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Saúdo da Dirección

Un saúdo moi afectuoso. 
A Dirección.

ER-1715/2005

Queridos amigos e amigas: 

 Como slogan deste curso que está xa a rematar, escollemos 
unha frase de Walt Disney: “se o podes soñar, podes logralo”. Durante 
estes nove meses ese foi o desexo de todos nós, axudar a facer 
realidade o soño de todos e cada un dos membros da Comunidade 
Educativa. 

 A Escola Salesiana, creada por outro gran soñador, Xoán Bosco, 
buscou dende sempre axudar ós nenos/as e á xuventude a atopar un 
sentido á vida, que fora fonte de felicidade. Ter unha meta, un ideal, un 
soño... é un plus na vida de calquera persoa, pois só o que sabe cara 
onde quere ir pode empezar a poñerse en camiño. 

 Hai recollidas nestas follas unha grande cantidade de emocións, 
ilusións e soños que tentaron ser froito do traballo conxunto por 
conseguir soñar un mundo novo, un Vigo novo, unha escola nova. É 
difícil condensar tantos sentimentos e sensacións vividas nuns cantos 
textos e fotos, pero estas páxinas tamén están cheas de persoas 
soñadoras que crecen cara un futuro ilusionante. 
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cativos

Este ano os nenos e as nenas de Educación Infantil 
quixemos ter un Nadal de Conto.
Coa axuda das profes e dos pais e nais, puxemos en xogo 
a nosa imaxinación e creamos un escenario, como ben 
dixemos, de Conto: castelos encantados, bosques anima-
dos, mares de piratas, países de nunca xamais... Todos 
aqueles soños que calquera neno ou nena  das nosas 
idades desexarían para algunha noite. 
Os actores e actrices fomos nós, os cativos. Pasamos uns 
momentos inesquecibles representando os personaxes 
tradicionais dos contos e tamén os súper-heroes, Peter 
Pan, Cincenta, Carapuchiña Vermella, Garfio, Spiderman, 
Brancaneves, Winnie de Pooh...

Grazas profes de infantil por facer realidade os nosos 
soños, aínda que durara pouquiño.

Nenos e nenas da clase de 4 e 5 anos.

UN NADAL DE CONTO



Os nenos e nenas de educación infantil.

Coa chegada da primavera, os nenos e nenas de infantil 
quixemos conmemorar a festa dos Maios, e para elo as 
nosas mestras organizaron un taller de pais e nais para 
os tres cursos. 
Os días anteriores nos adicamos a recoller os pampullos, a 
flor amarela que utilizamos para facer os colares, así como 
fiúncho  para cubrir a estructura dos dous Maios. 
Unha vez rematado todo, cantamos ó maio unha copla que 
tiñamos  xa preparada acompañados duna pandereteira. 
Nas fotos podedes ver o ben que o pasamos todos.

As frores do maio
que bonitas son
Mirando no espello
os raios do sol.
E maio, maíño,
e que nos trouxeches.
Pampullos fermosos
a nós nolos deches.

7a curuxa

AHÍ VEN O MAIO...

a nós nolos deches.ós nolos dech
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Pequerrechos

escritores

Por Susana Prado Barrio.
1º E. Primaria.

8 a curuxa

EL ÁRBOL FELÍZ

En el medio del bosque había una 
casa con una fuente y un árbol.
Aquel árbol siempre era feliz porque 
siempre siempre tenía muchísimas 
flores, hasta que llegó el invierno y 
entonces empezaron a caerse las 
hojas y las flores y el árbol empezó 
a preocuparse.
Hasta que vio que le pasaba lo 
mismo a los demás árboles y todos 
lloraban igual que él. 
Pero luego dijo: ¿Pero qué ven mis 
ojos? -Mientras se frotaba los ojos-. 
¿He visto un árbol en lo más alto 
que no lloraba? – se preguntó-.
Al final vio que lo que veía no era 
un sueño, era realidad. Y le pregun-
tó: ¿acaso no te da pena que se te 
caigan las flores? 
- No, porque luego ya vuelven 
otra vez.
Y el árbol le respondió: ¡ah! ¿si? Pues 
no lo sabía.
Y él fue diciéndoselo a todos, y unos 
a otros, y así nadie lloró nunca más 
gracias a aquel árbol.
FIN y a mí no me dieron porque no 
quisieron.



