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EDITORIAL 
Por que marchas? Para poder volver.  

Para poder ver o lugar de onde procedo con ollos novos e máis cores.  

Terry Pratchett 

 

Remata este curso 2020/21 de moitos cambios e transformacións. Non foi un 

ano difícil logo da chegada da pandemia. Iniciamos este curso alá por setembro con 

medidas excepcionais, coa máscara sempre posta e o xel de mans en cada recuncho do 

colexio. Tivemos que cambiar rutinas, poñer todas e todos da nosa parte para 

adaptarnos á nosa realidade. De certo que en moitos aspectos non foi doado. A 

tensión e o esforzo acumulado logo deste ano de tanta intensidade, pídenos agora 

tomar aire. Respirar o alento do verán, relaxar os músculos e saber que fixemos un bo 

traballo agora que podemos mirar atrás. 

Neste curso abordamos os medios de comunicación, que foi o Proxecto de 

centro deste curso, para prepararnos de cara ao novo mundo que vén, condicionado 

cada vez máis pola tecnoloxía e as redes de comunicación.  

E como din que todo cambio supón a responsabilidade de comezar un novo 

camiño, pero tamén posibilidade dunha oportunidade que se abre ante nós. 

Cambiamos moitas cousas nas nosas vidas ao longo deste curso, maduramos, somos 

diferentes de cando comezamos. Tamén conscientes de que somos capaces de 

afrontar dificultades, de que podemos facelo e temos capacidade abonda para 

erguernos.  

Despedimos a algúns profes ben queridos: Xosé Manuel Rego, Álvaro, Luis, 

Dori... desexándolles o mellor nesta nova etapa vital que comezan. Tamén despedimos 

a unha nova xeración de 4º da ESO, que nalgúns casos, levaban dende os tres anos 

connosco.  Tempo de mudanzas, tamén de novos horizontes e de esperanza polo que 

vén.  
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Dicimos NON ás violencias de xénero! 
No CPI A Picota, nas etapas de Infantil e Primaria, falamos nas aulas do día 

contra a violencia de xénero que se conmemora o 25 de 
novembro. Traballamos distintas lecturas que  nos axudaron a entender esta 
temática. Ademais, fixemos unha actividade conxunta na que cada neno e cada 
nena poñían o corpo dunha foto súa nunhas tarxetas nas que debuxamos dous 

bocadillos; nun poñiamos o nome e no outro o lema “Eu digo NON á 
violencia de xénero”. ...  

Velaquí algunhas fotiñas: 

       

Tamén puxemos o enlace a unha páxina do blog do CEIP "Maestra Rafaela 
Zárate", na que se pode ler distintos libros moi axeitados e que seguro que 
desfrutaredes. Só tendes que clicar no enlace e logo picando nas portadas 
accederedes ao libro elixido.  

Feliz día e boas lecturas! 
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 25N no CPI A Picota  
O 25 de novembro é un día moi importante xa que é nada máis e nada menos 
que o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres e, como 
tal, no colexio da Picota, non iamos deixalo pasar por alto. 

En Secundaria, dende a biblioteca, propúxose a realización  dunha exposición 
de fotografías nas que se representasen sentimentos, emocións, símbolos, 
estados de ánimo… relacionados coa violencia de xénero e/ou coa igualdade de 
xénero. 

Os/as participantes conseguiron resaltar moi ben o que se pedía,  ademais de 
demostrar un gran sentido artístico. Os resultados destas preciosas fotos 
atópanse nas escaleiras que levan ao ximnasio. 

 

As gañadoras foron tres alumnas de 2°A (Ana Lado, Carlota Ramos e Saray 
Hermida)  e recibiron como recompensa unhas fantásticas camisetas feministas.  

Tamén resultaron finalistas as alumnas de 4°: Fátima Castelo, Jessica Franco, 
Diana Lago e Alicia Antelo. 

Parabéns a todas!! 
Lembrade que nunca debemos quitarlle importancia a calquera tipo de 
violencia contra a muller. Imos berrar todos e todas polas que xa non teñen voz!  

NON Á VIOLENCIA DE XÉNERO!!! 

 

                                                                                 Valeria Cerbán Moledo, 2°ESO 
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A ciencia e a sociedade 
 

 

 
Imaxe de microscopio do SARS-CoV-2 

 
 

 Sobra dicir que este ano foi excepcional, en moitos aspectos. Entre todos 
os fenómenos que cambiaron para sempre as nosas vidas, non podemos 
esquecer posiblemente a maior fazaña do ano: a xa exístente vacina do covid. 
Por suposto, esta supón un momento histórico para a ciencia: nunca antes se 
desenrolara unha vacina con tanta rapidez.  
 
 Este éxito foi, en parte, grazas á investigadora húngara Katalin Karikó, 
quen creara xa hai anos a molécula denominada ARN que logo se aplicou na 
vacina. Con todo, ela coñece mellor que ninguén os moitos problemas aos que 
se afrontan hoxe a ciencia e a sociedade. 
 
 Sempre existiu certa división entre científicos e cidadáns. A gran 
maioría de españois din que confían na ciencia, pero moi poucos aseguran 
comprendela. Isto non é de estrañar: a nosa sociedade hoxe está adaptada á 
información rápida, aos titulares curtos e a chamar a atención con poucas 
palabras.  
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Mais este feito xunto á confianza cega que moitos teñen na ciencia sen 
entendela realmente levou a un auxe da denominada ‘mala ciencia’, as 
noticias falsas e datos incorrectos. Estes foron aínda máis prominentes durante 
a pandemia, unha situación na que moitos carecían de experiencia e miraban 
aos científicos para obtela, cando esta información require realmente anos de 
investigación. Por isto tantas fontes científicas xeralmente de confianza 
cometeron errores, como era de esperar, pois na ciencia nunca se debería 
buscar a verdade absoluta e moito menos nunha situación extrema como a 
actual. 
 

Esta ‘fricción’ que existe entre a ciencia e a sociedade ten, sen embargo, 
consecuencias tamén para os científicos. En España, o gasto en ciencias 
reduciuse dun 1,4% a un 1,2% do PIB na última década, cando a media 
europea é dun 2%; unha noticia xeralmente descoñecida para a maioría. 
 

Isto levou a que institucións científicas e médicas, exactamente as 
preparadas para informar á poboación durante unha pandemia, tiveran 
menos presuposto e traballadores xusto no momento máis necesario. Por isto, 
moitos científicos simplemente non teñen tempo para comunicarse 
efectivamente coa poboación e vense obrigados a publicar información o antes 
posible, carecendo da verificación necesaria. 
  

Todo isto simplemente fai que a vacina sexa unha fazaña aínda máis 
incrible. Pese ás condicións económicas e sociais, os científicos do mundo 
foron capaces de asegurar a prevención desta pandemia en menor tempo que 
nunca. 
 

Pero tamén nos ensina unha valiosa lección: a miúdo, a ciencia non é 
absoluta. Pode estar corrupta por intereses políticos, empresas ou 
simplemente ser información apresurada e inexacta. É importante non crer 
cegamente no primeiro que vemos,  senón ser capaces de analizar e 
comprender a verdade nós mesmos. Cada vez é máis común que a xente lle 
dea importancia á ciencia, máis é importante poder tamén entendela, 
eliminando así a división entre a ciencia e a sociedade. 
 
                                                                                       Manuel Pereiro Conde, 4º ESO 
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O Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia é institucionalizado pola ONU no ano 
2015 e celébrase, dende entón, cada 11 de febreiro. 
Tanto no ámbito científico como no tecnolóxico dende tempos históricos o papel da muller 
foi ínfimo respecto ó do home, e por este motivo se decretou esa data; para darlle voz e lugar 

ao xéneo feminino nesta especialidade. 
Pioneiras neste campo foron Marie Curie, primeira muller en 
recibir o premio Nobel de Física e Química, Ada Lovelace, 
destacada nos sistemas informáticos e na programación de 
ordenadores, Margarita de Salas, que logrou importantes 
avances no ADN humano ou Vera Rubín, astrónoma que 
descubriu a materia escura. 
Actualmente a participación das mulleres nesta área está nunha 
porcentaxe moi 
baixa, ocupando 
menos dunha 
terceira  parte dos 

científicos a nivel mundial. A día de hoxe 
búscase que a ciencia sexa unha disciplina 
igualitaria entre os dous xéneros, porque 
está evidenciado que a muller pode 
desenvolver esta labor, a pesar de que en 
tempos pasados o seu traballo fora 
solapado baixo nomes de homes por 
diversos e amplos motivos; relixiosos, 
políticos, sociais ou culturais. Aínda que en 
moitos casos o recoñecemento de logros no ámbito técnico están atribuídos a eles, en moitas 
ocasións a aportación feminina foi fundamental. 
No 2020, coa aparición do Covid-19, queda patente a capacidade da muller no sector 
científico, xa que o nacemento da vacina deste virus é resultado da investigación da 
bioquímica húngara Katalin Karikó, que leva 42 dos seus 66 anos dedicándose á 
investigación de posibles solucións contra enfermidades víricas. Grazas ao traballo que 
levou a cabo, conseguiu ser a persoa pioneira en poñer o primeiro freo ante esta pandemia 
mundial. 
                                                                                   Alexia Ozón Atán. 4º ESO 
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AS MULLERES RURAIS 

      
Mara Sanmartín Trillo, 2º EP   Jorge Lema Zamora, 1º ESO 

 
 
 
Dende xa hai uns anos vense celebrando o Día Internacional da Muller Rural, 
cada 15 de outubro. 
 
