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 EDITORIAL 
 

Hai cambios que se agardan durante algún tempo e de súpeto 
callan. 

 
O ENL do CEIP Campolongo , segundo a proposta do 

coordinador das TIC,  presenta unha solución on-line para a edición da 
revista Esperpento, que abre o noso ámbito de difusión, e ao mesmo 
tempo permite unha considerable redución dos gastos da edición en 
papel. 

 

Foron moitos anos de números publicados en formato 
tradicional, no ronsel de Gutenberg; nada menos que 28 números nos 
que quedou recollida moita vida do centro, aínda que a idea é de 
imprimir en papel algúns exemplares, para non perder de todo o vínculo co  modelo que nos  serviu de 
soporte ata agora.   

 

Este voceiro bota a andar cara o remate do  curso, aproveitando e   comprometéndose con todas 
as posibilidades que nos ofrecen as tecnoloxías da comunicación,  porque non hai tarefa máis gratificante  
que ir abrindo camiños na demostración diaria de que a escola pública avanza, mellora, e ofrece a mellor 
calidade, sempre na vangarda e na experimentación. 

 

Hoxe tedes diante  dos vosos ollos unha nova entrega do noso xornal, que se achega á 
comunidade escolar co alicerce de sorprendervos novamente; colle azos e espállase polo eido educativo 
cós alentos anovados, como froito da colleita e o esforzo participado das nenas e nenos, que coa 
colaboración do profesorado enchen de creatividade e enxeño estas páxinas. 

 

Un curso máis , as celebracións, as saídas, as convivencias e as irmandades educativas  
desenvolvidas polo noso centro , permitíronlle ao alumnado, ao profesorado  e as nais/pais, intercambiar 
novas experiencias culturais e a adquisición de novos referentes educativos. Toda esta intensa e variada 
actividade,  dan conta dunha escola   dinámica , aberta e innovadora , a prol   dunha ensinanza   acorde 
coas esixencias dos tempos que nos toca vivir. 

  
Queremos amosar o noso recoñecemento e agarimo para Purificación Fernández Paz  e Francisco 

Javier Martín Otero, nese paso cara a xubilación, despois de entregar o seu maxisterio  á educación durante 
longos anos cheos de proveito e coa satisfacción inmensa de ter formado parte do colectivo da escola 
pública. 

 

Felicitar ao alumnado  de 6º nesa nova andadura  pola ESO, esperamos   que para o voso 
percorrido  levedes un cartafol acugulado dos bos desexos e  recordos inesquecibles da que sempre será "a 
vosa escola",  e vos sintades  orgullosos de ter pertencido a Campolongo. Desexamos que logredes acadar 
aquelas metas  que vos  permitan afrontar con valentía e responsabilidade os quefaceres da vida.  

 

             E para toda a Comunidade Educativa, o desexo dun verán fermoso de aconteceres e cálido 
de reencontros, na procura dos gratos momentos que nos leven a medrar en felicidade.                     

      

                                                                                      

                                                                                     ENDL DO CEIP CAMPOLONGO                                     
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Era un día normal e corrente en Howarts e Harry e os seus 
amigos estaban na clase de maxia. O profesor estáballes 

ensinando a abrir un túnel do tempo, pero confundiuse ao 
pronunciar o feitizo e Harry quedou absorbido por el. 

Harry- ¿Onde estou?, ¿que fago aquí? –dixo Harry sorprendido. 
Nisto escoitou unha voz: 
D.Quijote- ¡¡¡A CARGA!!!-dixo, a voz en grito, Don Quijote. 
Harry- Tranquilo..., déixame presentarme, son Harry Potter e veño de Howarts, ¿onde estamos 
exactamente?-preguntou Harry  
D.Quijote- Pois... en Castela a Mancha (s.XVII), e eu son Don Qujote da Mancha- respondeu. 
Harry- Encantado. 
D.Quijote- Oe, ¿axúdasme con aqueles xigantes?-preguntou Don 
Quijote. 
Harry- ¿Que xigantes?, eu só vexo muíños- dixo Harry estrañado. 
D.Quijote- ¿Axúdasme ou non? 
Harry- Vale... 
Acto seguido Harry colleu a súa variña e pronunciou: 
Harry- ¡¡Wingardius leviosa!!!   
E de repente todos os muíños víanse no aire, Harry aproveitou e lanzounos contra un muro, e 
nisto saltou Don Quijote: 
D.Quijote- ¡Concho! ¿Como o fixeches? Ensíname ese truco, por favor. 
Harry- Vale, pero a cambio deixarasme a túa lanza e ensinarasme a utilizala, xa que os meus 
inimigos non o esperarán, ¿de acordo?. 
D.Quijote- De acordo – afirmou Don Quijote. 
Despois dunhas clases intensivas de maxia e lanza, os dous dominaban a perfección os seus 
novos ataques. 
Apareceu de pronto o túnel, pois o profesor xa apañara o problema e volveuno a abrir. Harry 
despediuse e regaloulle a súa variña a Don Quijote e el, deulle a súa lanza. Os dous acabaran 
con novas armas, e dixeron a coro: 
Harry e Don Quijote-  Alégrame terte coñecido, ¡¡ata logo novo amigo!! 
 
