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Editorial 

Chegamos a xuño e outro ano máis 

remata o curso sen darnos conta, 

querendo compartir o noso xornal 

escolar e agradecerlles a súa 

colaboración aos que 

participaron nel. 

 

A nosa revista Anduriña pretende ser 

un esapzo onde todo o noso alumnado 

exprese con responsabilidade todo 

aquilo que sexa significativo e 

interesannte para a comunidade 

educativa; e todos os traballos 

presentados se fixeron con moita 

ilusión. 

 

Esperamos que sexa do seu agrado, e 

animamos a todos a continuar 

participando nas próximas edicións, non 

esquecendo que a nosa finalidade é 

crear gusto pola lectura e pola escritura. 

 

Ata o próximo número! 

 

EDLG 



O COLEXIO 
 

Veño ao colexio a estudar, 

pero tamén a gozar. 

 

Debo de estar atenta 

traballando  e moi contenta. 

 

Aquí aprendemos conceptos, 

valores e un comportamento correcto. 

 

En matemáticas sabemos restar, 

sumar e multiplicar. 

 

En lingua estudamos as preposicións, 

sen olvidarnos das conxuncións! 

 

E se queredes saber de animais, 

acudide á clase de naturais.  

Fe Moreda Gasalla 

5º curso de Primaria 

 

O DÍA DO LIBRO 

 

O día do libro 

é moi especial. 

Tes moitos libros para ler, 

isto é xenial. 

 

Hai tantas historias 

de medo e aventuras, 

que cando viaxas ao lelas 

podes chegar onde queiras.   Vicky Vizoso Martínez

 5º curso de Primaria 

 

 



VIRXE MARÍA 

María é a muller que me quere noite e día 

e a persoa que me fai sorrir de ledicia. 

Sen ela non viviría! 

 

Ti es a nai de todos nós,   

a nai da miña gran familia.. 

 

Cando vou ao colexio e teño algunha discusión 

acudo a ti para que lle fales ao meu corazón. 

Todo o agarimo que me dás non cabe nun avión! 

 

Es tan branda como o algodón 

e tan apreciada como unha mansión. 

 

Espero que nunca me deixes de querer 

aínda que, non te preocupes, 

o meu amor non o vas perder. 

 

Fe Moreda Gasalla 

5º curso de Primaria 

 

 

 
 

A  NOSA NAI MARÍA 
 
 
María, es bondade, es amor, 
es preciada no meu corazón. 
 
Axúdanos a non pecar, 
e a saber valorar. 
 
Es o noso exemplo de vida 
tan cariñosa e sencilla. 
 
Oh Virxe María! 
ti es a luz que nos guía. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Muller sacrificada, 
doce e amada. 
 
Nacida en Nazaret, 
e admirada pola súa forma de ser. 
 
Ti quéresnos por igual, 
aínda que fixésemos algo mal. 
 
 
Antía Castro Sanjurjo e Julia Fdez Castro 

5º curso de Primaria 

 



A PRIMAVERA 

 

A primavera xa comezou 

cos paxaros voando e piando. 

As flores renacendo, 

os xirasoles ao sol mirando.  

Eu divírtome xogando  

e o meu irmán nadando.  

Coa miña familia camiño 

e o meu avó imaxínase voando. 

 

Shaila de la Rosa Prieto 

5º curso de Primaria 

 

 

PRIMAVERA 

 

En flor está a amendoeira 

pois chegou a primavera. 

 

As flores que estiveron durmindo 

agora estanse abrindo. 

 

Medran as leitugas 

pero cómenas as eirugas. 

 

Que bonita é a primavera! 

Oxalá fose máis duradeira! 

 

Fe Moreda Gasalla 

5º curso de Primaria 

 
 
  



  

https://www.youtube.com/watch?v=i0909HS8Qz8&feature=youtu.be
https://youtu.be/OK0AhZ2Uh-k
https://youtu.be/59OVMrz9reU


 

 

LIBROS DE LECTURA QUE RECOMENDAMOS 

 OS ALUMNOS E ALUMNAS DE 5º CURSO PRIMARIA 

 

VIDAS EXTRAORDINARIAS 

Vidas extraordinarias é un libro que contén 101 incribles aventuras para coñecer a vida 

de homes e mulleres extraordinarios que coas súas ideas, a súa valentía, a súa 

intelixencia e a súa creatividade cambiaron o mundo. Os seus personaxes son artistas, 

xenios, sabios valentes e visionarios.  