Tequeban es un perro que vive en una casa, 

tiene comida, agua y le gusta jugar en el 

jardín con la pelota de tenis. Tiene muchos 

amigos y juegan mucho con él. Lo llevamos 

a un colegio y  le encanta ir a plástica. Al 

llegar a su casa se baña, cena y se va a la 

cama. Al día siguiente va a jugar con sus 

amigos que se llaman Riqui, Roqui, Luna y 

Nuna a muchos juegos: a la pita, a carreras, 

a tirar pelotas, a encontrar huesos y a hacer 

gimnasia acrobática. Luego va a comer 

lasaña y pizza, después vuelve a jugar, pero 

su amigo Roqui se puso enfermo. Tequeban 

va  a menudo a visitarle.

.................10 días después..........

¡Qué bien, Roqui está curado!   Pero eso fue 

gracias a Tequeban porque le dio la sopa 

curativa.

9a curuxa

TEQUEBAN Por alumnos e alumnas de
2º Ed. Primaria.



xogando

de medio

Por Jessica Hermo
e Laura Fernández Costas

QUE É A MEDIACIÓN?

10 a curuxa

A mediación é un sistema que incorporou o 
colexio para crear una forma alternativa de 
resolver os diferentes problemas que poderían 
xurdir na escola entre o alumnado.

En que consiste?
Ten tres factores:
• O problema.
• Os alumnos do conflicto.
• O MEDIADOR: Ou sexa, nós. Para chegar 
aquí tivemos que aceptar a proposta de  asistir 
a un curso para formarnos como mediadoras. 
Ámbalas dúas chegamos dubidosas á aula. 
Non sabíamos o que nos atoparíamos, pero 
quedamos abraiadas ó descubrir que non todo 
era tan doado como parecía ó principio, xa que 
a imparcialidade era moi difícil debido a que 
todo o mundo soe amosar preferencias por 
algunha versión. 
Alí descubrimos que unha palabra vale máis 
que mil labazadas, que cada xesto conta, que 
hai que ver os dous lados, e que dialogando 
pódese atopar a solución.

De que serviu todo isto? 
Para perder 4 días da nosa vida, 8 horas, 480 
minutos, e 28800 segundos; pero a cambio 
gañamos unha experiencia única.

O noso punto de vista:
Jessy : “Eu xa exercín como mediadora. E qué 
dicir? Foi diferente, foi divertido, foi difícil.
Ámbalas dúas nenas do conflicto eran amigas 
miñas, polo que foi complicado ser imparcial.
Primeiro escoitei as dúas versións por separa-
do, na seguinte sesión escoitáronse entre elas, 
e por último buscamos unha solución.
O caso aínda non está pechado, pero da a 
impresión de que imos por bo camiño.”

Laura: ‘’Que dicir que non se dixera xa? Só 
engadir a miña pequena perspectiva nesta 
experiencia, que para min foi moi especial. 
Teño que confesar que non estaba convencida 
do que estaba a facer nese sitio, pero en canto 
empezou a falar a especialista que nos impar-
tiu o curso, todo comezou a ter máis significa-
do. 
A diferencia de Jessy, eu aínda non fixen de 
mediadora, pero teño esperanzas de que o 
ano que ven teña a oportunidade de axudar a 
alguén. Intentarei facelo o mellor posible. 
Mentres tanto procurarei aplicar esta intere-
sante experiencia á vida real, e quizais con 
este método sexa moito máis doado convivir 
cos meus amigos e o meu irmanciño. Xa vos 
contarei cómo foi a cousa.”

PD: “neste momento, nolas dúas empezamos 
a pensar que quizá a xente se equivoca, e non 
é completamente certo que unha imaxe vale 
máis que mil palabras. Xa que con mil 
palabras podes  arranxar un pouquiño este 
mundo cheo de malentendidos”.

Con moito agarimo

( As vosas amigas de mediación )



11a curuxa

ANPAS

Por Guillermo Romero Giráldez
Presidente ANPA

Despois de varios meses de preparativos, a fin 
de semana do 25 e 26 de abril de 2009, 
celebráronse no colexio Don Bosco de Vigo, as 
IV Xornadas Inspectoriais de ANPAs, organiza-
das pola Xunta directiva de ANPA deste colexio 
en coordinación con Sor Mª Paula, delegada 
das Escolas Salesianas da nosa Inspectoría 
Virxe do Camiño e presididas por Sor Merce-
des Rodríguez Rodríguez, Inspectora Provin-
cial.

As xornadas reuniron a case corenta persoas. 
O Hotel Coia por un módico prezo, puxo á nosa 
disposición os seus servizos de comedor e de 
aloxamento para os de máis lonxe. Nelas 
participaron, membros dos equipos directivos, 
representantes de ANPAs da maioría dos 
colexios da nosa inspectoría e tamén pais, 
nais, e profesores/as do noso centro, co 
obxectivo común de compartir experiencias 
con familias doutros centros da nosa inspecto-
ría, analizando a realidade social e escolar, 
buscando medios e alternativas viables aos 
problemas que se nos presentan nestes 
tempos.