 
 

 
Creado por:                Alexandra Piñeiro Bugallo  
                                       Sira Villegas  Ponte 
                                       Lucía  Carballal  Araújo                                  6ºB                                     
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PPuurrii  ::  OOss  tteeuuss  eexx--  aalluummnnooss  lleemmbbrráámmoossttee..  

  

DDoouuss  aannooss  ddee  aalleeggrrííaass  

qquuee  ccoorrrreenn  ppoollaass  nnoossaass  vviiddaass..  

  

DDoouuss  aannooss  qquuee  lleemmbbrraarreemmooss  

ee  nnoo  nnoossoo  ccoorraazzóónn  ggaarrddaarréémmoossttee..  

  

GGrraazzaass  ppoorr  eennssiinnaarrnnooss,,  

ttaannttoo  aapprreennddeerr  ccoommaa  aaxxuuddaarrnnooss..  

  

PPrrooffeessoorraa  PPuurrii  aaggoorraa  qquuee  ttee  vvaass  

ssaabbeerreemmooss  qquuee  nnoonn  nnooss  eessqquueecceerrááss..  
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Xa chega o outono, 
as follas comezan a caer 

e o chan cóbrese de cores  
no amencer 

 
Laranxa, amarelo, vermello, 

algún deles son 
e non esquezamos 
o querido marrón. 

 
Pero non caen follas só. 

Un pequeno froito 
amarelo e marrón 

vai caendo ao ritmo do son. 
 

Este froitiño moi rico está 
e todo o mundo o quere xantar, 

asado ou cocido, 
a min dáme igual. 

 
¿ Sabes de que froito  

estouche a falar? 
A fermosa castaña  
que vaiche gustar. 

 
 

                      Laura Piay Rodríguez 
  

                            6º B 
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Coidar anciáns, axudar a inmigrantes, axudar a persoas que están no cárcere... Esto son 
algunhas das cousas que a Cruz Vermella fai. E hoxe, venres día 3 de abril, María e Jésica, dúas 
voluntarias desta organización, viñeron darnos unha charla. Primeiro ensináronnos, a partir 
dun monitor, que fundou a Cruz Vermella. Foi un señor chamado Henri Dunant (8 de maio 
de 1828, Suíza).Debido ao seu traballo tivo que irse a vivir ao norte de Italia, alí viu que había 
guerra. Cando rematou, moitos dos soldados que estaban feridos, non estaban atendidos e 
Henri foi ao pobo máis próximo a pedir axuda. Non quería salvar só as persoas dun bando, 
senón que quería coidalas a todas.Por iso cando volveu a Suíza decidiu, crear unha 
organización para axudar as persoas necesitadas.E así naceu Cruz Vermella, este símbolo 
representa a bandeira de Suíza ao revés, en honor a Henri Dunant. E nalgúns países, como a 
cruz pódese entender coma algo católico, substitúese por unha Media Lúa Vermella.  
Logo ensináronnos que estes símbolos tamén significan protección, xa que nunha guerra ás 
persoas desta organización, que levan o símbolo, non se lles pode atacar. Estas persoas 
montan hospitais de garda, levan comida... Tamén se houbera unha catástrofe natural, eles 
axudan construíndo pozos de auga, retretes, e outras cousas de necesidade. 
Seguidamente explicáronnos que  teñen uns principios que son: 
Humanidade: A Cruz Vermella preocúpase polos discapacitados, inmigrantes...Pola 
humanidade. 
Imparcialidade: Non toman parte de ningún bando. Non fai ningunha distinción de sexo, 
raza... 
Neutralidade:Para que todos teñan confianza nesta institución, nunca toma parte nas  
discusións políticas, raciais e relixiosas. 
Independencia:O movemento é independente. É dicir  vai por libre dos poderes públicos. 
Carácter voluntario: É unha organización de voluntarios e de carácter desinteresado. 
Unidade: En cada país só pode haber unha Cruz Vermella ou Media Lúa Vermella. 
Universalidade: A asociación é universal. Todos teñen os mesmos dereitos de ser atendidos 
Despois Jésica falounos do que facía ela dentro da Cruz Vermella de Pontevedra. Ela facía 
dúas funcións: 
Avisar ao parentes dunha persoa que se atopa no cárcere e, que poidan ir visitalos os seus 
fillos ou familiares. Ensináronnos algunhas fotografías das cousas que facían, como 
confeccionar roupa ou obxectos para divertise. 
Tamén colabora cunha residencia de anciáns e persoas  que viven soas. 
Por último invitáronnos a participar nun concurso de debuxo  que consiste en debuxar algo 
relacionado coa Cruz Vermella. Eses debuxos logo serán seleccionados e cos doce mellores 
farán un calendario para o 2010. Será moi divertido. 
               ¡¡Foi unha gran charla!! 
 