Eu recomendo este libro porque é moi interesante coñecer un pouco as persoas que 

contribuiron a  mellorar as nosas vidas e a nosa sociedade. 

Emma García Vázquez 

 

O TESOURO DE BARRACUDA 

 Este libro titulado O tesouro de Barracuda, cuxa autora é Llanos Campos Martínez é un 

libro moi interesante, divertido… É a historia duns piratas que van na procura de tesouros. 

Conseguiron moitos, pero o primeiro de todos foi un libro que o pirata Krane deixara 

enterrado onde daba pistas sobre o paradoiro das súas riquezas. 

Por esta razón a tripulación do Cruz do Sur decide aprender a ler e, finalmente, seguindo 

as pistas do libro e tras moitas peripecias tan arriscadas como divertidas, atopan o 

tesouro.  

Chispas, un grumete de once anos, conta nesta novela as aventuras que vive a bordo do 

Cruz do Sur, o navío do capitán Barracuda. 

Este premio O Barco de Vapor avanza a toda vela! A súa autora publicou despois deste 

outros dous libros máis do capitán Barracuda: 

BARRACUDA NO FIN DO MUNDO E BARRACUDA, O REI MORTO DE TARTARUGA. 

Pablo Gómez Fernández 



A SEÑORITA BUBBLE 

Eu recomendo este libro de Ledicia Costas porque nos ensina que non podemos xulgar 

mal ás persoas polas cousas que nos digan os demais. A esta señorita pasoulle iso, 

menos mal que atopou dúas nenas que o deron todo por ela e souberon defendela contra 

vento e marea. Ela era máxica, súper boa, a mellor persoa do mundo. 

Lédeo porque eu paseino xenial, rin e aprendín que hai que apreciar aos demais. 

Antía Castro Sanjurjo 

OS CINCO ESCÁPANSE 

Chega de novo as vacacións e os nenos planifican unha emocionante excursión dunha 

semana na isla de Kiring, pero os seus plans véñense abaixo cando os pais de Jorge 

teñen que marchar. 

Ficarán quedos os cinco? 

Descubrídeo vós mesmos! 

Eu recomendo o libro ás persoas apaixonadas polas aventuras. 

Julia Fernández Castro 

UN INTRUSO EN MI CUADERNO 

O libro trata dunhas bolboretas que invaden o caderno de Mariano, un neno aspirante a 

astronauta, futbolista e detective.  

As bolboretas son de todas as formas e  cores, pero ningunha voa pois están debuxadas 

e Mariano decide descubrir o misterio. 

Cando está preto de resolver o enigma, algo cambia: aparece unha nova bolboreta triste.  

Que lle pasou ao debuxante? Que quererá dicirlle a Mariano? 

Para descubrilo tes que ler este libro. 

Julia Fernández Castro 



CONTOS DE BOAS NOITES PARA NENAS REBELDES (VOLUME 1 - 2) 
 
Este libro trata de 100 mulleres que queren salvar os seus dereitos como mulleres que 

son. Ten moitos valores e eses valores hai que aprecialos. 

Dedícollo especialmente ás mulleres que están a loitar polos seus dereitos e 

recoméndollo a os nenos e nenas de 4º, 5º e 6º de primaria e 1º de Secundaria. 

Irina López Cebeiro 

 

AS AVENTURAS DE ALONSO E SANCHO 

Este libro que nos lembra a "O Quixote" de Cervantes é unha historia de imaxinación sen 

límites. 

A Alonso, un gran lector de 5º de Primaria cunha grande teima polas novelas de 

aventuras, os seus pais confíscanlle a súa biblioteca para conter a súa imaxinación. 

Desexa ser cabaleiro e vivir aventuras co seu amigo Sancho que o segue a todas partes. 

Van en bicicleta e enfróntanse a mozos maiores, sacan o seu avó da residencia, 

descobren farsantes que querían estafar ao pobo e moitas máis aventuras coas que te 

divertirás se les este libro que eu che recomendo. 

Antonio Carrillo Melón 

MAGOS DO ATARDECER 

O autor deste libro é Joan Manuel Gisbert  que nos ofrece un relato sobre a imaxinación 

e solidariedade a través do mundo dos contos. 

Un misterioso personaxe chamado Amiel Solar conta historias todas as noites á entrada 

do bosque en Medina do Alba. 