O encontro foi dirixido por, don Pedro José 
Gómez, un pai de familia, colaborador cos 
salesianos de Pan Bendito en Madrid, profesor 
de universidade e experto en temas de familia. 
O título do tema, no que se apoiou para desen-
volver o traballo foi:”A FAMILIA: ESPAZO DE 
CRECEMENTO VOCACIONAL”. Dividiuno en 
tres partes; o sábado pola mañá, expuxo a 
primeira: OS MOZOS E O DESCUBRIMENTO 
DA SÚA VOCACIÓN, pola tarde, presentou a 
segunda parte: A FAMILIA COMO ESPAZO 

EDUCATIVO, e o domingo pola mañá rematou 
o seu relatorio coa terceira parte: ¿QUE 
PODEN FACER AS FAMILIAS? 

As xornadas non foron só un encontro para o 
traballo e a formación, senón que, o evento 
serviu tamén para que as persoas alí reunidas 
compartiramos uns agradables momentos de 
ocio e convivencia, porque, á parte dos 
momentos de traballo, dialogo e cambio de 
opinións que xurdían entre actividade e activi-
dade, na tarde do sábado, despois do relato-
rio, como estaba previsto no programa, 
realizouse unha visita guiada pola nosa fermo-
sa cidade no “BUS TURÍSTICO” xenerosidade 
do Concello de Vigo. 

Concluíron o domingo despois da Misa presidi-
da por Rafael Barreales e animada coas 
cancións da rondalla do colexio, preparadas 
polo monitor Luís Manuel e o seu alumno 
Diego Romero, que unha vez máis, fixeron da 
súa arte oración. 

Estas xornadas, serviron para dar unha boa 
formación a todos os alí presentes, ademais é 
importante sinalar que a nosa inspectoría 
apoia e fomenta este tipo de encontros para 
que todas as nosas escolas vaian por unha 
mesma liña, animando a participación e 
implicación responsable das familias. Na miña 
opinión, foi unha fin de semana de convivencia 
en familia, lúdica e formativa, unha fin de 
semana… xenial!.

IV XORNADAS DE ANPAS

Celebradas en Vigo, o 25 e 26 

de Abril de 2009.



o curruncho

literario

Deixamos sexto e vos deixamos o noso posto, 
coidádeo! E disfrutade tanto como nós 
fixemos.
Sexto é xenial, abarrotado de amizade, todos 
diferentes e todos iguais.

Os mestres víronnos chegar como nenos e 
vennos partir, xa feitos, como rapaces e 
rapazas dispostos a triunfar na nova etapa: 
E.S.O.

O curso pasou rápido,como un foguete, seguro 
que alcanzaremos unha estrela, e alí nos 
quedaremos,  á súa beira brilaremos.

Xa somos adolescentes, e temos a cabeza ben 
amoblada coas ensinanzas de primaria.

Somos xoves, temos presa…perdoade!

Temos por diante unha escada que subir, con 
esforzo o vamos a conseguir.
Adeus primaria!!! Benvida E.S.O.

Malena
6º Ed. Primaria.

Se falara de matemáticas, sería unha grande 
división para poder repartir.  
Se falara de natureza, sería un grande 
corazón para encher todo de amor.
Se falara de linguaxe, sería esas fermosas 
obras que quedan no esquecemento, un conto 
infantil…
Porque son o quero e sinto.
Xa sei que todo isto soa a imposible…pero 
intentaríao.
Non sei o que serás ti, nin o que será el, nin 
ela ...saberémolo co paso do tempo.
Pero do que si estou segura é de que o 
intentaremos todos: ela,eu, ti...

Co corazón…
Cos poemas…
Coa ledicia do amor.

Cristina Iglesias
6º Ed. Primaria

DESPEDIDA (de Primaria)

SEXTO, o DERRADEIRO curso de primaria
SEXTO, moito ESFORZO, bos momentos, non 
tan bos
SEXTO, amigos, contentos, divertido, ACOLLE-
DOR
SEXTO, mestres, aprender, CAMBIOS, 
excursións
SEXTO, Seis veces MELLOR
SEXTO, nunca me olvidarei de ti, LEMBRANZA
SEXTO E PUNTO.

Laura Nogueira 
6º  Ed. primaria

 

O SEXTO

SOMOS ....COMO QUEREMOS!

12 a curuxa

Poemas 6º



Unha rosa
Nunca deixa
Nunca deixa as súas espiñas.

Unha margarida
Nunca deixa
Nunca deixa a súa cor branca.

Un amor nunca deixa
Nunca deixa de cautivar.

Unha amizade
Nunca deixa
Nunca deixa de ter sinceridade.