                                           Alexandra Piñeiro Bugallo  6º B 
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           OOllaa,,  cchháámmoommee  PPaauullaa    ee  eessttaa  éé  aa  mmiiññaa  hhiissttoorriiaa..  EEmmppeezzoouu  ccaannddoo  

ttiiññaa  77  aannooss,,  ooss  nnoossooss  ppaaiiss  ccoommeezzaarroonn    aa  aaffaassttaarrssee  aattaa  qquuee  ssee  

sseeppaarraarroonn..  AA  mmiiññaa  iirrmmáá    xxeemmeellggaa,,  LLaauurraa,,  ffooiissee  ccoo  mmeeuu  ppaaii  qquuee  éé  

ddoouuttoorr  ee  oo  sseeuu  

ttrraabbaalllloo  llllee  lleevvoouu  aa  

mmuuddaarrssee  aa  EE..EE..UU..UU    

ee  eeuu  mmaarrcchheeiimmee  aa  

TTúúnneezz  ((ÁÁffrriiccaa))  xxaa                  

qquuee  aa  mmiiññaa  nnaaii  éé  

aarrqquueeóóllooggaa..  MMiiññaa  nnaaii  

ppeerrddeeuu  oo  sseeuu  

ttrraabbaalllloo  ee  ccaaeemmooss  nnaa  

ppoobbrreezzaa,,  eeuu  sseemmpprree  

llllee  pprreegguunnttaabbaa  aa    

mmiiññaa  nnaaii  ccaannddoo  

vvoollvveerrííaa  aa  vveerr  aa  mmiiññaa  

iirrmmáá  ee  oo  mmeeuu  ppaaii  ,,  ee  

nnuunnccaa  mmee  rreessppoonnddííaa  

,,  sseemmpprree  ccaammbbiiaabbaa  

ddee  tteemmaa  ..  SSaaííuummee  

uunnhhaa  bbeeccaa  ppaarraa  

eessttuuddaarr  mmeeddiicciinnaa  eenn  

EE..EE..UU..UU  ..  OOss  2244  aannooss  

tteerrmmiinneeii  aa  ccaarrrreeiirraa  ;;  ee  ddeecciiddíínn  bbuussccaarr  ttrraabbaalllloo  ..  UUnn  ddííaa  cchhaammáárroonnmmee  

ppoorr  tteellééffoonnoo  ee  mmee  ooffrreecceerroonn  uunn  ttrraabbaalllloo;;  eeuu  aacceepptteeii..  DDeessppooiiss  ddee  uunn  

aannoo  aasscceennddeerroonn  mmee  aa  xxeeffaa  ddee  ppeerrssooaall,,  ee  eennccoonnttrreeiimmee  uunn  hhoommee  mmooii  

ppaarreecciiddoo  aa  mmiinn  ee  lleevvaabbaa  oo  mmeeuu  aappeelliiddoo..  QQuuee  ccooiinncciiddeenncciiaa!!  
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CCaannddoo  cchheegguueeii  aa  mmiiññaa  ccaassaa  ccoonntteeiilllloo  aa  mmiiññaa  nnaaii  ee  ddííxxoommee  qquuee          nnoonn  

mmee  aacceerrccaassee  aa  eell  ,,  aa  nnoonn  sseerr  ppoorr  ttrraabbaalllloo  ..  PPoouuccoo  aa                                            

ppoouuccoo      ffuunn  mmee  eennccaarriiññaannddoo  ccoonn  eell  ,,  ppeerroo  nnuunnccaa  lllloo  ccoonntteeii    áá  mmiiññaa  nnaaii  

..  UUnn  ddííaa  iinnvviittoouummee  aa  ssúúaa  ccaassaa  aa  ccoommeerr  ,,  ccaannddoo  cchheegguueeii  vviinn  qquuee  eerraa  

uunnhhaa  mmaannssiióónn  ......  

