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urante moitos anos o profesorado e o alumnado do noso colexio estivo Desde unha perspectiva máis directamente persoal, para min 
repartido en edificios pertencentes a varios dos centros educativos da supuxo todo un reto dirixir e organizar un centro con aquelas 
cidade de Santiago, como, por exemplo, o Instituto Rosalía de Castro, onde, características, no que había que planificar e integrar a un D

ademais de varias aulas, estaba tamén a Dirección do noso centro; o Instituto profesorado e a un alumnado que ata aquel momento estiveran 
Xelmirez, en San Caetano, no edificio que hoxe ocupan as dependencias dispersados en cinco espacios diferentes e poñelo a funcionar sen estridencias no 
administrativas da Xunta de Galicia; o Seminario Maior, en San Martiño Pinario; o menor tempo posible. Pero recoñezo que foi tamén unha das etapas docentes para 
Instituto Eduardo Pondal, en Conxo, así como no edificio que daquela daba albergue min máis enriquecedoras e na que invertín maior ilusión e desde logo moita 
ao PPO, no Campus Sur da Universidade, ao que cariñosamente chamabamos “la dedicación.
casa de la pradera”, polo seu natural entorno de vexetación. Recordo que, por causa Teño que agradecer moito, no aspecto académico, a dedicación de todo o 
destes múltiples e sucesivos emprazamentos, gañamos os apelativos de “ o colexio profesorado e o seu empeño en conseguir un bo colexio, cunha educación integral, 
errante”, “colexio fantasma”, e cousas así. activa, creativa, coma o que hoxe está aí e sigue sendo. No plano da relación persoal, 
O certo era que esta dispersión dificultaba en gran medida a coordinación e a non podo deixar de nomear a persoas como, entre outras, a profesora Carmen 
relación entre si do profesorado, por máis que procurabamos que non afectase á Cabeza, polos seus acertados consellos así como os seus valores e a actitude sempre 
marcha das clases e non influíse no nivel educativo, que sempre foi recoñecido conciliadora; a profesora e daquela secretaria do centro Helena Villar, por tantas e 
como alto. tantas horas de traballo compartido.

Hei de nomear a Don Victorino Palacios, Inspector da zona, por escoitarme, por Ao tratar de redactar esta páxina ábrense ante min dúas perspectivas diferentes: 
axudarme e en todo caso por animarme sempre e singularmente en ocasións aquela que poderiamos chamar propiamente académica e outra, máis directamente 
difíciles, así como á que daquela era presidenta da APA, Begoña Salas, pola súa persoal.
rectitude e interese en axudar sempre a elevar o nivel do centro. E, por último, á A académica comprende fundamentalmente o que significou para min e para todos o 
persoa que cría firmemente que o deporte era esencial para a formación do poder, ao cabo, disfrutar dun centro cun edificio único, ubicado, naturalmente, en só 
alumnado, Ramón Boullón, que impulsou a gran canteira do baloncesto, pondo un lugar, algo polo que levabamos moitos anos suspirando, coas grandes ventaxes 
ilusión e dedicación.que isto traía consigo: ter unhas instalacións que nos parecían de soño (biblioteca, 
Non deixa, en fin, de ser moi satisfactorio recordar cómo as nais e os pais do ximnasio, aula de pretecnoloxía, laboratorio, etc., así como espazos amplos e 
alumnado expresaban o seu recoñecemento a todos pola labor realizada. Neste luminosos, patios axeitados para recreo e demais. Só nun principio botabamos en 
sentido, tamén recordo especialmente as palabras que me escribía D. Xerardo falta un salón de actos para poder levar a cabo con plena dignidade as innumerables 
Estévez, que, ademais de ser pai de alumno, era daquela Alcalde de Santiago: actividades creativas que o profesorado e a asociación de pais preparaban. Pero moi 
“Felicitamos á Directiva dese Centro polo esforzo realizado para pór en marcha e pronto a construcción do polideportivo resolveu satisfactoriamente esta carencia.
pleno rendemento o “Pío XII”, en condicións tan difíciles e con tan satisfactorios Novidade significativa foi tamén a incorporación de alumnos ás nosas aulas, dando 
resultados. Un cordial saúdo”.así comezo á educación mixta.
Pola miña parte, tampouco quero rematar agora sen facer expresa a miña gratitude á A unificación fixo necesario un plan de centro cuns obxectivos, contidos e valores 
actual Directiva do Colexio por se acordar de min para, en calidade de primeira claros que facilitaran a nova organización, así como a relación e espírito de equipo 
Directora, redactar esta páxina de recordos, con ocasión do XXV aniversario do do profesorado: pode dicirse que o balance foi moi positivo, mercé ao interese do 
Centro no actual edificio. Grazas e boa sorte.profesorado e ao da APA, que axudaron con ilusión e con profesionalidade a que o 

centro se puxese inmediatamente en marcha.

1985: POR FIN, XUNTOS! Foi a primeira Directora
do CEIP Pío XII na 
súa actual ubicación

Rosa Quintas Losada