Unha noite nunca deixa
Nunca deixa de interesarte.

Un día 
Nunca deixa
Nunca deixa estar sen ledicia.

O colexio é  xenial,
Cos teus amigos vas xogar,
Cada día, a cada hora, sempre a disfrutar.

Os mestres
Mándanche estudar
É un rollo,
Pero que máis da.

Pronto rematará o curso,
E por fin libres xa,
Con todos os meus amigos.

A DISFRUTAR!

Se estivésemos na asignatura de matemáti-
cas  diríamos que somos un millón de células, 
dous brazos, a mesma cantidade de pernas, 
ollos…a metade de testa, nariz, cerebro…

Se falamos de natureza diríamos que 
formamos parte dela, e que vivimos porque 
existimos.

Se falásemos de filosofía diríamos que somos 
parte de todo e de nada, e que somos o que 
realmente queremos.

Se falamos de astronomía diríamos que 
somos PO de ESTRELAS.

As persoas podemos oír, falar... e pensar!

Non somos Neruda, nin Mozart...non!

Non somos mellores, nin peores…somos 
diferentes!

Somos nós mesmos!

Somos independentes!
Roberto Castelo 
6º  Ed. primaria

13a curuxa

Poemas ESO

SOMOS O QUE VIVIMOS

Un día mirei ao ceo e vinte a ti, María,
Nai de todos, mandáchesme un
Bico dende o ceo azul
Iluminado por ti
Contempleite dende a terra mirando
O ceo azul
Maxia pensei eu,
Abraieime moito
Rin de felicidade
mIreite e
Alegreime. Grazas, María.

Carme 1º ESO

CARTA A MARÍA

UNHA ROSA



14 a curuxa

O noso colexio é especial,
Non paramos de xogar.
Nel estudamos e traballamos,
Non pensedes que todo é xogar.

O noso colexio é especial.
Hai nenos de infantil,
Dá gusto velos xogar,
Sempre rin, non poden parar.

O noso colexio é especial,
Os nenos de Primaria
Aprenden cousas novas,
Ler e escribir
Entre outras moitas.

O noso colexio é especial,
Hai nenos da ESO,
Os rapaces xogan ao fútbol
E as rapazas parolan sen parar.

                              Lucía Silveira 

A area da praia
Suave, fina e fría.

As rochas loitando
Coas ondas desiguais,
O mar cantando
Nas noites crepusculares.

Esperto tranquila
Sen saber qué foi
Da miña vida, penso,
Cómo atopar
Unha solución
Para este soño 
do meu corazón.

Quedo durmida
E volvo atopar o soño no que 
Non deixei de pensar.

                             Silvia Pardo

O COLEXIO SOÑO



descubrindo

mundos

“Por fin” -dicíamos todos os nenos de 1º ESO, 
por fin chegou o día da visita. 
Logo de tres días de espera, entusiasmo, 
emoción… ao fin chegou. 
Ás 10:00 AM estabamos en Lingua cando de 
súpeto entrou Paloma e dixo: “O autobús 
chegou”. 
Nese mesmo intre toda a clase revolucio-
nouse. Cando xa estabamos no bus sentados 
cada un no noso sitio, unha señora colleu o 
micrófono e empezou a falar: “Ola, chámome 
María José e vou ser a vosa monitora esta 
mañá”. 
Explicounos máis ou menos o que iamos ver 
nas instalacións da ONCE, a visita cultural 
organizada. 

Por fin chegamos ao noso destino... baixámo-
nos todos do autobús e vimos algo que nos 
impactou: un señor cego guiado por un bastón. 
Pero non foi iso só o que nos chamou a 
atención senón a facilidade que tiña de subir 
as escaleiras. Pero iso non é todo amigos, 
aínda queda máis!

Entramos no afortunado lugar e alí condu-
círonnos ata o auditorio onde outro señor 
invidente deixounos de pedra co que nos 
contou. Eu creo que nese momento todos  nos 
paramos a pensar en cómo algo que para nós 
é totalmente normal e fácil, pode ser tan difícil 
para outros. 

Dividíronnos en dous grupos e cada un foi a 
unha planta; ao meu grupo tocounos na cuarta 
planta onde outra muller, cega tamén, 
ensinounos cómo ler Braille. As máquinas 
utilizadas para escribir, computadores espe-
ciais... Realmente foi unha pasada. 