¡¡  EE  eennccoonnttrreeiimmee  uunnhhaa  rraappaazzaa  iiddéénnttiiccaa  aa  mmiinn  !!  EErraa  aa  mmiiññaa  iirrmmáá  ,,  mmeeuu  

ppaaii  ccoonnttoouummee  ttooddaa  aa  vveeddaaddee  ,,  xxaa  qquuee  ,,  eeuu  nnoonn  ssaabbiiaa  nnaaddaa  ,,  ppeerroo  

ccaannddoo  mmee  vviiuu  

aaffaassttoouussee  ddee  

mmiinn  ee  nnoonn  ssee  

sseennttoouu  aa  ccoommeerr  

ccoonn  nnooss  ..  

  --NNoonn  ttee  

pprreeooccuuppeess  ..  

--  ddiixxoo  mmeeuu  ppaaii  ..   

EE  eeuu  sseenn  ppeennssaalloo  

ssuubbíínn  aa  ffaallaarr  ccoonn  

eellaa  ,,  eessttiivveemmooss    

ffaallaannddoo  ee  

rreeccaappaacciittoouu  ..  

TTiivveemmooss  uunnhhaa  

ggrraann  iiddeeaa  ,,  

vvoollvveerr  aa  uunniirr  aaooss  

nnoossooss  ppaaiiss  ..    

UUnn  ddííaa  qquueeddaammooss  

nnoo  ppaarrqquuee  eellaa  ccoo  sseeuu  ppaaii  ee  eeuu  ccooaa  mmiiññaa  nnaaii  ..  PPaassaarroonn  ooss  ddííaass  ee  

ffóórroonnssee  eennccaarriiññaannddoo  ,,  ee  ssee  ccaassaarroonn  ¡¡VVoollvveemmooss  aa  sseerr  uunnhhaa  ffaammiilliiaa  !!    

AAggoorraa  vviivviimmooss  ttooddooss  xxuunnttooss  ¡¡  AAttaa  tteemmooss  ccaann  !!  

 

    Raquel, Lorena R. , Lucía, Cecilia  e Carolina   6º A 
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SSee  mmee  ppoorrttoo  mmaall  ccaarrbbóónn  

qquuee  nniinngguuéénn  ddiiggaa  oo  ccoonnttrraarriioo,,  

ppeerroo  ssee  mmee  ppoorrttoo  bbeenn,,  

ooss  rreeiiss  ttrrááeennmmee  uunn  aaggaassaalllloo..  

  

EE  ccaannddoo  ppoorr  ffiinn  eessppeerrttoo  

mmooiittooss  nneerrvviiooss  ee  iilluussiióónn,,  

oo  úúnniiccoo  qquuee  ddeesseexxoo  

ee  ttooddoo  mmeennooss  ccaarrbbóónn..  

  

CCaannddoo  mmiirroo  bbaaiixxoo  oo  aabbeettoo  

ee  vveexxoo::  ccaarrbbóónn  nnoonn  éé,,  

oo  qquuee  éé  ,,  éé  uunnhhaa  ppeelloottaa  

ppaarraa  ddaarrllllee  bbeenn  ccoo  ppéé..  

  

AA  ppeennaa  ee  qquuee  iissttoo  xxaa  aaccaabbaa  

ooss  rreeiiss  vvaannssee  uunnhhaa  vveezz  mmááiiss  

¡¡  sseemmpprree  qquueeddaarráá  oo  mmeeuu  ccuummppllee!!  

ddííggoollllee  ttrriissttee  aaooss  mmeeuuss  ppaaiiss..  

 

       AAnnaa  HHeerrmmiiddaa  66  BB 
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Como todos os anos o festival do Nadal celebrouse dúas veces: unha para os 
nenos pequenos e outra para os maiores. As actuacións que máis nos gustaron ( todas 
nos gustaron pero estas salientaron ): 

-Os nenos de infantil con: 
“Buscando a Papa Noel “e “ Falade ben 
baixiño , petade pouquiño”. 