O obxectivo desta conmemoración é poder facer visible a importancia que 
merecen as mulleres que traballan en áreas rurais de todo o mundo. 
 
Precisamente elixiuse o 15 de outubro xa que, un día antes, é o Día Mundial da 
Alimentación, e as mulleres rurais contribuíron moito nese ámbito. Hai tempo 
que elas traballaban en sitios agrícolas, e os produtos que recollían eran a 
principal fonte de alimentación da xente. 
 
Máis da metade das mulleres traballaban en áreas rurais porque tiñan moitos 
máis beneficios que outros oficios. A día de hoxe aínda as hai que se dedican ó 
campo, pero non tantas coma antes. Aínda así, son moi importantes e fan un 
labor indispensable para o mundo.  
 

Uxía Ozón Atán, 5º EP 
 



PARRAFADAS 2021                           Revista anual do                         CPI Plurilingüe da Picota 
 

 

7 

     As campás, un medio 
de comunicación en 
perigo de extinción 

Actualmente, coa situación que estamos vivindo pola pandemia, facer 
reunións é un risco para todos, así que moitos estamos optando por empregar 
medios de comunicación modernos para relacionarnos como son as 
videoconferencias ou as simples chamadas telefónicas. Sen embargo, antes de 
que toda esta modernidade existise, as campás eran a canle a través da cal os 
veciños dunha parroquia se podían comunicar. 

 Dende século X, cando chegan a España as primeiras campás ás igrexas, 
ata a actualidade, estas, coas súas solemnes badaladas, transmitían unha 
información moi valiosa por medio dun código ancestral en forma de sucesións 
de golpes chamadas “toques”. 

 Se cadra, o máis relevante e o que máis xente coñece é a chamada ao  
Ánxelus, que é marca cando empeza e cando acaba a xornada de traballo e a 
hora de comer. Pero, ademais deste, tamén hai moitos outros que se escoitan no 
horizonte e que nos permiten coñecer moita información fixándonos ben. Por 
exemplo, podemos coñecer en que momento vai haber misa fixándonos no son 
das campás; ao inicio do día danse moitas badaladas xuntas, para indicar que 
hai que acudir á igrexa. Logo deste, van ir soando varias badaladas que indican 
o tempo restante para a cerimonia. Un toque que indica que falta unha hora 
para a misa, dous toques, que faltan tres cuartos de hora, e tres, que falta media 
hora. Finalmente, dez minutos antes de que comece a celebración, danse outra 
vez tres toques como último aviso. 

 Exemplos como estes hai moitos, o toque dos defuntos, que nos permite 
coñecer que morreu un veciño e incluso o seu xénero; o toque de festa, que 
indica cando é festivo; os toques do rebato, que indican cando hai unha 
emerxencia... 

 Sen embargo, co avance da tecnoloxía no ámbito rural e a progresiva 
despoboamento que sucede nel, esta tradición estase perdendo. A día de hoxe, 
son case unicamente os nosos maiores os que coñecen este código, así que 
deberiamos preguntárllelo algunha vez para evitar que unha peza sen igual do 
noso patrimonio cultural desapareza sen remedio. 

                                                                                     Alberto Rey Abuelo, 4º ESO 
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O 13 de novembro celebrouse o Día das Librarías, con tal 
motivo ocorréusenos falarvos da película “LA LIBRERÍA”. Esta é un filme 
dramático escrito e dirixido pola cineasta española Isabel Coixet. O guión é 
unha adaptación da novela La librería da novelista inglesa Penelope  Fitzgerald 

A película trata sobre unha muller chamada Florence Green que chega a 
Hardborough, unha tranquila cidade da costa inglesa, e  decide cumprir o soño 
que comparte co seu marido; abrir unha librara xuntos, cousa que xa tiña 
planeada dende o día que se coñeceron.  

Eles non querían abrir un gran edificio, preferían que fora un lugar humilde, 
afastado de todo movemento urbano. Sen embargo, non todo ía saír perfecto 
porque, como é habitual nos filmes, sempre hai un malvado ou unha malvada, 
e aquí non podía faltar. Neste caso, faise chamar Violet Gamart, é unha gran 
dama que domina a vida dos seus concidadáns dende o seu pedestal. 

Isabel Coixet, a parte de ser unha gran directora, este ano obtivo o premio 
Nacional de Cinematografía. Entre outros méritos, o xurado destacou o seu 
apoio a unha nova xeración de cineastas e o seu compromiso coa igualdade e as 

causas socias. 

 

      Mariña Suárez Franco, 2º ESO 

 

 

 

E TI, DE QUE LIBRARÍA VÉS 
SENDO? 

 

LIBRERÍA  LELLO (OPORTO) 
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AS CIDADES DOS MORTOS DAS COSTAS DO ALÉN 

Alén, que significa o máis alá, é o nome do afluente do Tea. O seu val conserva 
un bosque cheo de segredos no cal se atopa agochada a capela de San Xoán de 
Mosteiro. Isto, xunto coa natureza que podemos desfrutar nese entorno, 
convérteno nun lugar máxico. 

 

Ademais, nas ladeiras do val deste río, así como en Fornelos de Montes 
(provincia de Pontevedra), podemos atopar 39 chozas construídas con 
pequenas e grandes pedras que nos recordan os monumentos megalíticos. Estes 
pequenos habitáculos eran as chozas nas que residían os pastores.  

 

Unha lenda sobre estas chozas lévanos a coñecer a historia da Cidade dos 
Mortos da Costa do Alén. Segundo iso, esas construcións eran o lugar onde os 
maiores a piques de morrer pasaban os derradeiros días das súas vidas. Nelas 
había herbas velenosas para que cando non tivesen forzas para seguir loitando 
se fosen ao Alén. 

                                                                                                 Noa Costa  Blanco, 2º B 
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Maçaricos busca as súas orixes en Mazaricos 
Hai uns meses saía no xornal La Voz de Galicia unha noticia con este titular. 
Falábase dun lugar portugués que gardaba unha gran semellanza co nome do 
noso concello. Só se diferencian na cedilla do topónimo luso, Maçaricos, que 
substitúe á ceta galega.  

Tamén contaba que o antropólogo e poeta  portugués Luís Filipe Maçarico, 
quen curiosamente tamén leva o topónimo no apelido, estaba disposto a 
indagar nas coincidencias do nome de ámbolos dous municipios. 

O tema chamou a nosa atención e decidimos indagar sobre a orixe do nome de 
Mazaricos e, como xa supoñiamos, o topónimo procede dunha ave homónima 
local, o mazarico real. Esta ave tamén habita Portugal e é relativamente 
coñecida na zona. Porén, a orixe do nome  Maçaricos está sendo investigada 
polo antropólogo luso Luís Filipo, mesmo está estudando unha posible 
relación con potenciais migracións de galegos cara a distintas zonas do litoral 
portugués. 

A través de diferentes chamadas ao lugar, descubrimos que Maçaricos está 
situado no distrito de Lisboa e que ten unha economía centrada na gandería 
da vaca. 

Dende logo, non podemos negar as semellanzas que unen as dúas localidades.  

                               Rubén Blanco, Manuel Pereiro e Alberto Rey, 4º ESO 
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“Nós”foi proclamada 

Palabra do Ano 2020 por todas 

as persoas que participaron na 

elección popular dende o 

Portal das Palabras. 

A voz gañadora salienta algo 

bo dun ano ben complicado, a 

celebración da xeración Nós, e 

olla cara ao futuro con 

optimismo porque nos lembra tamén que saírmos da crise global na que 

estamos inmersos depende da primeira persoa do plural máis absoluta. O éxito 

dependerá da implicación de todas e todos nós. 

A palabra gañadora é moito máis có pronome persoal tónico. É tamén o termo 

que designa a publicación aparecida en outubro de 1920, que lle daría 

igualmente nome ao grupo galeguista organizado arredor dela. Os integrantes 

da xeración Nós europeizaron a cultura galega, ademais de modernizar a nosa 

prosa. A orixe desta denominación atopámola no álbum Nós de Castelao. 

Castelao titulou con acerto os debuxos deste proxecto co pronome tónico de 

primeira persoa do plural porque as tres letras abondan para retratarnos como 

pobo, como cultura. E hoxe tamén abondan, tanto desde a perspectiva local 

como desde a global, sempre conxugadas pola xeración Nós, para albiscar a 

solución á pandemia da covid-19. 

                                                       

 

                          O PORTAL DAS PALABRAS 
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O lugar por excelencia para os amantes da natureza en Galicia é a Serra do Courel. 
 
Nesta cordilleira montañosa, hoxe en día 
habita pouca xente, pero hai anos había 
moitas persoas. Este lugar estaba tan illado 
que nin sequera tiña estradas, e os seus 
habitantes ían dun pobo a outro por 
camiños que  cruzaban bosques  e que hoxe 
en día son rutas sinalizadas de 
sendeirismo. Precisamente é este illamento 
o que proporcionou que moitos costumes e 
festas populares chegaran a nós tal e como foron creadas pola tradición. 
  
A Serra do Courel é a zona de Galicia que produce máis castañas. 
A castaña substituía á pataca nesa época converténdose no principal alimento do 
inverno e outono. 