Os contos que narra Amiel Solar sempre resultan novos e descoñecidos para todos os 

que os escoitan e nunca os repite e é que ten un segreto: Iria Castro, a súa máis 

fascinada oínte, é quen o inspira e é ela a que cando se lle vai acabando a imaxinación a 

Amiel, continúa a historia.   

Janet Villarino Vizoso y Miguel Fernández Castro 



EU MATAREI MONSTROS POR TI 

Este libro, que me regalou  meu pai, trata sobre unha nena que pensa que debaixo da súa 

cama atópase unha civilización de monstros e un día seu pai díxolle: "Eu matarei 

monstros por ti".  

A min encantoume e recoméndollo aos nenos e nenas imaxinativos, soñadores e que 

saben que os seus pais nunca os van enganar. 

Mencía López Casal 

 

FABULOSA NOITE DE SAN JUAN 

 Joan Manuel Gisbert, autor deste libro para nenos e nenas de 8 a 10 anos é un dos máis 

destacados escritores da actual narrativa de misterio e aventuras. 

Neste libro os animais toman a palabra e aproveitan a ocasión para facer oír a súa voz. 

A noite de San Juan vai ser máis alegre e fabulosa que ningún outro ano porque os 

animais conseguiron que os escoiten grazas a un feiticeiro moi especial que lles vai 

axudar. Ata Antonio, o novo gardabosques, vai botarlles unha man.  

Se vos gustan os animais lédeo! Pasarédelo xenial. 

Carlota Pérez Coldeira 

 

JUNIE B. ESTRELA DO TEATRO 

Este libro escribiuno Bárbara Park e trata dunha nena chamada Junie que fai moitas 

trasnadas e vive moitas aventuras. 

Titúlase Estrela do Teatro porque nunha obra de teatro sobre Cristóbal Colón que van 

representar, ela vai ser a estrela, ou iso cre… Pero durante os ensaios ocorren moitas 

desgrazas. Por que? Que pasou? Como ocorreu? 

Terás que ler este libro marabilloso se queres averigualo. 

Lorena Regal Rivas 



CAMPIONATO PROVINCIAL DE XADREZ 

O Campionato Provincial Escolar de xadrez tivo lugar o pasado sábado, 
día 11 de maio. As probas disputáronse desde as 10:30 horas no noso 
centro escolar. Para as 16:30 horas, programouse a entrega de 
premios. 

Nas diferentes categorías participaron os equipos de Fondo Nois, 
Martínez Otero, Reyes e Peóns, Escola Luguesa de Xadrez, Recatelo 
Campus Terra, C. da Xuventude, Escola Luguesa Paradai, Xadrez San 
Roque e, o antitrión, O Pilar. Este colexio foi o gran dominador do 
campionato provincial. Unha vez rematada a competición, os resultados 
acadados polos equipos do Pilar foron os seguintes: 

BENXAMÍN FEMININO: 

O pilar 1: segunda posición. 

O pilar 2: cuarta posición. 

BENXAMÍN MIXTO: cuarta posición. 

ALEVÍN FEMININO: 

O pilar 1: primeira posición / campionas provinciais. 

O pilar 2: terceira posición. 

INFANTIL FEMININO: 

O pilar 1: primeira posición / campionas provinciais. 

O pilar 2: segunda posición / subcampionas provinciais. 

INFANTIL MIXTO: cuarta posición. 

CADETE FEMININO: segunda posición / subcampionas provinciais. 

  



Nesta experiencia coñecimos a moitas persoas de distintas idades e pasamos ao 

longo de todos os torneos un día divertido cos nosos amigos e amigas. Os nenos 

do noso colexio, tanto dunhas categorías como de outras permaneceron moi 

unidos ao longo de todas as xornadas. 

O día 11 ao iniciar a xornada xogamos unha partida pola mañá e deseguido 

comimos todos xuntos no comedor do noso colexio. Pola tarde, xogamos a 

última partida pois como case non había equipos doutros colexios tivemos que 

xogar só dúas roldas en comparación cos outros equipos, que xogaron tres a 

maioría delas. Finalmente, estaba programada a entrega dos premios onde 

quedamos primeiras na nosa categoría (infantil feminino O pilar 1). 

 

Moitísimas felicidades a todo/as e moitas gracias polo voso compromiso e 

esforzo. Noraboa tamén aos outros colexios e clubes da Mariña pola súa 

actuación neste Campionato Provincial. 