-Primeiro C con: “Polo Nadal as 
letras petan ao portal”.  

-“Cu-cú´” cantado polos nenos 
de terceiro ciclo. 

-Cuarto A interpretou: “Todo 
foi un soño “.  

-E nós os nenos  e nenas de 
sexto curso interpretamos: “Os nenos 
que querían vivir o Belén “  e cantamos 
“As Xaneiras” . 

Os nenos e nenas do instituto, 
que estiveron  aquí o ano pasado 
viñeron a vernos. 

E tamén viñeron algúns 
familiares do  alumnado. 

Pero antes de ir ao ximnasio a 
ver o festival chegou Papá Noel e 
regalounos a todos unha lanterna e un  
afiador-goma, cunha piruleta de 
chocolate.  Despois cando fomos ver o 
festival  estivo moi interesante a 
actuación do alumnado de 6ª A: Marcos 
coa frauta e os demais co  piano, e outro 
coa frauta traveseira. E o profesor de 
prácticas, Esteban, e mais un alumno co   
acordeón. 

Todas nos gustaron moito xa 
que os nenos ensaiaran  dabondo, tanto 
as cancións coma as obras que tamén se 
representaron con moita felicidade e 

entusiasmo.  
Se representaron máis obras que cancións, pero tendes que entender que non 

podemos comentalas e falar delas xa que ocuparía moito sitio e temos que deixar 
espazo para outros traballos. 

 
                                   Lucía Martínez García e Lorena Rivas Tilve de 6ºA 
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Os nenos e nenas do Primeiro Ciclo fixeron unha pomba con pombiñas pequenas e cantaron 

unha canción. 
 

                                                        OO      PPAATTIIOO  DDOO  CCOOLLEEXXIIOO  
  

                              OO  ppaattiioo  ddoo  ccoolleexxiioo                                                                                                        OO  ppaattiioo  ddoo  ccoolleexxiioo    

                              éé  ppaarrttiiccuullaarr,,                                                                                                                              éé  ppaarrttiiccuullaarr,,  

                              aallíí  nnuunnccaa  hhaaii  ppeelleexxaass                                                                                                  eessttaammooss  ttooddooss  xxuunnttooss  

                              xxooggaammooss  eenn  ppaazz  ..                                                                                                            xxooggaammooss  sseenn  ppaarraarr..  

                                  

                            AAbbrráázzaattee,,                                                                                                                                        AAbbrráázzaattee,,  

                            ee  vvóóllvveettee  aa  aabbrraazzaarr  ,,                                                                                                      ee  vvóóllvveettee  aa  aabbrraazzaarr  ,,  

                            qquuee  oo  ss  aabbrraazzaaddiiññooss                                                                                                        qquuee  oo  ss  aabbrraazzaaddiiññooss  

                            nnoonn  ssaabbeenn  ppeelleexxaarr..                                                                                                          ffeelliicceess  sseerráánn..  
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 Participamos no X salón do libro infantil e xuvenil 

de Pontevedra  presentando un quiosco onde a nosa 

mascota Xafi vendía palabras de amor para que todos 

puidéramos escribir a nosa historia.  

 
 

Despois de facer unha 

recollida de palabras 

de amos dende a A ata 

a Z, organizáronse por 

grupos para elaborar: 

unah carta, poemas, 

relatos... 

A Douzura de Amor é un libro 

de poemas elaborado polo 

alumnado de terceiro 
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O pasado luns dia 3 de febreiro viñéronos 

visitar dous membros dunha asociación 

chamada Alba, esta asociación dedícase a 

olería. Un deles foi o que nos explicou como 

se facían as pezas de barro, de distintas 

formas, tamaños e cores, e outro era o seu 

axudante que lle collía o material e todo o que 

necesitaba.. 

Explicounos como mover as mans para 

facer as pezas de barro no torno , este torno 

ten un motor que é o que o fai xirar, 

amosounos como hai que ir mellorando as 

mans para ir dándolle forma o barro que vai 

xirando. 

Díxonos se queriamos probar a facelo, todos os da clase levantamos a man 

pero el dixo un nome e tocoulle a Alberto. Ao principio saíalle ben pero 

despois desfíxoselle un anaco e  entón  eles axudáronlle a que non se lle 

desfixera. 

Cando rematou Alberto, dixeron o nome dunha nena e saíu Carmen, 

aínda que tiña un dedo mal, fíxoo bastante ben. 

Finalmente, eles fixeron unha peza de barro estreita e alongada, deixárona 

secar un pouco, despois todos os da clase puxemos o noso nome cun punzón 

nesta peza de barro. 

