
O actual equipo Directivo deste ás súas fillas e fillos a este centro e persoal administrativo e do servicio de 
Centro quere enviar un saúdo moi seguen confiando en nos para que se limpeza.
cordial a toda Comunidade Educativa  eduquen e se formen. Por último, o noso agradecemento ás 
neste curso tan atareado e tan Tamén valoramos moi positivamente o institucións oficiais como o Concello  
especial. traballo das distintas Xuntas e a Consellería de Educación que 
Queremos expresar o noso Directivas da Asociación de Nais e foron mellorando  o centro e as súas 
agradecemento a todos os mestres e Pais de Alumnos e persoal instalacións. O noso desexo é o de que 
mestras que pasaron polo centro, polo colaborador, sen o traballo das cales todos sigamos colaborando no futuro, 
seu bo facer e o seu traballo coas moitas melloras non se conseguirían cada un na nosa parcela de 
nenas e os nenos para conseguir que o para o colexio. responsabilidade, para conquerir o 
colexio mellore cada día máis. que todos perseguimos, que é a mellor Así mesmo, agradecemos a Suso e o 

educación das nenas e os nenos que Así mesmo agradecemos ás familias seu pai  conserxes deste centro, desde 
veñan a este colexio, que son o futuro que traballan de xeito conxunto coas a súa construcción, pola súa 
da nosa sociedade.mestras e os mestres do colexio para inestimable colaboración e o esforzo 

conseguir que os seus fillos melloren a diario na mellora do colexio, 
súa educación. realizando de bo grao as súas tarefas FELIZ ANIVERSARIO

e outras que non lle correspondían. Resaltar a confianza de antigas 
A TODAS E A TODOS!Tamén non queremos esquecernos do alumnas e antigos alumnos que traen 
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Ao principio de 5º curso, estabamos moi extrañados, xa que en todos 
os anos nos deran profesoras e este era un profesor. Pensamos que ía 
ser moi duro, pero fomos vendo que estabamos equivocados. 
 
Cantos anos levas no Pío XII ?
Neste colexio levo 18 anos.
Cantos anos estiveches de director?
Neste colexo estiven 5 anos de director.
Que che gusta máis ser director ou profesor?
A min gústame máis ser profesor.
Que foi máis duro ser director ou profesor?
Sen comparación é moito máis duro ser director.
Por qué decidiches ser profesor?
Pois non sei por que. Empecei a estudar maxisterio con 15 anos e 
supoño que daquela non tiña moi claro o que quería ser; pero logo, 
unha vez rematada a carreira, púxenme a traballar como mestre, 
gustoume ata hoxe.
Que foi o máis duro para ti da carreira de profesor?
En realidade non foi difícil para min. O peor foron os anos os anos 
que tiven que andar de provisional dun colexio para outro ata ter a 
praza definitiva.
Que é o que máis che gusta de ensinar?
Ao longo da miña vida profesional impartín clases de todo, e en 
todos os niveis, pero o que máis me gusta ensinar son as 
matemáticas.
En cantos colexios estiveches de profesor?
Estiven en moitas escolas e colexios. Empecei na escola do 
Empalme de Vilar (Touro), no Colexio Quiroga Palacios (Santiago), 
Colexio de Calo (Teo), Escola de Buhía (Rianxo), Escola A 
Bacariza (Rianxo), Colexio de Palmeira, Colexio de Piloño (Vila de 
Cruces), Colexio de Infesta (Pontecensures ) onde estiven 13 anos e 
xa por último Colexio Pío XII.
Cal foi o teu colexio favorito?
En todas as escolas e colexios que traballei estiven moi contento, 
pero claro, aquí foron moitos anos, case a metade da miña vida 
profesional, e como non podería ser doutra maneira téñolle un 
grande cariño a este colexio, onde disfrutei durante tantos anos. O 
meu favorito, o Pío XII.
Gustaríache seguir sendo profesor?
A min gustoume moito ser profesor.Todas as profesións cansan, 
ensinar en primaria tamén cansa e sobre todo cando chegas a unha 
idade e despois de estar entregado toda a vida a esto, entendo que hai 
que ir deixando paso aos novos e os que xa cumprimos, a descansar. 

Todos pensamos que é un profesor divertido, preocúpase por que 
vaiamos ben preparados para ao Instituto… Nos xa marchamos  e él 
acaba a súa carreira profesional.
A nós gústaríanos que seguira no colexio. Se fora así, os seguintes 
alumnos que tivera  terían moita sorte. Non nos olvidaremos del. 
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