 

Alumnas e xogadoras de xadrez de 2º da ESO 

ALBA, LÍA, LIDIA E CLARA 



  



 

  



 

  



EXCURSIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Os alumnos de 5º e 6º de primaria, o día 10 de abril, fixemos unha saída cultural a 

Santiago onde visitamos O Parlamento e A Catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUR SANTIAGO MÁXICO 

Antes de xantar percorremos as prazas que rodean a Catedral. Pola tarde visitamos a 

Catedral por dentro. Explicáronnos lendas, ritos, tradicións e moitas cousas máis.  

Pisamos o quilómetro 0, vimos chegar moitos e emocionados peregrinos á gran Praza do 

Obradoiro.  

Pola tarde acompañounos o que ata o curso pasado foi o noso compañeiro, Luis Montero 

e a súa nai, e que agora viven en Santiago. 

Por último e como levabamos o radio-guía puidemos coñecer as rúas e monumentos máis 

significativos e históricos da cidade. 

Carla Neira Gómez y Daniela Sevilla Pérez 

5º curso de Primaria 

PARLAMENTO DE GALICIA 

No Parlamento gozamos dunha visita 

guiada polo interior e acompañounos 

unha antiga alumna do colexio, Arancha, 

que traballa alí. Presenciamos un de-

bate; algúns vimos ao presidente Feijoó 

e saudounos a todos, Miguel Ángel 

Santalices, actual presidente do Parla-

mento de Galicia. 

Entramos en moitas salas, todas elas 

moi bonitas e cargadas da nosa historia 

galega.  

Ao saír déronnos unha bonita e significa-

tiva mochila e fomos camiñando ata a 

Catedral. 

 



1º DE ESO OPINA! 

“Foron moitas e moi variadas as 
actividades nas que participamos 

durante este curso 2018/19 e 
queremos compartir con todos 
vós as nosas impresións sobre 

algunhas delas.” 

O alumnado de 1º de ESO 

► Semana de  inmersión lingüística 
nos Peares (‘English Week’) 

Un grupo de 25 alumnos foi 
seleccionado para participar durante a 
primeira semana de decembro nunha 
inmersión lingüística nos Peares. 
Conviviron con outros 3 colexios de 
Galicia nun ambiente completamente 
anglosaxón. 

Ainhoa: “Tivemos moitas sorte de ser 
os elexidos para a English Week nos 
Peares. Foi unha experiencia única! 
Nunca esquecerei os choros do último 
día. Aitana, Rubén, Ada, Claudia… 
botámosvos de menos!” 

Lucía: “Recomendaríallo a todo o 
mundo. Unha experiencia incrible na 
que aprender inglés facendo amigos.” 

David M. “Eu xa participara nesta 
inmersión no meu anterior colexio en 
6º de primaria pero esta vez superou a 
anterior!” 

Sonia: “Non pensaba que puidese ser 
tan incrible” 

María: “Superou con moito as miñas 
expectativas. Foi a miña casa e os 
monitores e compañeiros dos 4 
colexios a miña familia.” 

Celia: “Fixemos compis e aprendemos 
sobre outros lugares do mundo. O 
meu grupo era Xamaica. Como 
esquecelo!” 

 

► Velada de Nadal 

Willy Fog invita a un anxo despistado 
a coñecer o mundo da súa man. Son 
os compañeiros deste anxo os que 
forman un gran coro góspel.  

 

Patricia: “Encantoume este formato 
con toda a ESO xunta formando un 
gran coro góspel.” 

Bruno: “Gustoume a idea. Paseino moi 
ben.” 

Mario: “Este ano foi diferente 
compartindo escenario co resto da 
secundaria. A velada serviunos para 
coñecernos mellor entre nós.” 

Candela: “Paseino moi ben a ritmo de 
salsa cubana. Superei os meus medos 
e xa estou desexando que chegue a do 
próximo curso.” 



Ana: “Primeira experiencia actuando 
na obra co grupo de teatro. Repetirei 
seguro!” 

Ainhoa: “Convido ao resto dos cursos 
a que participen dela porque é un selo 
único do noso colexio. Gracias a 
todos os que colaboraron para que 
fose posible!” 

 

► O Entroido 

Co cine como temática, 1º de ESO 
optou por ser as carteleiras. Pola vila 
de Foz desfilaron personaxes do máis 
variopinto: Alicia no país das 
marabillas, o paiaso de IT, Mércores 
da familia Adams, un Transformer, 
Maléfica, a princesa Leia, etc. Iso si… 
levou o seu tempo decidir quen sería 
quen. 