Cando chegaba o outono, nesta zona as lareiras 
traballaban sen descanso e os veciños reuníanse arredor do 
lume para comer castañas que tiñan en abundancia. 
Tamén contaban lendas populares de trasnos, meigas, da 
Santa Compaña ... e así celebraban O Magosto, unido 
tamén ás matanzas que se facían nesa época como o San 
Martiño. 
 

Hoxe en día esta tradición continúa, como noutras zonas de Galicia, e a Festa da 
Castaña celébrase en dous núcleos da serra, Folgoso e Seoane, os anos pares no 
primeiro e os impares no segundo, sempre a principios de novembro. 

María Antelo  González, 2º ESO 

O MAGOSTO NO COUREL
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O Nadal do 2020… 
 

Este ano tamén se trastocou a celebración 
destas datas no noso colexio, pero hai cousas 
que non cambian e así seguimos facendo o 
concurso das tarxetas navideñas, o Belén 
(aínda que este ano o do edificio de primaria 
só se puxo en foto, e o do edificio novo fíxose máis reducido), as árbores e algo 
de decoración polos corredores.  

O día 22 de decembro tamén fixemos unha xornada un pouco distinta: os de 
infantil asistiron no propio colexio á actuación “Barquiño de pau” da compañía 
“A tropa de trapo”; e os de 1º,2º,3º,4º,5º e 6º asistiron en diferentes turnos á obra 
“Chungo que te cagas” de Peter Punk, celebrada na casa da cultura.  

A continuación, algunhas fotos. 

 

                 

 

 

              

Raúl Caamaño González  
1º ESO
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Un Samaín “peculiar” 
E chegou o Samaín. Este ano moi distinto ... 

En Infantil e Primaria celebrámolo nas aulas, 
lendo contos coa temática propia desta época... 
Ademais, entre todos os cursos, decoramos a 
pasarela con debuxos de cabazas, pantasmas e 
morcegos. 

Tamén houbo quen converteu a súa merenda nunha simbólica cabaza ... 

Aí van unhas fotiñas: 
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OS BATÁNS DO MOSQUETÍN 
 
Actualmente contamos con numerosos recursos para 
fabricar roupa de proveito  grazas, sobre todo, á 
industria; mais antes de que o movemento industrial 
chegara a España, ou nin sequera fora posto en 
marcha, tiñamos que facer as vestimentas sen 
máquinas ou cunhas un pouco primitivas. Unha vez 
fabricados, estes tecidos esfiañábanse e eran febles. 
Para crear tecidos máis tupidos e resistentes 
construíronse os batáns, que axudaban a mellorar a calidade da vestimenta, para que 
esta non esfiañara e mellorase  o seu armazón. 
 

Os batáns do Mosquetín sitúanse en 

Vimianzo, na Provincia da Coruña. Están localizados 
ao lado de Río Grande, para así poder empregar a 
forza hidráulica para o seu funcionamento. Eran 
propiedade de dúas familias que baseaban o seu 
beneficio económico nestas construcións, pero 
actualmente non están en funcionamento. No mesmo 
recinto tamén hai muíños de trigo e millo. Son os 
únicos batáns con capacidade de funcionar en toda 
Galicia.  
 
QUE É UN BATÁN? 
 
Un batán é unha máquina, de propiedade xeralmente comunal, destinada a 
transformar os tecidos co armazón aberto nun tecido 
máis resistente e uniforme. Funcionan coa forza da 
corrente da auga, por iso se construían sempre ao lado 
de ríos con unha elevada potencia. Para que foran 
efectivos, era común que houbera canalizacións 
artificiais que controlaban a auga de entrada e de saída.  
O funcionamento era básico: a auga movía unha roda 
hidráulica que activaba con esa enerxía cinética uns 
mazos. Estes mazos golpeaban os tecidos para así 
cumprir a súa función. Finalmente, a auga saía polo 
inferno, o desaugue dos batáns. Tamén se conta que como os tecidos eran feitos de 
pel animal era necesario retirarlle a graxa,  eliminándoa nos propios batáns. Están 
feitos de madeira de carballo. 
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CURIOSIDADES 
 

● Na súa orixe eran de propiedade privada, mais agora 
son públicos. 

● A xente deixaba as mantas cando ía de paso á feira de 
Baio, e volvía a collelas na seguinte feira. 

● Os batáns eran tan famosos que viña xente dende Noia 
simplemente para empregalos. 

● Os batáns facían tanto ruído que cando estaban todos a 
funcionar oíanse ata en Baio, a máis de un quilómetro de distancia. 

 
 
 

 
 

 

  

Manuel Pereiro Conde,  
Rubén Blanco Pereira   
Alberto Rey Abuelo, 

4º ESO 
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Obsequiar nestas datas non se inventou nos grandes almacéns nin tampouco a 
trouxo ningún mago, senón que se remonta ás culturas pagás nas que se celebra 
o solsticio de inverno reuníndose e agasallándose uns a outros. 

Nas festas saturnais da Antiga Roma mesmo os escravos eran agasallados 
cunha ración dobre de alimento, entre outras cousas. E xa a partir do século XIX 
estendeuse por toda Europa o hábito de que un personaxe mítico lles trouxese 
xoguetes aos nenos. 

A continuación, imos coñecer sete personaxes, seis xenerosos e un mal becho, 
desa antiquísima tradición popular en diversas culturas europeas.  

 

Non hai moito que se rescatou do 
esquecemento este personaxe tradicional que se mantiña vivo nas montañas da 
Galicia Oriental e mesmo tamén no Bierzo. Viste esfarrapado e cheo de 
remendos, usa boina e fuma en cachimba. 

Na noite de fin de ano baixa ás casas cun saco de castañas para repartilas entre 
aqueles nenos e nenas que están e ben mantidos, desexándolles que estean así o 
resto do ano, sen pasar fame nin penurias. Por iso apálpalles a barriga, de aí o 
seu nome. 

A súa orixe é precristiá: simbolizaba o vello 
que se queima para deixar paso ao novo. 

1. APALPADOR 

Personaxe do Nadal galego 
representado por un vello xigante 
carboeiro do Courel. 

2.  OLENTZERO 

Personaxe navarro do Nadal 
representado como un carboeiro, con 
boina e cachimba. 

Personaxes europeos do Nadal 
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Coa cristianización converteuse no derradeiro xigante xentil que baixou das 
montañas anunciando o nacemento de Xesús e nos últimos tempos, mesturando 
tradicións próximas, nun carboeiro bondadoso que lles trae regalos aos nenos e 
nenas na Noiteboa. 

 

É unha vella farrapenta, sempre sorrinte 
que leva unha vasoira coma as bruxas e 
visitas os nenos e nenas de Italia a noite 
anterior ao seis de xaneiro para, se foron bos, encherlles con caramelos e 
chocolates os calcetíns colgados para tal fin e, se foron malos, deixarlles carbón.  

 

Nas súas orixes era un ser terrible que 
conxelaba as persoas e secuestraba nenos e nenas aos que só deixaba libres a 
cambio de regalos.  

A literatura do século XIX transformouno nunha persoa boa e xenerosa, e 
actualmente coñécese como un vello bo que aparece na fin de ano para dar os 
regalos en persoa acompañado por unha axudante, que é a súa neta. 

 

3. BEFANA 

Personaxe da tradición do Nadal 
italiano representado por unha vella 
cunha vasoira. 

4. DED MOROZ 

Personaxe do Nadal das culturas 
eslavas representado como un vello 
con longa barba e abrigo azul, que lle 
chega aos pés, e un bastón máxico. 

        5.    TOMTE 

Personaxe do Nadal escandinavo con 
aparencia de vello moi baixo, con 
barba gris e roupa vella. 
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Nun principio, é un trasno que vivía nas casas de labranza escandinavas para 
protexelas e garantir o benestar dos seus habitantes. Era bo de contentar, 
sempre que non lle faltase un prato de papas de avena con manteiga. 

Actualmente, o Tomte é un home pequeneiro, pero forte, viste con roupa de 
labranza e reparte persoalmente regalos aos máis pequenos da casa na Noiteboa 
chamando á porta e preguntando por 
eles ou elas. 

 

O nome significa “pai do Nadal”. A nós chega por medio do francés Père Noël e 
nun primeiro momento era o portador do espírito da boa nova e da alegría do 
Nadal. Máis tarde, este personaxe fusionouse con outro, San Nicolás, a versión 
cristianizada da tradición orixinal. 

San Nicolás, nado en Asia Menos, foi un bispo que se caracterizou pola súa 
xenerosidade: soubo da necesidade dunha familia pobre que celebraba a voda 
das fillas e foi de noite deixarlles tres bolsas de ouro para que houbese 
casamento. A súa onomástica é o seis de decembro, e por ser tan xeneroso e 
amigo dos máis novos, nos países do norte de Europa comezaron a dárselles 
doces e regalos aos nenos e nenas o día da súa festa. 

No século XVII emigrantes neerlandeses chegados a Estados Unidos levan o seu 
patrón San Nicolás. Sobre esta base, a comezos do s. XIX o escritor Washinton 
Irvins escribe Historia de New York, e de aí a creación do popular vello gordecho 
que vive no Polo Norte e viaxa en zorra tirada de renos para repartir regalos na 
Noiteboa. 