Cando se foron dixeron que ían levar a peza para que secase no forno da 

súa asociación, e que cando volvesen ao colexio traeríana. 

A experiencia gustoume moito, pero gustaríame máis facer unha peza coas 

miñas mans no barro. 

                                                                          Pablo Crespo Otero 6 B 
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Este ano o Entroido do noso colexio celebrouse no centro, por segundo ano 
consecutivo. No comedor podíanse observar as caras ledas dos nenos pequenos, 
que o estaban a pasar xenial  na compaña dos seus pais e cunhas monitoras que 
lles ensinaban  xogos, e encargábanse de que ninguén se aburrise. 

Eu ía de pitufo xunto coas minas amigas, en total eramos catro: Elena, 
Lorena, Lara e outra Lorena; outros ían de chinos, raperos, hippies etc. Como os 
nenos estaban correndo dun lado para outro, xogando, saltando, etc. No patio 
cuberto a ANPA puxo como un pequeno quiosco onde comprabamos 
lambetadas; tamén vendían pataquiñas, refrescos... 

Por outra parte no ximnasio e nos patios de recreo podiámonos encontrar a 
moitos nenos con disfraces moi bonitos. 

Todo estaba moi ben preparado tanto no comedor, como no ximnasio había 
carteis de moitas cores, bandeiriñas, etc. 

Os nenos e as nenas que fomos o pasamos xenial, e aínda que para o ano 
algúns xa non esteamos levámonos un bo recordo deste Entroido , e pasaremos 
por alí para ver como se divirten os rapaces. 

 
Elena Cao García e Lorena Ogando Duran  6°A 
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EEuu  qquueerroo  sseerr  ttaann  aallttaa    
ccoommoo  aa  llúúaa  
¡¡aaii!!  ¡¡aaii!!  
ccoommoo  aa  llúúaa  
ccoommoo  aa  llúúaa  
  

ppaarraa  mmiirraalloo    EEnnttrrooiiddoo  
qquuee  xxaa  eessttáá  aa  cchheeggaarr  
¡¡aaii!!  ¡¡aaii!!  
qquuee  xxaa  eessttáá  aa  cchheeggaarr  
qquuee  xxaa  eessttáá  aa  cchheeggaarr..  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

OO  ssooll  eessttáá  ddeeiittaaddoo  
nnoonn  qquueerree  ssaaíírr  
¡¡aaii!!  ¡¡aaii!!  
nnoonn  qquueerree  ssaaíírr  
nnoonn  qquueerree  ssaaíírr  
  

ppoorrqquuee  aa  llúúaa  mmooii  ppiillllaa  
nnoonn  qquueerree  dduurrmmiirr  
¡¡aaii!!  ¡¡aaii!!  
nnoonn  qquueerree  dduurrmmiirr  
nnoonn  qquueerree  dduurrmmiirr..  
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OOss      eessppaazzooss      ffiixxéérroonnssee      fflloorr  

ee      ffuunn  ccaarraa      aa      ttii,,      ccaammeelliiaa,,  

eessppaarreexxeennddoo      oo      tteeuu    nnoommee    ccoo      ppoollee  

ee      ssoopprreeii      ppaallaabbrraass  

      ppoollaa      eessccoollaa      ddee      CCaammppoolloonnggoo  

aa      pprrooccllaammaarrttee      rraaííññaa      ee      ddeeuussaa  

vveerrsseeaaddoorraa        ddaa        ffeerrmmoossuurraa  

    qquuee  aaccaarriiññaa      ooss      nnoossooss      oollllooss  

nneessttaa      cciiddaaddee      ddee      ppeeddrraa  

PPoonntteevveeddrraa..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

XXX...BBB...CCC  
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DDDeee   mmmoooiiitttaaasss   cccooorrreeesss   hhhaaaiiinnnaaasss   

nnnooo   nnnooosssooo   xxxaaarrrdddííínnn,,,   

pppeeerrrooo   aaa   mmmaaaiiiooorrríííaaa   dddaaasss   vvveeeccceeesss   

vvvééémmmooolllaaasss   nnnooo   mmmeeesss   dddeee   aaabbbrrriiilll...   

   

AAA   ppprrriiimmmaaavvveeerrraaa   ccchhheeegggooouuu   

eee   uuunnn   aaagggaaasssaaallllllooo   dddeeeiiixxxooouuu...   

