiva vos propón.

Queremos dar a benvida ás nais e aos pais dos alumnos 
de 3 anos, foi a súa primeira celebración con nós, 
esperamos estarmos á altura, agradecémosvos, a vós 
tamén, a vosa colaboración e animámosvos a seguir 
participando na axenda de actividades do noso centro.

Na semana da gratitude na que festexamos “o día da 
familia” é o noso desexo darvos as grazas por estardes 
sempre aí.



CEXMA
CENTRO XUVENIL
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Cexma, o Centro Xuvenil de Vigo organizou o sábado 
26 de febreiro un CHOCO-CONCERTO en lugar do 
tradicional Café-concerto. Os deliciosos biscoitos, 
rosquillas, filloas, orellas... realizados polas nais dos 
rapaces de Cexma tomáronse acompañados do exquisito 
chocolate que nos preparou Carmina. E con qué simpatía 
e desenvoltura o serviron as nosas elegantes camareiras 
e camareiros: Marta, Lali, Laura, Blanca, Iris, Lucía, 
Martín, Pablo...!

CHOCO - CONCERTO
DO CEXMA

A tarde transcorreu nun clima de alegría, servizo, 
dispoñibilidade. Grandes e pequenos fomos 
protagonistas: uns, con breves teatriños: “Pirulo e o 
garda”, “Exame dun pai á súa filla da ESO”, comerei 
dos”…incluso con actores improvisados, outras con 
bailes e karaoke. Todo iso coordinado e preparado polos 
animadores Xosé Ramón, Yoli, Alberto, Sandra que, 
dende a tarde do venres adicaron xenerosamente o seu 
tempo a ambientar o salón teatro para que realmente se 
vivise un ambiente de festa salesiana.

A presenza de todas as irmás da comunidade puxo de 
manifesto unha vez máis que “a misión é de todas” e 
que cada unha achega o mellor que ten para que todas 
as iniciativas de ben a favor dos nenos e mozos, vaian 
adiante.
Nas Boas Tardes aproveitamos para recordar con 
gratitude a Deus o aniversario que estamos a vivir: 
os 125 anos da chegada das primeiras Fillas de Mª 
Auxiliadora a España e animámonos a participar no 
encontro Intercolexial de Novas Rutas en Salamanca.

Mª Mercedes Rodríguez
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“A aventura debe continuar”: Este slogan acompañou aos 
280 participantes no encontro intercolexial dos grupos de 
Fe Novas Rutas da nosa inspectoría Virxe do Camiño, os 
días 2 e 3 de abril, en Salamanca.

Do noso colexio Don Bosco de Vigo asistiron oito rapazas 
e un rapaz e tres animadores que contribuíron a crear e 
a gozar dun clima sereno e festivo. Grazas á implicación 
de todos os animadores na preparación das xornadas, 
á coordinación da encargada inspectorial de Pastoral 
Xuvenil, Paloma Redondo e á estupenda acollida das 
irmás da comunidade de Salamanca todo resultou moi 
ben: Dinámicas de coñecemento, obradoiros, xogos, 
momentos de reflexión e de oración, unha simpática 
velada dando “a volta ao mundo en oitenta minutos”, 
un percorrido pola cidade de Salamanca buscando 
aventureiros de onte e de hoxe, as boas Noites de Tere 
de Jesús Rubio, a nosa inspectora.

ENCONTRO INTERCOLEXIAL DE
NOVAS RUTAS EN SALAMANCA

Todo iso e a visita-sorpresa de don Bosco e de Madre 
Mazzarello axudaron aos rapaces e rapazas a tomar 
conciencia de que aquela aventura que comezou en 
Barcelona, en 1886, coa chegada das primeiras Fillas 
de Mª Auxiliadora apaixonadas por educar ás mozas 
máis necesitadas e anunciarlles a Boa Nova de Xesús 
HABEMOS DE CONTINUALA HOXE en Vigo, en León, en 
Lugo, en Madrid, en Caldas, en Béjar... e noutros moitos 
lugares do planeta. Chamados a ser os aventureiros 
valentes e entusiastas do século XXI!

Mª Mercedes Rodríguez



MANUALIDADES
EXTRAESCOLARES
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Nestas fotografías vemos algúns dos traballos que 
nos nenos e nenas da actividade de Manualidades 
fixeron durante o curso.
¡Todos uns artistas!



Fotografo Xaime Pacheco, 4 bajo. Vigo.
Móvil: 619 969 588
Fax:    986 214 399

info@hermoadministradores.com
www.hermoadministradores.com



“A EDUCACIÓN É COUSA DO CORAZÓN”

CENTRO CONCERTADO
dende os 3 anos

- Educación infantil
- Educación primaria
- E.S.O.
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