Pero teño que dicirvos que a visita aínda non 
acaba aí, ensináronnos que os cegos tamén 
teñen o seu tempo de lecer: xogan ao fútbol, 
ao xadrez... todo adaptado para eles. 
Para acabar nos congregaron no auditorio. 
Cando xa toda a clase estaba reunida, nos 
puxeron un vídeo superemocionante e con iso 
acabou a nosa visita, todos quedámonos 
impresionados pola alegría coa que nos 
recibían. 
Ao saír déronnos unhas bolsas con pequenos 
recordos da ONCE: camisetas, lapis, carame-
los, o abecedario de Braille... e con eles 
subimos ao autobús e para o colexio. 
“Pasámonolo xenial” -diciámoslle todos a 
Paloma, a nosa titora-.
 Unha experiencia inesquecible que por min se 
podería repetir.

Os nenos e nenas de 1º da ESO.

1º ESO. VISITA A ONCE

Unha visita inesquecible

15a curuxa



EXCURSIÓN FINAL DE ETAPA

6º CURSO

16 a curuxa

Xa estamos a piques de rematar o curso, 
cando nos atopamos cunha das cousas máis 
desexadas por todas/os: a excursión a Cabeza 
de Manzaneda.
Xa levabamos uns días moi nerviosas, xa que 
o acontecemento prometía, e a verdade é que 
non defraudou, as expectativas cumpríronse.
Saímos do colexio coas maletas cheas de 
ilusión e con moitas gañas de pasalo requete-
bén, a primeira parada, para estirar un pouco 
as pernas, foi na saída de Ourense, na lagoa 
de Cachamuíña. Logo chegamos ó río Sil, 
onde vimos fuxir ó río polo seu cañón, traballa-
do durante séculos. A comida fixémola no 
castelo de Castro Caldelas, alí os nosos xogos 
e griterío lembraron os berros dos irmandiños.
Chegamos á estación de montaña ó redor das 
catro da tardiña, e despois de deixar as male-
tas no bungalow n-º 4 fixemos as actividades 
programadas. Esa mesma noite fomos de 
discoteca, despois de poñernos “juapas” e 
“juapos”, chegamos á desexada disco onde 
non houbo canción que se nos resistise, algun-
ha adaptou exercicios de ximnasia acrobática ó 
baile, o resultado espectacular, os coles que 
compartían disco connosco quedaron alelados. 
Os nosos mestres pensaron que despois de 
tanta marcha ían a ter unha noite tranquila, 
trabucáronse! no bungalow houbo festa ata as 
catro e media. Claro que o noso titor vingouse! 
ás oito dunha fría mañá e cando estabamos no 
mellor do sono espertounos a ritmo de charan-
ga “ - arriba nenos e nenas, hoxe hai fiestu-
qui!!,”- non paraba de repetir mazando nunhas 
botellas. A verdade é que hai formas máis 
bonitas de espertar!!.

O día amañeceu cun sol radiante.Tocaba 
sendeirismo, subimos ó cumio da montaña e... 
sabemos que somos un curso especial, pero 
tanto!!... mira que atopar neve a mediados de 
maio supera todos os cálculos previstos, pero 
así foi, e pasámolo fenomenal! Tan ben o 
pasamos que basta un exemplo: durante estes 
tres días ninguén se lembrou da televisión. 
Tiñamos moitas cousas que facer: emular a 
F.Alonso nos karts, pasear a lombos duns 
cabalos preciosos, facer de G.Tell no tiro con 
arco, escalar, nadar... Tamén dicir que se os 
monitores eran bos, con Patri tivemos unha 
relación de amizade. Esa noite xogamos á 
caza do oso, coas lanternas perdémonos polo 
monte, e ata pasamos un pouquiño de medo, 
quizais sería porque os osos eran os 
mestres?.
Cando chegou o momento de volver,  puxémo-
nos moi tristes, levamos moitos anos xuntos, 
dende a nenez, e necesitabamos saír fóra da 
aula para contarnos as nosas inquedanzas e 
desexos, falar das nosas cousas cos profes, 
en fin: ser máis auténticas.
Cando chegamos de volta ó colexio había 
unha morea de pais e nais agardando.Algúns 
xa tiñan as bágoas nos ollos, e a todos se lles 
notaba moita ledicia e fachenda. Para a maio-
ría era a primeira vez que estabamos tantos 
días fóra da casa. Pero todos puideron 
apreciar nas nosas caras, xa un pouco cansas, 
que aínda que o pasamos moi ben, tamén os 
botamos moito de menos.
Onde hai amor: Nótase!!... e que dure.
 

Alumnas/os  e mestres de 6º Ed. Primaria



Neste ano estivemos moi preocupados por 
saber como estaba o tempo. Os nosos profe-
sores estiveron tamén “colgados” das páxinas 
meteorolóxicas para saber exactamente se as 
condicións para ese día serían as axeitadas. 
Resultado: un día marabilloso. Parece que 
María, a nosa auxiliadora, veu na nosa axuda 
para conter un pouquiño as nubes que amea-
zaban chuvia. Grazas á súa intercesión puide-
mos gozar dun día fantástico nas Illas Ons.