¿¿¿QQQuuueeennn   ssseeerrrááá???   ¿¿¿QQQuuueeennn   ssseeerrrááá???   

ppprrreeegggúúúnnntttaaannnssseee   aaasss   ffflllooorrreeesss   dddooo   llluuugggaaarrr...   

   

ÉÉÉ   aaa   bbbooonnniiitttaaa   cccaaammmeeellliiiaaa   qqquuueee,,,   

vvveeessstttiiidddaaa   dddeee   mmmoooiiitttaaasss   cccooorrreeesss   

rrrooosssaaa,,,   bbbrrraaannncccaaa   eee   vvveeerrrmmmeeellllllaaa   

vvvééénnn   aaaqqquuuííí   pppaaarrraaa   vvviiivvviiirrr:::   

ÉÉÉ   aaa   rrraaaíííñññaaa   dddaaasss   ffflllooorrreeesss   dddeee   aaabbbrrriiilll...   

   

   

               LLLuuucccíííaaa   MMMaaarrrtttííínnneeezzz   SSSááánnnccchhheeezzz---GGGaaabbbrrriiieeelll   555   CCC   
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Campolongo canta o Maio 
nesta cidade de pedra 
aí van as nosas coplas 
polo ar de Pontevedra. 
 

Cun saúdo de benvida 
comezamos a falar 
traemos algúns dicires 
que lles qu eremos contar. 
 

Viñemos ben preparados 
coa gorxa afinada 
pois mollamos a palleta 
con zume de laranxada. 
 

Para vestir este Maio  
de pampullos e fiúnchos 
tivemos que percorrer 
os camiños e recunchos.  
 

O cuco chega cucando 
por riba da Ferraría 
guíndalle bicos ao vento 
con donaire e alegría. 
 
Canta cuco, canta cuco 
enriba dunha camelia 
vén andar o noso Maio 
que chegou a primavera. 
 

O  cuco  enredou  coas  notas 
abaneando o peteiro 
e  os  nenos  facendo  coro 
cantaban  todos  contentos. 
 

Subimos o noso Maio  
por detrás de S. Xosé 
pasamos pola Oliva 
facendo o camiño a pé. 

 
 

 
Montado en “carrilana” 
con rodas de bicicleta 
chegamos á Ferraría 
coa equipaxe completa. 
 

No colexio aínda chove 
cando flúe a chuvascada 
o problema vén de vello 
que o saiba a concellala. 
 

Hai artistas que nos baños 
teñen provocado enchentes 
cando atoan de papel 
e atascan os retretes. 
 

As persianas aínda fallan 
e as mesas xa se avellan 
pero temos un problema 
coas portas que non pechan. 
 

Emporiso que a miúdo 
recibimos as visitas 
dos rateiros que despoxan 
e marchan sen deixar pistas. 
 

A vila padece obras  
que non se dan rematado 
non hai cartos suficientes 
para poñerlles o ramo. 
 

Precisamos un GPS 
para andar pola cidade 
e camiñar polas rúas 
con certa seguridade. 
 

Non vaian polo Concello   
Campolongo e o Campiño   
mellor collan por Bos Aires 
e bañaranse no río. 
 
 

 
Cando rematen a praia 
supoñendo que o fan 
se non esgotan os fondos 
estará para o verán. 
 

E tamén por supoñer  
estivemos cavilando 
non sería estraño ver  
a Miguel Anxo nadando. 
 

Mentres nada e garda a roupa 
os votos vanlle marchando 
e os que turran por entrar 
coa boina apañando. 
 

Lores vai perdendo apoios 
elección tras elección 
o Telmo faille a cama 
para coller o bastón. 
 

E Tareixa mentres tanto  
botando as contas da vella 
esfolla na margarida 
por si lle queda  parella. 
 

O bipartito da Xunta 
non cumpriu o prometido 
e a xente de Galicia 
mandounos para o retiro. 
 

Touriño foi xubilado 
xa non está gobernando 
Quintana segue na festa 
pero quitáronlle o mando. 
 

Adeus para o desgoberno 
parella mal amañada 
se deron en facer algo 
ninguén se lembra de nada.
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Para Santiago se vai 
co encargo de mandar 
e dentro de catro anos 
volverá a recuncar. 
 
Achegouse o momento  
de arranxar  tódalas cousas  
con Feijóo de mandatario 
enriba de catro rodas. 
 
Para cumprilas promesas 
empezamos a cambiar 
primeiro tócalle aos coches 
logo virá o demais. 
 