          6.    PAPÁ NOEL 

Personaxe do Nadal europeo 
caracterizado como un vello 
gordecho con aspecto afable vestido 
de vermello. 
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Este é o antagonista do Papá Noel e que 
o acompaña para causar terror e castigar aos que se portan mal con azoutas ou 
carbón. 

A súa orixe en Francia remóntase ao século XII e alude á historia dun carniceiro 
asasino de nenos. Cando por intervención de San Nicolás os pequenos 
resucitan, o criminal arrepíntese e convértese en axudante do santo. Na 
actualidade, este personaxe atopámolo no norte e leste de Francia e en Valonia 
con outros como Hans Trapp en Alsacia e Rubelz na Lorena alemá. 

 

7.   PÈRE FOUETTARD 

Personaxe sinistro do Nadal 
representado por un home 
malencarado vestido de gris. 
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Recreos en tempos de Covid 
Agora, polo tema do coronavirus, o recreo cambiou moito.  

Non se pode xogar con balóns de fútbol, baloncesto, brilé… O patio está 
dividido por grupos e zonas de recreo: os de 5º e 6º de EP están no campo de 
fútbol, os de 2º na zona que segue a esta, os de 3º e 4º no campo de baloncesto e 
os de 1º na explanada que hai xunto á porta de saída, e Infantil abaixo 
(divididos en dúas zonas).  

Non podemos ter contacto físico e só podemos falar. Os xogos aos que xogamos 
son o fútbol sen balón, o xogo do crocodilo e a cadea. Ás veces, tamén contamos 
chistes graciosos.   

Tampouco podemos ir a outras zonas do patio que non sexan as do noso curso, 
pero podemos relacionarnos mellor e non enfadarnos.  

Darío Lema Cacheiro, 6º EP 
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        Un ano máis e ás portas do Samaín, convocamos unha nova edición do noso 

concurso de relatos de terror. 

      Aquí tedes os gañadores! 

                                                                                                            CATEGORÍA I 

1º PREMIO:  Alejandro Jesús Fernández Pais, 1º ESO 

    

 
O Samaín é a data na que a xente se xunta para contar 
historias. Case todas son iso, historias, contos de vellos 
para asustar ós máis cativos. Pero… non haberá nada de 
verdade detrás delas? Pois dígovos que si, xa que eu 
mesmo sufrín nas miñas peles o que é o medo de verdade. 

 
Erguinme escoitando a miña nai que nos chamaba para 
almorzar. Estaba a facer bocadillos de panceta e aquel recendo sacoume da cama a 
fume de carozo. Cando cheguei abaixo, estáballe a dicir a meu irmán que nos 
arranxásemos que tiñamos que ir levar flores ó cemiterio. Era día de Santos e, como é 
tradición, tiñamos que ir visitar os nosos defuntos. 

 
Eu non quería ir, tiña medo por tódolos contos que oíra sobre o camposanto. 
Imaxinábao cheo de almas vagando que lles facían trasnadas ós que alí se atrevían 
a ir ... Non quería ir, pero tiven que ir. 

 
O cemiterio era un fervedoiro de xente deixando flores, acendendo velas e 
rezándolles ós que alí descansaban. Nós fixemos o mesmo e volvemos para casa. 

 
Á hora de cear, decateime de que me faltaba algo, o móbil. Utensilio indispensable 
nos tempos que corren. Busquei e busquei e acordeime de que me quedara no 
cemiterio, xunta ós meus.  
-Miña nai, temos que volver. 
-Seguro! Sobre todo a esta hora, na que os defuntos saen a pasear. 

 
Fun para cama, pero a cabeza só pensaba no aparello do demo.  Que vos parece que 
fixen? Pois ir buscalo e, como non, só. 

 
Funme camiño abaixo. Orballaba, a noite estaba negra como a boca dun lobo, e facía 
un vento frío que xeaba o sangue, pero eu, polo móbil, metinlle peito e alá fun. 
Entrei, abrindo os dous cancelos de ferro que protexen o lugar. Ó lonxe sentín como 
se movía algo. Avancei, sen medo, pero tremendo como unha correa. Non 
estaba…Busquei e rebusquei, e nada, pero cando ía marchar, sentino tocar na outra 
punta. Corrín para collelo e que me vexo!!!Tres vellos xogando unha partida de 
brisca e o meu móbil tocando música de Manolo Escobar. Máis ó fondo, unhas 
mulleres facían punto de cruz mentres outros botaban un pasodobre ao son da 

 O CAMPOSANTO
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música. Aquilo parecía unha verbena con luces e todo, porque aquela xente tiña un 
brillo un tanto raro. 

 
Quedaron mirándome un anaco e de repente un sóltanme:  
-Rapás, e que fas aí? Senta, que nos falta un punto. Queres anís ou viño ghres? Temos 
dos dous. 

 
A velocidade que collín para fuxir era tal que creo que ata fixen marcas no chan. Sen 
embargo, a operación de marcha non era unha opción ... Canso e cheo de medo, tiven 
que sentar con eles. 

 
Alí estiven ata cerca do amencer oíndo historias de todo tipo. Non sabedes a de 
falcatruadas que se dedican a facer. Sabedes quen move os marcos? Pois si, son os 
veciños, pero non os vivos!! 

 

     2º PREMIO: Claudia Ferradas Otero, 1ºESO 

 

UN HALLOWEEN  “NORMAL” 
 
 
Estaba tumbada en la cama, mirando al techo de mi 
cuarto cuando de repente empezó a sonar el 
despertador. Me puse vagamente de pie, apagué el 
despertador y abrí las ventanas, como eran las 7 de la mañana au ́n estaba oscuro. Mire ́ 
el calendario en el que teni ́a apuntados mis exámenes. Ese día no teni ́a ninguno. Fue 
entonces cuando me di cuenta de que era viernes 30 de octubre, el di ́a de ¡Halloween!. 
No se ́ por qué estaba tan entusiasmada, si al final iba a ser un di ́a como cualquier otro, 
o no... 

Luego, me prepare ́, no iba disfrazada de nada en concreto pero con las ojeras que me 
puse parecía una zombi. Bajé ra ́pidamente las escaleras, saludé a mi madre, me hice el 
desayuno y me puse a ver la tele. Se fue la luz, me quede ́ a oscuras y mi madre empezó 
a vacilarme: “Uhhh que miedo se fue la luz el di ́a de Halloween”. Me reí aunque la 
verdad es que no me hacía nada de gracia ya que estaba a punto de comenzar mi 
programa favorito. Salimos a ver si los vecinos tenían luz, pero no; todo estaba oscuro 
y senti ́a que alguien nos observaba. Teni ́a tanta prisa por coger el bus no le di 
importancia. Por el trayecto hablaba con mi mejor amiga y cuando esta ́bamos a punto 
de llegar, una sombra se puso delante del autobús hacie ́ndonos frenar en seco y 
desapareciendo al instante. 

-¿Has visto eso?- Le pregunte ́ a mi amiga. 

-¿Visto el qué? No vi nada. ¡Anda, no seas paranoica! - Bromeó y empezo ́ a hablar de 
otra cosa. 

Me quede ́ pensando... Yo estaba segura de lo que había visto, pero como nadie lo vio, 
me callé. Pase ́ las primeras horas de clase pensando en lo ocurrido, no creía en cosas 
paranormales pero algo andaba mal. 
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A la hora del recreo, vi otra vez la sombra escondida. Acechando. Asustada se lo dije a 
mis amigos y, nuevamente, nadie me creyó. Decidimos irnos a la biblioteca, pues 
empezó a llover mucho. Nosotros éramos los u ́nicos que estábamos alli ́. 

Una vez allí, escuchamos un fuerte estruendo y segundos después se fue la luz. 
Algunos de mis amigos se reían, otros estaban asustados y yo estaba mirando por la 
ventana. Otra vez, la misma silueta pero esta vez no desaparecio ́ sino que se fue 
acercando hasta que todos pudiéramos verla. Nos quedamos inmóviles, yo di un paso 
atra ́s, estaba muy asustada, salí corriendo, entre ́ en clase y me choqué contra algo. 
Luego todo estaba oscuro. 

Me desperte ́ en un sótano con una ventana por la que entraba un poco de claridad. 
Estaba sangrando por la cabeza, pero no me dolía. Estaba demasiado asustada. Entro ́ 
la silueta y empezo ́ a hablar: 

- Entonces tu ́ eres el supuesto amuleto.- Me dijo con voz grave. 

- ¿De qué hablas? No me hagas daño. ¿Que ́ quieres de mi ́? - Le dije casi sin aliento. 

-Tú morira ́s para que yo viva, pero no te preocupes cuando sea Halloween, el año que 
viene, podra ́s matar a alguien para recuperar tu vida. 

-Estás loco, la policía esta ́ de camino, viene a rescatarme. 

No era cierto nadie vendría. 

La sombra se acercó muy lentamente, mi corazón iba a mil por hora. Estaba 
temblando. Le mire ́ a los ojos y noté un escalofrío recorrie ́ndome el cuerpo, me resisti ́ 
pero me agarró con sus fuertes brazos y... 

Estara ́s pensando que es un simple relato, o que es una broma pero mañana, en el 
temido día de Halloween, verás qué no es ninguna broma. No intentes hacer nada, el 
final ya esta ́ escrito. 