A actividade pretendía que tivésemos contacto 
con varios medios de transporte. Saímos do 
cole en bus, chegamos á estación do tren e 
desde alí fomos ata Pontevedra onde nos 
recolleu outro bus para chegar a a tempo ao 
porto de Marín para coller o barco. A verdade é 
que foi un rodeo considerable, pero non fai 
falta imaxinar o ben que o pasamos durante 
todo o percorrido. Charlamos, cantamos, 
bromeamos... Os pasaxeiros deberon pensar 
que estábamos un pouco tolos, pero ben viron 
que somos bos rapaces...

No barco tivemos un pequenos xusto. E é que 
houbo un pequeno cambio no plan e sufrimos 
unha nova patroa da embarcación. A patroa 
era Marián. Tiñades que ver como corríamos 
todos para ver tal evento. Non fomos ao focho, 
pero de súpeto a tripulación se mareou ante os 
“derrapes” da intrépida mariñeira.

Xa na illa, fixemos o roteiro habitual con dúas 
monitoras encantadoras e cos nosos profes. 
Vimos o buraco do inferno, os campos de 
traballo, as marabillosas vistas e divertímonos 
moito. Xoana tamén exerceu como monitora 
pois coñecía a illa coma se fose a súa propia 
casa e con ela tamén aprendemos moitísimo.

Despois de comer estivemos xogando na 
praia... e voou o tempo. A verdade é que o 
pasamos tan ben que cando nos quixemos 
decatar xa tíñamos que estar de volta cara a 
Vigo.

En definitiva, grazas a esa pequena “axudiña” 
puidemos celebra o día de María Auxiliadora 
con moito gozo por parte de todos e todas. 
Ogallá se repita para o ano!

Alumnas e alumnos de 1º ESO

NAS ILLAS ONS CON MARÍA
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Despois de rematar as vacacións da segunda 
avaliación, nós, os alumnos de 4ºESO, prepa-
ramos as maletas para embarcarnos na nosa 
viaxe de fin de curso.
O día 13 de abril ás 18:30 comezamos o 
camiño ata Barcelona.

Despois de 14 longas horas en tren, por fin 
chegamos á gran cidade.

Una vez alí, instalámonos no albergue, situado 
no Passeig de Gracia.
De seguido, comezamos a nosa expedición 
turística acompañados por Daniel, o noso guía.

1ºdía-Barrio Gótico: dimos un longo paseo 
polo casco antigo (catedral de Santa Mª do 
Mar, Praza Cataluña…). E pola tarde visitamos 
o museo Picasso.

2ºdía-Parque Güell: un fermoso parque dese-
ñado por  Gaudí, onde realizamos una boa e 
longa sesión de fotos. Tamén visitamos a 
Sagrada Familia; na que non entramos pola 
longa cola, xa que é un dos lugares máis visita-
dos.

Pola tarde fomos a Montjüic, onde vimos o 
Palau San Jordi, a cidade Olímpica. 
 
3ºdía-PORT AVENTURA..! O día máis espera-
do. Fomos ata Salou en tren para disfrutar dun 
día de diversión.
Dende o Furius Baco ata o Dragon Khan; 
pasando por Polinesia, México, China town, 
Far West e Mediterráneo.
O día pasou voando, xa que non houbo tempo 
para repetir nas mellores atraccións.

PORTEVENTURÍZATE.!!.... Si o que

4ºdía-visitamos Cosmo Caixa. Pola tarde, 
tempo libre de compras.

E chegou o peor momento;… a despedida.
Ás 21:00 collemos o tren de regreso, para 
estar o sábado 18 de abril en Vigo.

Durante a viaxe convivimos todos xuntos e 
coñecimos máis a fondo Barcelona; aínda que 
foron poucos días.

Lugares a destacar: Hard Rock BCN, 
Starbucks, Happry Pills, Dunkey Donnuts….

BARCELONA

Excursión fin de curso 4º ESO
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papaventos

Por Xoana

Dende este ano temos no colexio a actividade 
extraescolar de Ximnasia Acrobática. Esta 
disciplina ximnástica leva moi poucos anos en 
España (dende 1999), aínda que, apenas 
coñecida, ten unha gran afección por parte dos 
espectadores pola súa vistosidade. 

Naceu como fusión de tendencias como a 
circenses, a teatral e da ximnasia tradicional. 
Nesta disciplina compítese por parellas e 
grupos (tríos femininos e cuartetos masculi-
nos), débense integrar unha serie de elemen-
tos individuais acrobáticos e de flexibilidade 
con construccións de pirámides humanas 
nunha coreografía musical de dous minutos e 
medio.