Audi non que é moi caro 
xa o dixo o presidente 
eu prefiro un Citroen 
que semella máis corrente. 
 
Canta cuco, canta cuco 
por enriba dos loureiros 
dille á xente desta praza  
onde foron os diñeiros. 
 
Dille a tódolos presentes  
na fermosa Ferraría 
cantos contiños nos contan 

  cada noite e cada día. 
 

 
 

 

Cóntalle iso do paro 
e tamén da recesión 
onde se foron os cartos 
que non queda un patacón.  

 
Mentres chega o remedio 
dos que teñen o poder 
comeremos catro codias 
de pan sen amolecer. 
 
Presidente  Zapatero 
ponlle rumbo ao temón 
arranxa ben o da crise 
que senón vén a  ración. 
 
Se non te ves competente 
fala coa oposición 
Rajoy dirixe un partido 
sen tramas nin corrupción. 
 
As liortas que nos contan 
de espías e “pelotazo” 
son un invento da prensa 
que quere dar o “coñazo”. 
 
A sanidade precisa  
unha boa intervención 
e os políticos predican 
sen mellorar a xestión. 

 
 
 
 

Dez anos de papelame 
e promesas incumpridas 
din que a historia do AVE 
está chea de mentiras. 
 
ENCE si ou ENCE non 
aprendede a canción 
cando Telmo sexa alcalde 
ENCE vai para Marcón. 
 
Pontevedra Club de Fútbol 
moito tedes que correr 
para sumar os puntiños 
que vos fagan ascender. 
 
Non se cansan, nin se renden 
os xogadores de azul 
o Teucro terá futuro 
si hai cartos no baúl. 
 
Viñemos cantar os Maios 
como manda a tradición 
cando remate a festa 
paparemos o roscón. 
 
Xa chegou a despedida 
deste maio cantareiro 
acabóusenos a leria 
ata o ano vindeiro. 
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MELLORES LECTORES 

Moitos alumnos e alumnas fixeron uso da 

nosa biblioteca, pero en especial:     

María J. Insfrán 

Miguel Ñuño 

Carolina Santiago 

Sabela Alonso 

Paula Duro 

Nerea Arosa 

Ramón Fernández 

Noa Canosa 

Juan Estévez 

Roberto Rogu 

Sara Garrido 

Anxo Tato 

Zeltia Pino 

Antón Rey   e 

Beatriz Moreira 

  que foron os que máis libros leron durante 

todo o curso. 

Durante este 

curso lemos 

moito, sobre todo 

de AMOR, 

ASTRONOMÍA e 

tamén lemos 

POESÍA 
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A noite anterior a o dia da excursión estaba moi nerviosa preparando todo o que 

tiña que levar . É case máis divertido porque os días anteriores chamámonos entre as 
amigas para non esquecernos de nada. 

Por fin chegou o esperado dia e subimos ao autobús coas nosas mochilas. A 
primeira parada fixémola no planetario de A Coruña. Tiña tres andares e na parte de 
arriba estaba dito planetario. Na entrada había uns pitos recen nados nunha incubadora. 
Eran moi bonitos. O primeiro andar estaba cheo de experimentos diversos, todos eles 
moi interesantes. No segundo andar vimos moitas ras, sapos, tritóns …era a sala dos 

anfibios. 
Había moitas ras de cores que parecían de plástico, outras estaban tan camufladas 

que nolo pasamos xenial intentando atopalas. 
Porén, o mellor estaba ao final porque vimos unha película que parecía en tres 

dimensións e proxectada na cúpula que trataba sobre a evolución. 
  Rematada esta visita fomos cara a Domus. Alí comemos e aprendemos cousas 

sobre o corpo humano: como nacen os bebés, como funciona o corazón, o noso cerebro … 
o que máis me gustou foi un xogo que facías cun compañeiro teu. Sentabas nunhas 
cadeiras e un aparato na cabeza medía as túas ondas cerebrais e tiñas que relaxarte. 
Había unha boliña enriba da mesa que se movía cara a persoa que menos se relaxaba, foi 
moi divertido. 

A nosa última parada foi no acuario onde vimos, como é normal, moitos peixes, 
cabalos de mar, etc. Tamén había un enorme tanque circular onde nadaban peixes e 
quenllas, pero para min as máis graciosas foron as focas. 

De volta a casa todos estabamos moi cansos, pero felices e desexando chegar á casa 
para contalo todo e ver as fotos que fixemos. 

                 

                                  BEATRIZ MARTÍN HERRERO  6A 
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