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“Veña nenos, a ximnasia!: a moverse, a desfogar, a espabilar o frío”. Isto resume a 
idea que ten moita xente da asignatura de Educación Física, deixando a mesma 
como un simple acto de “pulular os nenos de calquera xeito polo patio, ximnasio 
ou pavillón”. A Educación Física, por descontado, é  moito máis ca iso.

Nesta ocasión  quero centrarme no vínculo da asignatura coa convivencia cotiá 
dos/as alumnos/as, como un medio de suma importancia para mellorar a devandita 
convivencia dentro e fóra da escola.

Na asignatura que nos ocupa podemos partir dándolles @s nen@s unha máxima: 
”Non queiras para os demáis o que non queres para ti”. Nese senso  cementaremos 
as actividades de educación física no seguinte:
 A aceptación e cumprimento das regras e normas de diferentes actividades, 

xogos e deporte.
 O non desprecio ós demáis.
 A discusión de forma moderada e constructiva das diversas situacións que se 

plantexen.
 O coidado do material propio, alleo e común.
 O acatamento das normas con  respecto ás entradas e saídas da aula
 A eliminación da agresión física e verbal ante calquera situación.
 A aceptación  das diferencias físicas e psíquicas.

A todo o anterior temos que engadir  as posibilidades que dá a Educación física 
para traballar a diversidade cultural que coexiste hoxe en día nas aulas.Tamén 
podemos conseguir a integración de nen@s con necesidades educativas especiais. 
A interacción entre os rapaces e o propio mestre é moito maior, polo xeral, que no 
resto das asignaturas, e pódense facer multitude de agrupamentos diferentes no 
transcurso das distintas sesións con actividades como xogos, danzas, predeportes, 
etc...

As palabras convivir, cooperar, colaborar, respectar deben de ser unha tónica 
constante e continua no desenvolvimento de todo o curso escolar, e nunca 
debemos esquecer o forte vínculo da convivencia e  asignatura/materia en 
cuestión. Se non contemplamos isto na impartición da Educación física mal 
empezamos.

“Creo que vin o ceo diante de min e tamén a Deus” son as palabras que refire 
Haendel  ao rematar o coro do Aleluia, o mais coñecido do seu famoso oratorio “O 
Mesías”. Haendel compuxo este oratorio á idade de 51 anos nun momento difícil 
da súa vida, sufría unha grave crise económica xa que quebrara a súa compañía, 
con problemas de saúde e de recoñecemento da súa valía, deprimido… Pero nese 
intre recibe o libreto que escribe Charles Jennens coas letras de fragmentos 
entresacados da Biblia e xurde “o miragre”. Haendel péchase no seu estudo case 
sen comer nen beber e ao cabo de tres semanas ten rematado “O Mesías” que se 
estrea nun teatro de Dublín en abril de 1742 con fines benéficos e con tanto éxito de 
público que para gañar espazo se lle recomendou ás señoras que non levaran 
vestidos moi amplos e aos señores que non colgasen as súas espadas. Un ano mais 
tarde represéntase no Covent Garden en Londres ante o rei Jorge II e a súa corte 
quen, emocionado, ao escoitar os primeiros acordes do Aleluia ponse en pé e, con 
el, dacordo ao protocolo, todos os presentes. Desde entón en Inglaterra é tradición 
escoitar o Aleluia en pé, como tamén é tradición interpretalo polo Nadal a pesares 
de que a obra fai unha recomplilación da vida de Cristo.
Este Nadal unha representación dos alumnos e alumnas do Pío XII está convidada 
a participar na interpretación que do Aleluia se levará a cabo no Auditorio de 
Galicia como parte do “Mesías” participativo que interpretará a Capela 
Compostelana que dirixe Miro Moreira, acompañada da Real Filarmonía de 
Galicia baixo a dirección de Paul Daniel. É por iso que se nos ocorre presentalo 
como o noso presente musical para estas datas tan entrañables.
O Mesías foi, a partires do seu estreo, un éxito que pasou a interpretarse ao longo 
dos séculos en diferentes partes do mundo por Nadal, pero Haendel nunca cobrou 
nada por esta obra: “Será sempre para os enfermos e para os presos pois eu fun un 
enfermo e con ela cureime; e fun un preso, i ela liberoume”. Que mellor ensinanza 
para un Nadal en tempos de crise…

“O MESIAS”

Adela T. Maroño. Mestra Música

O Mesías de Haendel: Un oratorio en tempos de crise
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