 

                                                                                                           CATEGORÍA II 

1º PREMIO: Alexia Ozón Atán e Carla López Sambade, 4º ESO   

 
                                                           
   Hoxe, mentres daba o meu paseo matutino polo Monte do Aro 
sentei á sombra dun carballo para facer un pequeno descanso. 
Cando decidín seguir camiñando, vin un sobre de cor amarela 
cunha carta no seu interior, perfectamente visible polo desgastado que estaba. Non 
quería collelo porque os tempos que corren non o permiten, pero a miña curiosidade 
foi tan grande que non me puiden resistir a agarrar a misiva e volver á casa. 
Cheguei, saquei a máscara, desinfectei as mans e fun directa á habitación para matar 
o interese. 

 

 A CARTA
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Abrín a carta e dicía o seguinte: 
 
 

                                                                                                            22 de xaneiro, 1999 
 
Todo comezou no 1997 cando coñecín a nova integrante do noso grupo de Entroido. 
Facíase chamar Xosefa e chegaba da parroquia de Colúns. Era unha rapaza fermosa. O 
que non esperaba era que, con esa cara de anxo, puidera causar tanto dano. 

 
 
Son miles as historias que podo relatar sobre ela, pero só me vou a centrar no 
acontecemento que segue atormentándome hoxe en día, xa que non teño moito tempo 
para facer unha carta tan longa. 

 
 
Unha mañá, mentres estaba cosendo as teas para os disfraces do Entroido recibín 
unha nota que dicía “Quedamos na praza da Feira o venres ás 17:00”. A verdade é 
que me asustei porque non sabía quen fora a persoa que enviara aquel pequeno 
escrito, pero aínda así cumprín co que poñía. Chegou o día, fun e alí estaba ela, 
esperándome. Cando me viu, fóiseme acercando pouco a pouco e díxome algo como 
“Ti! Anda con ollo nestes próximos dous días”. Non souben como reaccionar, 
sinceramente tomeino coma un simple xogo pero non, non era ningunha parvada.  
Desde esa, a miña vida cada vez vai a peor, só vou contar que os días que Xosefa 
sinalara, foron coma un tormento para min. A partir diso comecei a recibir máis e 
máis ameazas e torturas por parte dela, e eu seguía sen saber o porqué. 

 
 
Encerroume no soto do seu domicilio fai pouco e tortúrame día tras día, así que, por 
favor, se chegas a ler isto, axúdame! A súa casa atópase en fronte da Casa da 
Cultura da Picota, ven salvarme! 

                    Roberto Blanco Muíño 
 
    Despois de ler isto, só puiden dicir: sinto todo o que che fixen pasar, 
Roberto!! 

 

2º PREMIO: Lidia Cives Jiménez, 3º ESO 

                                                  

 Unha festa de terror 
     Era un día normal no pobo da Picota, un grupo de 
cinco rapaces decidiron reunirse ás oito da noite en 
fronte do concello e durmir todos na casa de Xoán, o 
que non sabían era que ía ser unha noite especial e 
ían sucederlles cousas das que eles non darían crédito. 
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    Cando xa estaban todos, Mario propúxolles xogar ás agochadas, Ánxel, antes de que 
el empezase a contar, quitou a cazadora e púxoa encima do muro dunha casa. Foron 
todos xuntos a esconderse no cemiterio, Mario buscou por todos os lados e ao final 
encontrounos. 
 
    Despois de estar unha hora xogando, Ánxel foi a poñer a chaqueta, como non a viu 
no muro onde a deixara, preguntoulle a algún deles se sabía onde podía atopala, ao 
que todos responderon que non. El estrañouse e puxéronse todos a buscala, primeiro 
miraron no sitio máis lóxico, detrás do muro, xa que puido ter caído co vento. Alí non 
había nada e seguiron buscando polos arredores, despois recordaron que unha vez ao 
agocharse foran ao cemiterio, e postos a encontrar a chaqueta dirixíronse todos xuntos 
ao lugar. 
 
    Cando chegaron, abriron o portal e entraron, Xoán, Mario e Ánxel decidiron mirar 
pola dereita e Carlos e Antón pola esquerda. Na parte dereita non había nada, así que a 
Ánxel ocorréuselle gastarlle unha broma a Carlos e Antón, eles dispostos a asustalos, 
foron por detrás da igrexa e berraron. Ao reaccionar, Carlos empuxou sen querer a 
Antón, que bateu contra unha tumba da parede, esta moveuse cara a dentro e eles 
asustáronse. 
 -Pode que estea mal colocada, non vos asustedes -engadiu Mario.  
Ánxel quixo facerse o forte e demostrarlles que a tumba non se movera e que só fose 
imaxinación deles, tirou polo agarre e a tapa caeu en seco no chan, estes asustáronse 
tanto que marcharon a correr. 
 
    Aínda non convencidos do que acababa de pasar, cando chegaron a onde estaban 
antes, viron a chaqueta no muro. Ánxel vestiuna, aínda que xa non tiña frío debido á 
carreira que acababan de botar.  
- E se nos están gastando unha broma? -preguntou Mario.  
Ao que Xoán respondeu:  
- Se é unha broma, como explicas o que nos acaba de suceder?  
Carlos dicía que non pasaba nada e propuxéronlle un reto para esquecerse do tema:  
- Xa que non tes medo, vaite ao cemiterio ti só e cunha tella vermella escribe nunha 
tumba “estiven aquí” -díxolle Mario.  
El aceptou. Polo camiño ía tremendo e chorando do medo, cando chegou alí 
axeonllouse e fixo o que lle mandaran, rematou e levantouse pero antes de que 
conseguise marchar, algo o agarrou da perna facendo que o neno quedase sen 
circulación e morrese.  
 
     Os outros ao ver que tardaba moito dirixíronse alí, ao chegar viron o cadáver do 
rapaz tirado no chan, na parede estaba escrito con sangue:  

                              era a miña propiedade ! 
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Unha tribo cos ollos azuis eléctricos 
sorprende a todo o mundo 

Unha tribo indíxena dunha illa de Indonesia  padece un trastorno 
xenético coñecido como síndrome de Waardenburg que provoca que 
gran parte dos seus habitantes teñan os ollos dun ton azul eléctrico. 

 

Actualmente vivimos nun mundo globalizado que está en constante cambio. Todo 
isto é posible grazas ás novas tecnoloxías. Sen embargo ás veces hai cousas que aínda 
conseguen sorprendernos como é o caso dos habitantes dunha illa de Indonesia que 
foron captados polo xeólogo e fotógrafo Korchnoi Pasaribu. 

Este xeólogo estivo documentando a vida das tribos de Indonesia desde o ano 2019 e 
cando visitou a illa de Buton, quedou marabillado polos ollos dos seus habitantes. 
Realizou unha gran cantidade de fotografías e publicounas nunha rede social onde 
rapidamente se fixeron virais. 

Grazas a internet, toda esta información pódese divulgar, e todo o mundo pode ver 
as imaxes tan extraordinarias deste fotógrafo nas redes sociais, en páxinas web, … 

O síndrome de Waardenburg hérdase de só un dos pais que transmite o xene 
defectuoso. Non é nada frecuente, xa que só afecta a unha de cada 42.000 persoas. 
Pero nesta tribo é máis común xa que moitos dos seus membros son familia. 

Esta alteración maniféstase fundamentalmente na pigmentación da pel e os ollos, 
facendo que se vexan máis brillantes e de cor azul, aínda que se pode presentar cun 
ollo doutra cor. 

Este achado fainos ver o importante que é viaxar e descubrir lugares novos para 
coñecer outras persoas e os seus costumes. 

       

 

 

 

 

 

 

Mateo Cousillas Lema, 2º ESO 
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       O 8 de marzo é 

unha data universal que, sobre todo, é 
unha reivindicación social. 
Para celebrarmos este día, achegamos 
algúns  nomes de mulleres que tiveron 
un gran papel na loita polo dereitos das 
Mulleres. 
 

 
 
Maruxa das Cortellas: foi tocadora de 
pandeiro cadrado tradicional galego e unha 
figura esencial para o rexurdimento deste 
instrumento percutivo e da recuperación dos 
estilos interpretativos arcaicos.  

 
María Mazás: foi unha artista plástica, pintora, 
escultora, poeta, deseñadora de sombreiros e 
bailarina. Traballou para o mundo da moda e o 
estilismo en pasarelas internacionais, así como tamén 
participou en diversas montaxes teatrais e en máis de 
trinta exposicións.  

 
 

 
María do Carme Kruckenberg Sanjurjo: foi unha 
escritora galega. Estudou pola súa conta idiomas, 
historia, ciencias, literatura etc., converténdose 
nunha autodidacta.  
Autora de contos e tradutora, colaborou con 
diversas revistas e diarios, sobre todo en Faro de 
Vigo. Tamén foi, entre outros premios, recoñecida 

co Premio Alecrín 1997, a Medalla de Galicia (bronce) en 1998, a Medalla Castelao en 
2002, etc.  En 2006 foi nomeada socia de honra da Asociación de Escritores en Lingua 
Galega, entidade da que foi vicepresidenta. 
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Carme Alvariño Alejandro: foi unha historiadora galega 
e catedrática de Xeografía e Historia de Ensino Medio. 
Como investigadora, afondou en temas como a catástrofe 
do Prestige, a Guerra de Iraq, o campo de concentración da 
Lavacolla ou as irmás Fandiño Ricart de Compostela. 
 