 

Lola: “Este Entroido foi dos máis 
especiais. Mesmo coñecín mellor aos 
meus compañeiros.” 

Iria: “Moi, moi divertido! Moitas 
emocións desfilando por Foz!” 

Paula: “Moi orixinais! Fun feita toda 
unha Blancanieves!” 

Paz: “Valeu a pena o madrugón para a 
sesión de maquillaxe. Estivemos moi 
ben!” 

► Excursión Asturias 

Durante un día viaxamos xunto cos 
nosos compañeiros e compañeiras de 
2º de ESO ás poboacións de Proaza e 
Teverga, para visitar a Senda do Oso 
na primeira delas e o museo da 
prehistoria na segunda.  

 

Lucas R: “O que máis me sorprendeu 
foi ver os osos en vivo e en directo” 

David R: “Gustoume a camiñata pola 
Senda do Oso. Estaba moi ben 
acondicionada. Espero repetila nun 
futuro.” 

Lucía: “Só botei de menos ver os osos 
un pouquiño máis de preto” 

Jesús e Lucas S. non quixeron deixar 
pasar a ocasión para acordarse dos 
compañeiros que se uniron ao grupo 
de 1º de ESO do noso colexio este 
curso. Jesús define a Daniela como a 
vacilona, a David M. coma o neno con 
corazón de elefante, a Carmen coma a 
súper deportista e a Nicole coma unha 
artistaza. Lucas S. di que trouxeron 
aire fresco ao grupo e moitos 
momentos de risas.  

 

 

 
  



DÍA DAS LETRAS GALEGAS: ANTONIO FRAGUAS 

Cada ano o 17 de maio conmemórase unha personalidade da nosa cultura e este ano 

dedicámoslle este día a Antonio Fraguas tamén coñecido como Antón Fraguas. 

 

 

 

 

 

Nado en Insuela o 28 de decembro de 1905, foi un destacado historiador, etnógrafo, antropólogo e 

xeógrafo galeguista. De 1919 a 1924 estudou o Bacharelato no Instituto de Pontevedra, onde foi 

alumno de, entre outros, Castelao e especialmente de Antón Losada Diéguez.  

Xa en 1923, con 18 anos, fundou en Pontevedra, xunto con outros compañeiros de estudos, a 

Sociedade da Lingua, co obxectivo de loitar na defensa do galego e publicar un dicionario, que non 

chegou a saír á luz. A partir de 1924 fixo a carreira de Filosofía e Letras na Universidade de 

Santiago de Compostela.  

Foi membro das Irmandades da Fala, do Seminario de Estudos Galegos e catedrático de ensino 

secundario depurado polo franquismo e formou parte do Instituto de Estudos Galegos Padre 

Sarmiento e da Real Academia Galega.  

A súa figura foi recoñecida en vida co Pedrón de Ouro, a Medalla Castelao, o Premio Trasalba, o 

Premio Otero Pedrayo, o Premio das Artes e das Letras de Galicia e o Premio San Martiño de 

normalización lingüística. 

Como outros especialistas das ciencias sociais, Fraguas deixou moita obra espallada en revistas 

científicas e outras publicacións. Aínda que tamén fixo algunha incursión na narrativa O conto de 

Serafín e O santuario da Franqueira, para a colección do Castromil-, o máis abondoso e importante 

da súa obra é de carácter ensaístico.  

A tradición oral popular, os cancioneiros e as coplas, o entroido e as tradicións vinculadas a 

romarías e santuarios ocuparon en boa medida a súa atención, aínda que tamén cultivou a biografía 

-como a de Murguía- e preparou edicións de escritores como Celso Emilio Ferreiro ou Iglesia 

Alvariño. Romarías e santuarios foi un dos seus libros máis difundidos, como tamén gozou de 

popularidade Galicia máxica e Galicia insólita. Do entroido e Literatura oral en Galicia son outras 

mostras do seu empeño por afondar nestes aspectos da cultura galega.  

Morre o 5 de novembro de 1999 en Santiago de Compostela. 

Uxía Seivane Rivas e María Anastasia Fernández Martínez 



 

  



  



 

 
 

 

  



ENTREVISTA A SOR MARINA 
PANERA GARCÍA 

RELIXIOSA FRANCISCANA 
DA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

-------------------------------------------
------------------------------------------- 

Bos días, Marina. 