O ámbito escolar permítenos que os nenos 
adquiran hábitos de hixiene e control postural á 
vez que adquiren responsabilidades e discipli-
na. Fomenta o compañeirismo,  traballo en 
equipo e a confianza entre eles.

Dentro da nosa escola atopamos un grupiño 
de nenos e nenas que practican esta disciplina 
dunha forma lúdica, dende o punto de vista da 
iniciación, e atopamos nenos que están 
competindo a nivel nacional no Club Deportivo 
Flic Flac. O gran éxito que mostra esta modali-
dade deportiva entre os nenos de todas as 
idades débese á súa vistosidade, que aínda 
que require un certo esforzo por parte dos seus 
participantes, é unha modalidade agradecida, 
na que mentres se divirten, os nenos aprenden 
a facer elementos ximnásticos de gran dificul-
tade, animándoos a seguir loitando e superán-
dose cada día máis dunha forma inconsciente.

A XIMNASIA ACROBÁTICA

NA ESCOLA
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ÁLBUM

DE FAMILIA
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lembranzas

Por alumnos e alumnas
de 4º Ed. Primaria

Como o mesmo título indica, estes anos foron 
para nós inesquecibles.
Chegamos ó ciclo sendo uns cativos, arroupa-
dos polos coñecementos e costumes adquiri-
dos con Botana, e de repente atopámonos de 
cheo con moitos e drásticos cambios: novo 
titor, un montón de profes, máis traballo e 
moitas doses de responsabilidade.
Facerlle fronte a todo esto non foi tarefa doada: 
moitos berros, algunha que outra bágoa...e por 
suposto moito esforzo.
Pouco a pouco, e con moita paciencia  por 
parte de todos, os obxectivos fóronse acadan-
do.

Mesturamos o traballo diario: exercicios, debe-
res, lectura... cos momentos de lecer: recreos, 
educación física, plástica…e sobre todo as 
inesquecibles excursións!!
Despois dunhas merecidas e desexadas 
vacacións de verán, afrontaremos un novo 
reto, outro eslabón na nosa formación, colleré-
mola coas mesmas forzas que esta que está a 
punto de rematar, coa mesma ilusión si cabe e, 
por suposto, cos mesmos ou mellores resulta-
dos.
Nestes intres de ledicia e lembranza  polos 
dous anos de convivencia: cos seus momen-
tos bos e menos bos, non podemos esquecer 
á nosa compañeira e mellor amiga Inés que 
nestes difíciles días necesita do noso apoio: 
Inés,estamos contigo!! Pronto estaremos 
correndo polo patio e ríndonos a cachón todos 
xuntos! ÁNIMO!!
Adeus segundo ciclo,benvido quinto de 
primaria,imos a por TI!!!

MEMORIA DE DOUS ANOS DE 

FELICIDADE (4º DE PRIMARIA)



laudatio

a Ramón

Por alumnas e alumnos de 2º ESO

Os alumnos de 2º ESO estivemos mergullán-
donos na túa vida. Explicáronnos moitas 
cousas sobre ti e alcanzamos a entender a 
importancia que tiveches para Galicia. 
Soubemos que as túas orixes foron humildes 
polo que o teu afán de superación é modelo. 
Non eras moi amigo dos traballos do campo, 
mais si que aproveitaches a oportunidade que 
che deron e estudaches para facer exactamen-
te o que desexabas.

Xa mozo, militaches no galeguismo durante a 
II República sendo militante activo do Partido 
Galeguista e xa daquela as túas dotes intelec-
tuais chamáronlle a atención aos que te 
trataron.

Durante a ditadura fixéronte preso por seres 
galeguista e cando saíches a túa vontade firme 
seguiu traballando polo sustento cultural e 
lingüístico do noso país.
 
Como fundador da Editorial Galaxia, fixeches 
posible que moitos autores mozos tiveran a 
posibilidade de publicar as súas primeiras 
obras en galego. A través da revista Grial ou da 
colección Illa Nova foron comezando a súa 
andaina literaria autores consagrados como 
X.L. Méndez Ferrín, Carlos Casares, Bernardi-
no Graña, Rodríguez Mourullo, Franco 
Grande...

Todos este autores e moitos outros intelectuais 
do futuro pasaron pola túa famosa mesa 
camilla para escoitar as túas reflexións filosófi-
cas e os teus plans de actuación para un 
mellor aproveitamento da acción cultural.

