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festival•
Numerosos cativos participaron na 
segunda edición do festival ‘Filloa 
Rock’, que tivo lugar no CEIP Sequelo 
de Marín. Houbo disfraces, música e 
filloas para todos.

inauguración•
 Os rapaces pontevedreses están 
de noraboa, pois na Avenida da 
Estación inaugurouse a tenda 
Baby Shop, especializada en 
obxectos infantís

teatro•
Un espectáculo de sombras 
chinesas asombrou ós rapaces 
e rapazas nunha nova sesión 
de teatro dos Domingos do 
Principal..

celebración•
Os cativos do colexio de Barcelos 
coñeceron a comida mediterránea 
-en especial a paella-  durante o 
‘Día de Valencia’.

mentos máis sinxelos para 
os que o único que fai falla 
son elementos da vida cotiá. 
Un deles son as carreiras de 
sacos, para as que os partici-
pantes tan só tiñan que pe-
dir ós seus pais unha destas 
bolsas, meterse dentro e ir 
saltando ata a meta, sendo o 
primeiro de todos en chegar 
o vencedor da carreira. 

Camiñando e xirando
Se non lles apetecía sal-
tar, unha boa opción eran 
os zancos ou o aro. En que 
consistían estes xogos? Pois 
o primeiro deles precisaba 
da axuda dos pais, xa que 
se baseaba na elaboración, 
a base de madeira, dunha 
plataforma pegada a un pau 
sobre a que os rapaces se su-
bían e tentaban camiñar o 
maior traxecto posible sen 
caer ó chan. Para o segundo 
só facía falla, como o seu no-
me indica, un aro que había 
que facer xirar a toda veloci-
dade coa axuda dunha vara 
metálica, establecéndose 
competicións de velocidade 
ou axilidade entre todos os 
participantes.
Está claro que, cunha serie 
de xogos moi sinxelos, un 
pode pasar momentos diver-
tidísimos cos amigos.

Paula Barros. 
Os xogos en equipo tamén 
eran moi habituais entre 
os nosos avós. Un dos máis 
coñecidos é o de tirar da 
corda. Para xogar, establé-
cense dous equipos enfron-
tados -de número ilimitado 
de participantes, aínda que 
deben estar equilibrados en 

canto a forza e resistencia- 
e márcase unha liña no 
chan. Os xogadores a cada 
lado da liña deberán aga-
rrar esa corda e tirar dela 
coa máxima forza posible 
para arrastrar ó rival ata o 
outro lado da liña. 
Vencerá aquel equipo que 
antes o consiga.

Unha actividade na que 
gaña a forza conxunta 