Os alumnos de 5º curso de primaria 

coñecémoste cando en advento viñeches e 

estiveches con nós toda unha mañá. Agora 

que tivemos a nosa primeira convivencia 

contigo con motivo da preparación para a 

Pascua, agradecémosche que aceptaras 

contestarnos estas preguntas que che imos 

facer. 

 

 Onde naciches?  

Nun pobo de León chamado “Sahelices del 

Payuelo”.  

 

 Viven  os teus pais? 

Sí, son un agasallo de Deus. Xa son 

maiores, miña nai ten 78 años e meu pai 

vai camiño dos 87. 

 

 Tes irmáns? 

Teño dous irmáns maiores ca min e unha 

irmá catro anos menor. 

 

 Cantos anos levas na Congregación? 

 De Relixiosa 29 años, aos que hai que 

engadir o tempo do postulantado e 

noviciado.  

 

 Es feliz? 

Si, entendendo a felicidade por esa paz 

interior que che dá o ser aquilo que tés 

que ser. A felicidade non está tan 

relacionada co que tés ou fas como co 

que es. É un camiño. 

 

 Como soubeches que esta era a túa 

vocación? 

Escoitando o meu interior, escoitando aos 

que me rodeaban. Todos temos unha 

misión e para descubrila temos que estar 

moi atentos a todos os signos que se nos 

van presentando. Nunca temos unha total 

certeza, sempre hai que arriscar. Son 

sinais que hai que saber ler, discernir, orar. 

No meu caso, algunhas persoas foron moi 

importantes para que dera este paso como 

a miña mestra de relixión en 6º e sor Elena 

(que a coñecín en Foz) e tantas persoas 

que Deus puxo ao meu carón e me foron 

acompañando. 

 

 

 Por que elexiches a Congregación das 

Franciscanas da Purísima e non outra? 

Deus púxome nesta congregación cando 

vin estudar Bacharelato ao IES de Foz e 

quedei interna neste colexio (no voso 

colexio) porque aquí estaba a miña tía. 

 

 Onde estás agora habitualmente? 

Este curso estou en Valdemoro (Madrid). 

Unha comunidade inserta nunha parroquia 

moi familiar e implicada en todas as súas 

actividades.  

 

 Ademais de adicarte ás convivencias 

con nenos e mozos,  que ocupa o teu 

tempo  agora? En que consiste o teu 

traballo?  



Na parroquia San Vicente de Paúl de 

Valdemoro teño catequese de comuñón 

con tres grupos de nenas e nenos; levo 

outro grupo franciscano -os Little Brother-, 

participo nos grupos de mozas e mozos, no 

coro parroquial, no voluntariado ao hospital 

e á Residencia de anciáns,... Como tamén 

estou no Goberno Xeral da nosa 

Congregación, lidero o Proxecto Educativo 

Congregacional co obxectivo de unificar o 

noso apostolado educativo.  

 

 Que é o que máis che gusta? 

Compartir experiencias, a fe, a vida,... coas 

personas que me arrodean. O trato 

fraterno.  

 

 Y que che resulta máis difícil? 

As xestións de papeleo, de despacho, de 

estudo, a lectura de instruccións, decretos, 

leis... non é que me resulte difícil, máis ben 

non gozo tanto como con outras  

actividades. 

 

 Que che gusta facer no teu tempo libre? 

Camiñar pola natureza, facer deporte, facer 

oración, quedar con alguén para compartir  

e gozar dunha boa conversa.   

 

 Cal era o teu soño cando eras unha 

nena? 

Facer un pouco máis feliz aos que me 

arrodeaban. Colaborar para facer un 

mundo mellor. Gostaba de axudar aos 

meus compañeiros. A min dábaseme moi 

ben as matemáticas; entón sempre tiña 

tarefa.  

 

 E agora tes algún soño por cumprir? 

Aínda que sigo tendo o mesmo, agora o 

meu soño é vaciarme de min e encherme 

de Cristo. Soño con que as persoas 

regresen á casa do Pai. Soño cunha 

fraternidade universal,..... 

 

 

 En que lugares estiveches e que 

fixeches en cada un deles?  

Xusto despois de profesar traballei nunha 

Residencia de anciáns en San Javier 

(Murcia) coidando dos nosos maiores e 

aprendendo deles. A miña experiencia de 

noviciado tamén a fixen con este 

apostolado en Montiel (Ciudad Real). 