Coa chegada da democracia fuches membro 
do primeiro parlamento de Galicia como depu-
tado do PSOE e tamén o primeiro presidente 
do Consello da Cultura Galega así como 
membro numerario da Real Academia Galega.
Entre as moitas obras que nos deixaches 
están A linguaxe e as linguas e A filosofía da 
saudade, facendo labor de filólogo e filósofo, 
síntoma do que eras, un humanista completo e 
asisado.

Preocupámonos de que todas estas cousas se 
coñecesen a través das exposicións que 
inzaron o noso colexio e das que nos sentimos 
moi orgullosos, pois foi moi motivador colabo-
rar con lembrarte nesta Semana das Letras 
que tan merecidamente che dedicou o pobo 
galego.

 

27a curuxa

LAUDATIO A RAMÓN PIÑEIRO
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cexma

Bos días, boas tardes ou boas noites queridos 
lectores de A Curuxa. Outra vez están aquí os 
pesados de Novas Rutas, pois non! Esta vez 
vai ser diferente. Non vos imos soltar o rollo 
do que facemos os sábados, nin do ben que 
nolo pasamos en todas as actividades. Esta 
vez contarémosvos un pouco, tampouco 
moito, non pensedes, algo sobre a excursión 
de Lugo. Pois si, nós, rapaces e rapaciñas de 
entre 8 a 16 anos tivemos a oportunidade de 
ir a Lugo, xunto con rapaces de Madrid, Lugo, 
Madrid, Béjar, Madrid, Caldas e Salamanca 
(si, sabemos que acabamos de repetir Madrid 
tres veces, pero é que nesta cidade hai tres 
centros xuvenís). O lema deste ano foi 
“Soñas? Segue a túa estrela” co que convivi-
mos os dous días que durou a excursión. 
Dese lema, mediante dinámicas e xogos, 
sacamos a conclusión de que se tes un sono, 
tes que perseguilo por moi difícil que sexa ou 
polos inconvenientes que te atopes no 
camiño: O noso pequeno sono era ir a Lugo, e 
estudando e colaborando en casa o consegui-
mos. Como sempre coñecemos xente nova, e 
estivemos con compañeiros xa coñecidos 
anteriormente. A nosa experiencia desexamos 
compartila co resto de compañeiros da ESO 
nuns bos días abaixo... Deunos algo de 
vergoña pero non podiamos calar o que 
vibraba por dentro.

Deixando de lado Lugo e todos os novos 
amiguiños, tócanos dirixirnos a todos vós. 
Para os que coñecen, para os que coñeceron, 
para os ledos, para os tristes, para os que 
están sós ou están acompañados, para os 
pequerrechos e os entrados en anos, para os 
de aquí e para os de alá, para os que non lles 
interesa e para os que queren coñecer... 
Novas Rutas ten as portas abertas a todos 
vos, sexades coma sexades. Se aínda non 
estades convencidos, atentos porque este é o 
voso momento de gloria:
-Non é tan aburrido como parece. Adicamos 
2h (ás veces menos) da nosa dura e difícil 
vida de estudante a poder falar das nosas 
inquedanzas. Sempre hai alguén que nos 
escoita.
-Temos a tremenda sorte de que nunca 
pasamos fame; sempre temos gominolas.
-Sen dúbida os chistes que contamos son do 
mellor (excepto os de Xosé Ramón, sen 
ofender).
-Bailamos, cantamos, temos festas, coñece-
mos xente, rímonos, disfrutamos...Que máis 
se pode pedir?

Esperamos darvos outra visión do noso 
centro Xuvenil CEXMA

Atentamente.
Antía Acuña, Carmen de la Iglesia, Marta 

López, Alicia Rial (Grupo Vereda I)
Laura Fernández, Raúl Sánchez (Grupo 

Desafío II)

CEXMA: SIMPLEMENTE NÓS



SOS. AVISO A
NAVEGANTESs.o.s. aviso

a navegantes

Por 3º Educación Primaria
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A NOSA PÁXINA WEB ESCOLAR

Durante este curso 2008/09 decidimos abordar 
o tema da elaboración da páxina web do 
centro. Consideramos que levalo adiante era 
importante e necesario polo gran interese que 
ten para o centro e a comunidade educativa. 
Representa un paso a diante moi importante 
para difundir e empregar as novas tecnoloxías, 
así como para dispor dunha ferramenta útil de 
comunicación, que nos vai a permitir dar a 
coñecer mellor a realidade educativa e a 
práctica pedagóxica que levamos a cabo no 
noso centro.

O obxectivo final é o enlace dos materiais 
elaborados por mestres e alumnos coa páxina 
web do centro.

Xa temos páxina web ¡ Esta foto é un pequeno 
adianto que forma parte da pantalla principal .
O enderezo da páxina é 
www.edu.xunta.es/cprdonbosco

A NAVEGAR!







a curuxa
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