 
 
 

 

 

 

 

Amalia Álvarez Gallego: foi unha funcionaria galega. En 
Pontevedra realizou os seus estudos primarios e despois 
estudou Maxisterio. Rematou a carreira e púxose a dar 
clases, mentres preparaba as oposicións. Tivo certas 
complicacións para conseguir un certificado de adhesión 
ao réxime que lle permitiu ocupar a súa praza de 
funcionaria.  

 

 

 

 

 

Manuela Rey: foi a maior das actrices do teatro galego-
portugués de mediados do século XIX. En novembro de 
1857 comezou a traballar nun teatro de Lisboa, onde 
triunfou en títulos como O filho do cego, A alegria traz o 
susto, Os homens sérios, Os fidalgos do Bois Doré, etc.  

Escribiu algunhas obras como a comedia A actriz e o 
proverbio Por este deixarás pae e mãe.  
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PORQUE NÓS TAMÉN 

SABEMOS TRABALLAR NO 

RURAL E TAMÉN SABEMOS 

COIDAR. 
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AO MACHISMO GúSTALLE MOITO SER GUAPO. 
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NON ESTÁS Só, O PRIMEIRO PASO SON AS 
PALABRAS 



PARRAFADAS 2021                              Revista anual do                      CPI Plurilingüe da Picota
 

 

33 

O DÍA INTERNACIONAL DA EDUCACIÓN 

     

      O 24 de xaneiro celébrase o Día Internacional da Educación, na data 

proclamada pola Organización das Nacións Unidas (ONU). Co obxectivo de 

concienciar a todo o planeta da importancia da educación para conseguir os 

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Concretamente o Obxectivo número 

4 establece unha Educación de Calidade. 

     En realidade, a educación é a base dunha sociedade xusta, igualitaria e 

autosuficiente. A educación aumenta a produtividade das persoas e, como 

consecuencia, o potencial crecemento económico. Fai que as persoas traballen 

no que lles guste e no que son bos, e inflúe directamente na súa felicidade. 

Porque unha persoa realizada é unha persoa feliz. Por ese motivo, a educación 

axuda a erradicar a pobreza e a fame, contribúe á mellora da saúde, promove a 

igualdade de xénero e pode reducir a desigualdade. En definitiva, fai mellores 

sociedades. 

      A pesar de que todos parecen estar de acordo neste tema, aínda hai moitas 

carencias e os datos fan pensar que queda moito treito por facer para conseguir 

o acceso de todos a unha educación de calidade. 

      No mundo hai aproximadamente 258 millóns de nenos sen escolarizar. 617 

millóns de nenos e adolescentes non saben ler nin teñen coñecementos básicos 

de matemáticas, o mínimo para defenderse na súa vida cotiá. 
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Nos países en desenvolvemento o 91% dos nenos matricúlanse na escola; aínda 

así, 57 millóns de nenos non asisten á escola. 

   

África Subsahariana ten ó récord de nenos sen escolarizar.  

 

Os conflitos e as guerras impiden que os nenos asistan ao colexio.  Tampouco os 

nenos refuxiados  poden asistir, chegando á cifra de 4 millóns. 

 

                                                                     Alexandre Blanco Mouro, 2º ESO 
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Desde O CPI Plurilingüe A Picota, sumámonos á celebración do Día de 
Rosalía,  o 24 de febreiro, data na que se conmemora o seu nacemento en 1837. A 
nosa escritora máis universal é unha muller adiantada ao seu tempo que mostra 
calidades literarias, sociais e mesmo políticas. 

Rosalía de Castro naceu en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837. 
Foi rexistrada como “filla de pais incógnitos”, pois a súa nai era unha fidalga solteira 
e o seu pai un seminarista. De pequena viviu entre Padrón, con súa nai, e na aldea de 
Castro de Ortoño, coa familia paterna. Alí foi onde escoitou música e a alegría vital 
dos cantares populares e coñeceu os problemas da Galicia rural do seu tempo: a 
pobreza, a emigración dos homes e a soidade das mulleres.  

Escribiu en galego dous libros de poema: Cantares gallegos e Follas novas. Neste 
tempo a nosa lingua percibíase como un mero dialecto ou lingua subalterna, e era 
vista con indiferenza, cando non con desprezo. Rosalía deulle prestixio ao utilizala 
nun libro como Cantares gallegos, onde intenta conciliar a música popular coa 
intensidade do sentimento e a profundidade filosófica, sen esquecer a expresión dun 
pensamento crítico especialmente social e feminista. A publicación desta obra, en 
1863,  marca o inicio do Rexurdimento pleno. 

Algúns dos poemas de Follas novas tamén son populares, pero abondan 
aqueles onde asoma a soidade existencial. Neste libro Rosalía falou polos homes que 
emigraban e polas mulleres que quedaban soas cun sentimento de identificación e 
melancolía. popular para desenvolver unha alegoría nacional sobre a dignidade de 
Galicia e a súa épica. A publicación desta obra tamén marcou o inicio do 
Rexurdimento pleno, e tamén presenta a expresión dun pensamento crítico 
especialmente social e feminista. 

É autora tamén dunha ampla produción en castelán, entre ela  tres libros de 
poemas (La Flor, A mi madre e En las orillas del Sar) e varias novelas, nas que aborda o 
humor, a fantasía e a procura, ás veces imposible, do amor. 
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Cabe destacar tamén a admiración que tiñan os demais autores españois da 
época polos versos de Rosalía, algúns considerándoa como predecesora da 
revolución poética que supuxo o modernismo. 

A vida de Rosalía desenvolveuse entre Madrid e Simancas, en terras de 
Castela, antes do regreso definitivo a Galicia. Non gozou de boa saúde. Loitou contra 
a enfermidade, a incomprensión e as inxustizas da sociedade que a rodeaba. Morreu 

o 15 de xullo de 1885 na súa casa da 
Matanza, en Padrón. 

O Día de Rosalía naceu hai 
pouco máis dunha década. A 
conmemoración dos 150 anos da 
publicación de Cantares Gallegos. A 
partir de entón, cada ano, celébrase 
dunha maneira distinta, sen guión nin 
mapa, multiplicándose o número de 
actos que o celebran e sendo cada vez 
máis importante e destacable.  

Na celebración do día este ano 
2021, a Fundación que leva o seu 
nome chama a elaborar ese “Caldo de 

Gloria”, e animan a interpretar a Alborada, música popular de gaita á que a nosa 
autora puxo letra; por outra parte, a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua 
Galega, invita a regalar un libro e unha flor. 

                                                                               Anxo González Cernadas, 4º ESO 
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Día Mundial da Radio 2021 
 
O Día Mundial da Radio é o momento perfecto para facer un repaso sobre a 
orixe e a historia da radio e coñecer a traxectoria deste medio de comunicación 
que nos acompañou toda a vida. 
 
A radio é hoxe o medio de información máis emblemático e dinámico. A 
inmediatez desta serviulle para transmitir feitos históricos en directo pero 
tamén para contar o día a día de millóns de persoas. Malia os avances e os 
novos sistemas de comunicación, adaptouse ás necesidades modernas dun 
medio de comunicación, tendo a vantaxe de chegar a lugares remotos, o que 
non é posible mediante o uso doutras tecnoloxías máis modernas.  
 

 
 
O Día Mundial da Radio celébrase o 13 de febreiro. O lema deste ano é «Novo 
Mundo, Nova Radio». O principal obxectivo deste día é facer da radio un 
medio interactivo que fomente o debate para tratar diferentes temas que 
interesen á comunidade. Ademais, este acontecemento sírvenos para lembrar a 
importancia que a radio tivo como medio de comunicación ao longo da historia. 
Porque, desde a orixe da radio, sempre estivo ligada con todos os 
acontecementos importantes da humanidade desde a súa aparición a finais do 
século XIX. 
 

 
 
A ONU decidiu conmemorar o Día Mundial da Radio o 13 de febreiro porque 
esta é a data na que se creou a Radio das Nacións Unidas no ano 1946. A 

Por que o Día Mundial da Radio 
se celebra o 13 de febreiro? 
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celebración do Día da Radio foi proclamado en 2011 e é oficial desde o ano 2012, 
cando a Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou oficialmente denominar 
este día como Día Mundial da Radio. Curiosamente, na orixe da celebración do 
Día da Radio, España desempeñou un papel moi importante posto que a 
proposta xurdiu en 2008 de Jorge Álvarez, presidente da Academia Española de 
Radio.  
 

 

 
A radio sen lugar a dúbidas marcou un antes e un despois no mundo das 
comunicacións. Para conmemorar este Día Mundial da Radio 2021, nada mellor 
que coñecer algunhas  curiosidade sobre ela: 
 
- A primeira radiodifusión realizouse na Noiteboa de 1906 en  Massachusetts, 
Estados Unidos. 
- O afundimento do Titanic en 1912 contribuíu a darlle un gran impulso ao uso 
de radio e ao establecemento das comunicacións por esta vía. 
- A retransmisión da guerra dos mundos de Orson  Welles en 1938 e o impacto 
que creou na poboación é un perfecto exemplo da influencia da  radio na nosa 
vida. 
- A estación de radio rusa  MDZhB leva transmitindo desde 1982 un  zunido 
que ás veces se  intercala con algunhas palabras ou sirenas. Ninguén sabe quen 
está detrás nin por que segue en funcionamento. 
- A principios deste ano, a NASA detectou un sinal de radio que procedía 
de  Ganímedes, unha das lúas de Xúpiter. Extraterrestres? Non, só electróns que 
oscilan a gran velocidade polo espazo provocando este fenómeno. 
 