Despois en Granada,  estudando na 

Facultade de Teoloxía, na Cartuja. En 

Murcia fixen os meus primeiros anos de 

formación e rematei os estudos de  teoloxía 

ademais de estar moi involucrada na 

Pastoral Xuvenil cos franciscanos e 

algunhas parroquias. En Vera (Almería) dei 

clase de relixión no IES e levei a pastoral 

xuvenil da parroquia. No Colexio San José 

de Madrid, impartín clases de relixión e 

ética en Secundaria e fun responsable da 

pastoral e a dirección pedagóxica desta 

etapa. No colexio San Francisco e a 

Purísima de Alicante tamén me encarguei 

da Pastoral e a Xefatura de estudos. 

Asimesmo, estiven un mes en Mozambique 

coñecendo os proxectos que temos alí as 

Relixiosas e a que van destinados os 

recursos que enviamos dende os Colexios. 

E, no presente, como xa vos dixen, traballo 

na parroquia San Vicente de Paúl en 

Valdemoro. 

 

 Por que algunhas relixiosas levan hábito 

e outras non? 



Na nosa Provincia é opcional e eu case 

sempre optei por non levalo porque me 

resulta máis cómodo a cotío. E como din, 

"o hábito no fai ao monxe".  

 

 Rezas moito? 

Non todo o que debera. Rezamos pola 

mañá “laudes” e o rosario, a mediodía 

“hora intermedia”, pola tarde vésperas e 

temos tempo de oración en silencio.  

 

 Quen é Deus para ti? 

Alguén vivo, que me acompaña, que está 

presente, camiñando ao meu carón. Non 

son quen de entender a miña vida sen 

Deus. 

 

 Que significa para ti a familia?  

Son os meus alicerces. Para min, a familia 

significao todo. 

 

 Como te definirías? 

Coma unha persona de fe, optimista, 

responsable, alegre, resolutiva, práctica… 

 

 Resúltache difícil  vivir en Comunidade? 

Vivir con outros non é doado e, ao mesmo 

tempo é o que máis nos axuda a medrar 

como persoas, afastándonos da nosa 

soberbia, envidia, egoísmo,.... Os outros 

son como as pedras no mar, que co 

rozamento vannos pulindo. 

 

 Por que escolliches a película “El gran 

Showman”, como tema para as 

convivencias deste ano? 

Porque vai na liña do obxectivo deste curso 

-Cre en ti e todo será posible-, da temática 

do entroido este curso no voso cole e 

porque a mensaxe que transmite é cristiá e 

pascual –pasar da escuridade á luz, da 

morte á vida-. 

Nunha das actividades que fixemos, 

comparamos a canción “This is me” coa 

milagre do cego de nacemento e 

comprobamos que teñen moitas 

semellanzas. 

 

 Nós, os alumnos de 5º de Primara, é o 

primeiro ano que participamos nas 

convivencias. Que dirías de nós? 

Que sodes un grupo moi creativo e 

participativo; algúns fixeron unhas 

reflexións moi boas. Tamén vin algunha 

actitude que é importante traballar para 

mellorar a convivencia no grupo. 

 

 Participamos na convivencia cos nosos 

compañeros de 6º.  Hai algo que che 

apeteza dicirnos como colofón a estas 

xornadas? 

Que vos paredes de vez en cando a 

reflexionar, que miredes o voso interior, e 

que analicedes como estades actuando. 

Que faledes con Deus e teñades con El 

unha relación de amizade. A nosa vida 

sería distinta se fixéramos isto. Mirade 

sempre  co corazón. Aconséllovos que vos 

axudedes uns a outros, que valoredes aos 

vosos pais, irmáns e ao resto da familia. 

Que sexades valentes, creativos, 

traballadores, bos compañeiros,.....  

 

 E aos maiores, aos da ESO, que lles 

aconsellas? 

A adolescencia é a etapa onde un se está 

dando identidade.  Diríalles que se 

pregunten quen son , e máis aínda, que se 

pregunten quen queren ser. Non  estamos 



feitos e é moi importante irnos moldeando 

seguindo un modelo excepcional, o de 

Xesús de Nazaret. Crer en Deus non lles 

quita nada e dálles moito; por iso 

pediríalles que non apartasen a Deus das 

súas vidas para navegar neste mar revolto 

da vida. Que non se deixen levar polo que 

dirán, nen xulguen aos demais polas 

apariencias. Que sexan audaces, que 

arrisquen, soñen e se arrodeen de boas 

persoas. Que se esforcen polo que paga a 

pena, que fagan o ben,........ 