 
 
En conclusión, O Día Mundial da Radio é unha data para que teñamos en conta 
o papel da radio na vida diaria. A través deste medio de comunicación, 
podemos opinar e convertelo nun mecanismo de debate, noticias e informes de 
eventos que afectan a nosa comunidade.  A radio ten corda para acompañarnos 
toda unha vida!! 
                                                                                                      Lucía Louro Blanco, 4º ESO 

   5 curiosidades sobre a radio 



PARRAFADAS 2021                             Revista anual do                       CPI Plurilingüe da Picota 
 

 

39 

 

Mulleres sabias da terra 
 

 
Pola esquerda e de arriba a abaixo, Ángela Ruiz Robles, Aida Fernández Ríos, María 
Wonenburger, Jimena Fernández de la Vega, Antonia Ferrín, Olimpia Valencia, 
Ángeles Alvariño e Elisa Fernández de la Vega. 

 

     O acceso ao coñecemento foilles prohibido ás mulleres durante moitos 
séculos, e aínda así foron moitas as que desafiaron os atrancos do tempo que 
lles tocou vivir e foron capaces de facer avanzar a ciencia. Mulleres sabias como 
a astrónoma Maria Cunitz (1610-1664), que determinou a posición dos planetas 
mediante cálculos e corrixiu os erros que cometera Kepler;  Ada Lovelace (1815-
1852), que creou o primeiro algoritmo para ser interpretado por unha máquina, 
o que lle concedeu o título de primeira programadora do mundo; ou Ellen 
Swallow Richards (1842-1911), considerada a fundadora da ecoloxía e a 
enxeñaría ambiental e primeira muller que obtivo un título universitario no 
MIT (Instituto de Tecnoloxía de Massachusetts), onde foi vetada durante un 
tempo como profesora porque non se admitían as mulleres nos laboratorios. 
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     Hoxe a lei recoñece a igualdade das mulleres e dos homes a todos os niveis, 
pero coma en moitos outros eidos no científico tamén hai fendas que perduran. 
A educación sexista segue a afastar as mozas das carreiras percibidas como 
máis tecnolóxicas, como é o caso da informática ou a enxeñería de 
telecomunicacións, e a discriminación laboral por motivos de xénero tamén 
deixa pegada neste campo. Co obxectivo de combater estas eivas, a ONU 
proclamou o 11 de febreiro como o Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia, celebracións ás que o noso centro educativo se suma 
lembrando a pioneiras vinculadas a Galicia, dignas da admiración colectiva e 
fonte de inspiración para as científicas do futuro. 

 

         Médicas:   Jimena e Elisa Fernández de la Vega 

     As xemelgas Fernández de la Vega, naturais de Vegadeo, foron as primeiras 
mulleres que se licenciaron pola Universidade de Santiago de Compostela 
(daquela a única que había en Galicia) como médicas. Cando ingresaron na 
Facultade de Medicina, no curso 1913-1914, só pasaran tres anos da aprobación 
de decreto estatal que permitiu que as mulleres españolas estudasen unha 
carreira sen necesidade de contar cun permiso especial. O camiño non foi 
doado. Foron unhas estudantes excepcionais, pero isto non as librou de sufrir o 
machismo da época por parte do profesorado e do alumnado. Algún docente 
houbo que non as quería na clase de anatomía para que non visen homes 
espidos! As dúas continuaron a súa formación doutorándose na Universidade 
Central de Madrid. Elisa especializouse como pediatra e Jimena, como 
xenetista, campo no que desenvolveu unha frutífera carreira investigadora, con 
diversas estadías no estranxeiro, que se veu truncada co estoupido da guerra 
civil. Na contenda exerceu como médica en Santiago de Compostela e 
posteriormente aprobou as oposicións para traballar tamén como doutora no 
balneario de Guitiriz, pero seguiu a publicar estudos tanto de xenética como de 
hidroloxía. 

     Hoxe estas dúas doutoras non estarían en absoluto soas na Facultade de 
Medicina de Santiago. Cunha nota de acceso das máis altas, as aulas énchense 
de futuras médicas, o 67% das persoas que estudan na actualidade esta carreira 
en Galicia. 

 

         Médica especialista en xinecoloxía:  Olimpia Valencia 

     Olimpia Valencia (Baltar, Ourense, 1898 – Vigo, 1987) foi a primeira 
xinecóloga galega. Igual que Jimena e Elisa Fernández de la Vega, estudou 
Medicina en Santiago cunhas notas espectaculares e tamén se doutorou en 
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Madrid, porque non era posible facelo en Compostela. En 1928 abriu consulta 
en Vigo, a primeira dunha muller en Galicia, anunciada cunha placa que dicía 
especialista en enfermedades de la mujer. A doutora Valencia quería dedicarse á 
pneumoloxía, pero fíxose xinecóloga polas presións familiares e dos seus 
docentes, que consideraban pouco adecuado que tratase a homes e que crían 
que debía dedicarse a aspectos relacionados coa maternidade.  

 

         Inventora: Ángela Ruiz Robles 

     Ángela Ruiz Robles (Villamanín, León, 1895 – Ferrol, 1975) foi a creadora de 
diversos libros mecánicos considerados precursores dos actuais libros 
electrónicos. Nacida en León, estableceuse en Ferrol aos 23 anos como mestra, 
unha profesión que exerceu tomando como fonte de inspiración os novos 
métodos pedagóxicos que se afastaban do ensino memorístico e ríxido da 
época. Sempre á procura de facilitar a aprendizaxe dos nenos e nenas, publicou 
distintas obras centradas na lingua ou a relación desta coa xeografía, pero se 
hoxe falamos aquí dela é polos seus libros mecánicos. En 1949 rexistrou a 
primeira patente do procedemento "mecánico, eléctrico e a presión de aire para 
a lectura de libros" que deseñara, e que foi perfeccionando ata tomar a forma da 
Enciclopedia Mecánica. 

 
         Astrónoma: Antonia Ferrín Moreiras 

     Antonia Ferrín Moreiras (Ourense, 1914 – Santiago, 2009) foi a primeira 
muller investigadora en astronomía na Universidade de Santiago de 
Compostela e tamén a primeira en formar parte do cadro docente da Sección de 
Matemáticas desta institución. Durante as case dúas décadas que foi profesora 
no campus galego; mentres, seguía a estudar: Farmacia e os dous únicos cursos 
de Ciencias Exactas que daquela se impartían en Galicia. 

 

         Oceanógrafa: Ángeles Alvariño 

     Ángeles Alvariño (Ferrol, 1916 – La Jolla, California 2005) foi unha grande 
investigadora da riqueza biolóxica dos océanos. Pioneira na súa especialidade, 
descubriu vinte e dúas especies de zooplancto e foi unha auténtica autoridade 
mundial no estudo de tres grupos de organismos do mar: os quetógnatos, os 
sifonóforos e as hidromedusas. 

     Dise dela que foi a primeira científica a bordo dos buques de exploración 
británicos, unha experiencia tras a cal volveu á súa terra para traballar na sede 
viguesa do Instituto Español de Oceanografía. Pero naqueles tempos, cansa da 
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falta de oportunidades para investigar en España, decidiu marchar aos Estados 
Unidos. Alí desenvolveu unha frutífera carreira. 

          

         Alxebrista: María Wonenburger 

     María Wonenburger Planells (Montrove, Oleiros, 1927 – A Coruña, 2014) foi 
a primeira matemática española que acadou unha das prestixiosas bolsas 
Fullbright. O goberno dos Estados Unidos concedeulla en 1953 para facer a tese 
na Universidade de Yale.  

     María Wonenburger foi unha grande experta nas álxebras de Clifford e na 
teoría dos grupos clásicos, e tamén mestra de figuras de prestixio das 
matemáticas contemporáneas. 

 

         Especialista en climatoloxía: Aida Fernández Ríos 

     A de Aida Fernández Ríos (Vigo, 1947 – Moaña, 2015) non foi unha 
traxectoria científica convencional, pero non lle impediu chegar a ser unha 
grande experta nos sistemas do carbono na auga de mar e na importancia dos 
océanos na captación do CO2 atmosférico, unha liña de enorme interese dentro 
das investigacións relacionadas co cambio climático. Empezou a traballar como 
auxiliar no Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo e o que alí se facía 
gustoulle tanto que decidiu estudar primeiro bacharelato e despois a carreira de 
Bioloxía. E non perdeu o tempo! Xa como científica, participou en moreas de 
campañas oceanográficas, chegou a dirixir o mesmo centro onde descubriu a 
súa paixón e foi a terceira muller en ingresar na Real Academia Galega de 
Ciencias.  
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Cada 30 de xaneiro recordamos en todos os centros 
educativos a importancia de vivir nun mundo de  paz. É  un 

dereito da infancia e de toda a humanidade. 
 
Para lograr a paz temos que aprender a evitar a violencia e comprometernos 
con formas pacíficas de resolución de conflitos no  noso día a día, o que inclúe  
unha aposta educativa pola non-violencia no noso centro educativo.  
 