 

 Ves contenta a darnos as convivencias?  

Si, moito. Sempre me sentín moi acollida 

polas relixiosas, os profes e vós, os 

alumnos. 

 

 Gústache o noso cole? 

Si, está cheo de vida, actividades,... 

 

 

 E Foz, gústache? 

Encántanme as paisaxes, camiñar pola 

beira do mar, o ar tan limpo,… 

 

 

FAVORITOS 

 

 Un libro: “El alquimista”, de Paolo 

Cohello 

 

 Unha película: “El club de los poetas 

muertos” 

 

 Un cantante: non teño nengún especial, 

Mecano 

 

 Unha canción: “Hay un largo camino 

para la libertad” de Paloma San Basilio 

 

 Un instrumento: a guitarra 

 

 Un color: o vermello 

 

 Un sabor: o da froita 

 

 Unha bebida: auga 

 

 Unha comida: as legumes 

 

 Un mes: decembro, é o meu cumpre 

 

 Unha flor: a rosa 

 

 Un lugar especial: o meu pobo 

 

 Unha afección: camiñar 

 

 Un desexo: a fraternidade universal 

 

 

MMoitas grazas, Sor Marina, polo teu 

eentusiasmo, polo teu tempo e por todo o 

qque nos transmitiches estes días. 

Eesperamos volver a verte axiña e seguir 

aaprendendo de ti. 

 

Alumnos/as de 5º de Primaria 

  



CARTA DE DESPEDIDA  

Como cada ano, unha promoción deixa a 

escola e hoxe é o noso momento de 

despedirnos. Porque isto é un adeus 

como calquera outro, non? Non, este 

adeus é moito máis significativo. Xa que 

nós diríamos que estes anos foron moi 

especiais, para todos, porque as cousas 

que pasaron foron únicas desta clase e 

para esta clase: coñecemos xente nova, 

gozamos de experiencias inolvidables, 

aprendemos máis cousas das que 

pensabamos… Fomos capaces de crear 

un vínculo tan forte entre nós que nos 

permitiu ser sempre nós mesmos. Por 

exemplo, cando en infantil pelexábamos 

polo rosa palidito porque só había un na 

clase ou cando nos divertiamos collendo 

anís no campo, é gracioso que soamente 

o entendamos nós. Desta experiencia 

quedámonos cos compañeiros, cos que 

están e cos que xa marcharon. 

Seguramente moitos lembrámonos do 

primeiro día, alí agarradiños aos nosos 

pais, algúns chorando e outros mirando 

asustados para os que choraban, 

preguntándonos como nosos pais eran 

capaces de deixarnos alí soíños cunha 

descoñecida, dende logo, non tiñan 

corazón. O que de seguro ningún de nós 

pensaba era que ía chegar este día, o día 

en que temos que dicir adeus á nosa 

escola, á escola na que pasamos unha 

gran parte dos nosos quince anos, á 

escola onde nos pasaron a maior parte 

dos grandes acontecementos das nosas 

aínda curtas vidas.  

Chegou moito máis rápido do que 

pensábamos e agora espéranos outro 

cambio, outra etapa, agora xa non nos 

agarraremos aos nosos pais, e se cadra 

non choraremos, ou ao mellor si, hai que 

recoñecer que… algo asusta; pero temos 

que pensar que é un chanzo máis da 

escaleira que nos leva ata a terraza do 

edificio, e é alí, na terraza do edificio, 

onde as cousas se ven mellor e é alí onde 

cada quen decidirá o que facer coa súa 

vida. Non sei como será todo isto 

despois, non sei se seguirá igual ou será 

diferente. Quen sabe? Ao mellor 

seguimos sendo unha gran familia. E xa 

para rematar, queremos darlles as grazas 

a todos os nosos compañeiros que nos 

acompañaron desde o primeiro día de 

colexio e aos que se foron incorporando 

neste grupo ao longo dos cursos. 

Cústanos crer que, despois de tantos 

anos, o noso tempo aquí estea a rematar, 

pero asegurámosvos que marchamos 

felices e orgullosos de medrar nun 

colexio coma este. Así que, isto non é un 

adeus, senón un ‘ata logo’.   

   Alumnos de 4º de ESO  



  



 