Ao longo da historia e  ao  redor do mundo, os seres humanos  eliximos  

diferentes imaxes e  xestos para representar a Paz. Estes símbolos mostran o 
valor que ten  a paz para nós  e, tamén,  teñen diferentes historias e orixes  que 
merece a pena coñecer.  
  

1. Pomba da  paz 

 

2. Rama de oliveira 

 
3.    Logo da paz 

 

 A  pomba da paz é  un símbolo moi  
antigo.   Representa a paz e a reconciliación . 
 Despois da Segunda Guerra Mundial  volveu a 
ser unha imaxe  moi recoñecida. 
Tradicionalmente a pomba  da paz porta unha 
rama de oliva no  bico e é de cor branca. 

A  rama de oliveira é  outro símbolo de paz que a 
humanidade utiliza dende hai moito tempo.  Esta 
simbolizaba a abundancia e  a  vitoria sobre os 
malos espíritos. Nas antigas Grecia e  Roma, 
intercambiábanse  ramas de oliveira como oferta 
de paz tras unha batalla. 

 

Creado en 1958 para unha campaña en apoio ao 
desarme nuclear, este símbolo fíxose  mundialmente 
coñecido  nos anos 60 a través do movemento hippy.  
As  liñas  dentro do círculo representan as letras D e  
N (desarme nuclear) no alfabeto semáforo. 
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4.      Sinal da "V" coa man 

 
 

 
5.    Pipa da paz 

 
  

6.    Grúa de papel 

 
7.    Armamento roto 

 
  
 
 
 
 

 

Este xesto, coa man xirada cara a fóra,  ten diferentes 
significados pero popularizouse como signo de paz 
durante os movementos pacifistas posteriores á   
Guerra Mundial e, especialmente, na década de 1960, 
durante a  Guerra de Vietnam.  
Se  se realiza coa man xirada cara a dentro, é un 
insulto grave. 

 

Os  pobos  orixinarios de América do Norte teñen  
entre as súas tradicións compartir unha pipa 
cerimonial como símbolo de paz e amizade  entre 
grupos e entre persoas. Estas pipas teñen distintas 
formas, materiais … 
Posteriormente os europeos chamaron a estas pipas 
“calumet” (palabra francesa). 

Estas grúas realizadas mediante papiroflexia son un 
dos deseños clásicos do origami (técnica xaponesa). 
Conta a lenda que quen logre unir 1.000  grúas de 
papel con fíos (senbazuru)  verá cumprido un desexo.  

O  rifle roto emprégase como símbolo de paz dende 
principios do século XX, cando distintas organizacións 
pacifistas europeas  o usaron nas súas  protestas contra 
a Primeira Guerra Mundial.  En 1921, a Rede 
Internacional de Resistentes á Guerra adoptouno  como 
logo.  
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8.    Arco da vella  da paz 

 
9.    Banner da paz 

 

 
 

10.    Papoula 

 
11.    Salam Shalom 
 

 
12.    Mans brancas 

 Alicia Antelo González, 4º ESO 

O arco da vella é  un símbolo moi difundido da paz. 
Actualmente, a bandeira da paz ten as sete cores do 
arco da vella do revés (violeta arriba e  vermello 
abaixo), a diferenza da bandeira multicolor do 
movemento LGBTQI (seis cores, coa vermella arriba e 
a violeta abaixo). 

Tamén coñecido  como símbolo de Roerich  polo seu 
autor, Nicholas Roerich, un artista e filósofo ruso que 
dedicou  parte da súa  vida a promover a protección 
da  arte, a cultura, a educación e a ciencia en tempos 
de guerra e cuxa influencia foi  moi importante no 
desenvolvemento  de leis e  acordos de protección do 
patrimonio cultural. 

Cóntase que, durante a Primeira Guerra Mundial en 
Europa, medraron moitas papoulas no que foran os 
campos de batalla, polo que esta flor foi adoptada como 
recordo dos caídos na  guerra. Máis adiante, promoveuse  
a papoula branca como símbolo do pacifismo, a non 
violencia e contra os desastres da guerra. 

Unión das palabra paz nos idiomas hebreo (shalom) e árabe 
(salam) como reivindicación de paz e concordia entre as 
persoas, os pobos, as ideoloxías e as relixións no Oriente 
Medio. 

 

 As mans pintadas de branco e  estendidas mostrando a 
palma son un xesto de paz e de rexeitamento á violencia, 
en particular ao terrorismo.  
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     Na tradición literaria, a primavera é a estación da Poesía. Por que? Porque 
relacionamos simbólica e etimoloxicamente a poesía coa creación, co 
rexurdimento da vida, o espertar na natureza despois dos meses fríos do 
inverno, tempo do amor e da fertilidade, enerxía vital. En todas as culturas, este 
período do ano aparece unido aos procesos creativos. Na primavera énchese o 
mundo de flores e de cancións. A primavera é o tempo dos namorados, mais 
tamén do libro e da lectura (23 de abril) e das Letras Galegas (17 de maio).  

     Este curso tan “singular”, Lucita Rama, a avoa de Mariña ( 2º ESO), quixo 
celebrar con nós o Día da Poesía enviándonos unhas coplas  populares que ela 
mesma improvisou e que queremos compartir con todos vós. Velaquí as tedes! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Carballeira de Berdeogas, 
carballeira de Ramada, 
na nosa carballeiriña 
comiámo-la empanada. 
 
A nosa devesa da Lúa 
que bonita, que ricura, 
baixa o río tan contento  
deixándonos auga pura. 
 
Vaia veranciño triste, 
que soíña te deixamos! 
Chegou o coronavirus 
e xa non te visitamos.  
 
Que festiña nos faciamos 
con churrasco e empanada, 
o gaiteiro tocando, 
e nós aplaudindo a ruada. 
 
A xentiña a chegar 
que de todas parte viña 
a acompañar os veciños 
na festiña da familia. 

 
A cervexiña rodaba, 
o viño, non digo nada! 
Á hora de vir pra casa, 
andabamos de recuada. 
 
Quen non cantaba, bailaba, 
os rapaces polo chan, 
que festiña faciamos  
no millonario verán! 
 
Que a gustiño estabamos 
gracias ó fresco do río, 
á sombriña dos carballos 
e á compaña dos amigos. 
 
E con isto me despido 
esperando e rezando 
que marche o coronavirus 
para seguir festexando. 

Grazas, Lucita!! 
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      O  Carnaval é unha festa de carácter tradicional que se celebra coincidindo co 

período inmediatamente anterior á Coresma e que se festexa principalmente en 

rexións de tradición católica e con menos extensión en zonas ortodoxas e moi 

modificado nalgunhas áreas protestantes, como é o caso do Fastelavn nalgúns dos 

países nórdicos.   

      En Galicia tamén se celebra  con características particulares, con disfraces e 

esmorgas moi diferenciadas entre diversas poboacións: son coñecidos os entroidos 

de Xinzo de Limia, Laza, Verín, Vila de Cruces, A Estrada, Vilaboa e outros moitos, 

algúns dos cales están cualificados de festas de interese turístico 

nacional polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.[4] 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  O ENTROIDO 
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      En Mazaricos, tamén se celebra. Aquí tedes algúns exemplos:   

 

     

      Colexio de San Cosme de Antes                         CPI A Picota cos traxes do Entroido de Arcos 

      Como cada ano, no centro recibimos o Entroido con moita alegría, aínda que este 

ano non puidemos celebralo igual. A pesar de todo, foi xenial 

      Cada día desa semana, o Léctor, que é o gardián dos libros da nosa biblioteca, 

foinos indicando que era o que tiñamos que levar.  

      Ademais, fíxose unha exposición sobre máscaras de entroidos tradicionais 

galegos.  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 Ana Lado Baldomero, 2ºESO 
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      A  VACINA         
  

 

    Logo de tempos duros, con tanta incerteza e cheos de temores, albíscase unha 
raiola de esperanza en forma de prototipos de vacinas nas últimas fases de 
investigación e con resultados prometedores. Aínda que non garante que se 
retorne ao de antes, si é o comezo para retomar unha vida con precaucións, 
pero con máis tranquilidade. 

     A palabra  vacina  é un termo médico que xorde a finais do século XVIII e 
deriva do latín científico  variola  vaccina  que significaba ‘varíola das vacas’. E 
que pintan as vacas en todo isto? Pois moito. O investigador Edward Jenner, un 
británico que viviu a época na que a varíola era unha enfermidade mortal e 
epidémica, observou que as leiteiras eran inmunes á doenza e deduciu que se 
debían inmunizar cando muxían as vacas polo contacto coas bochas de pus que 
estas tiñan nos ubres por mor dunha enfermidade similar que padecían, a 
varíola bovina. Así que decidiu experimentar cun neno inoculándolle a variola 
vaccina  e comprobou que sufría unhas molestias e algo de febre, pero non se 
contaxiaba da variedade humana. A pesar das reticencias dalgúns dos seus 
colegas, Edward Jenner publicou en 1798 as súas conclusións, sendo así o 
primeiro  inmunólogo  recoñecido como tal. 

     A partir de 1846 xa se documenta o uso do termo en latín  vaccina  ou en 
inglés vaccine  para designar o produto que se inoculaba procedente das vacas 
enfermas. Logo o uso do procedemento probouse con outras enfermidades, e aí 
Pasteur xogou tamén un papel importante na loita contra a rabia. En diante, o 
termo e a técnica xeneralizáronse para combater outras enfermidades. 

     Unha das primeiras campañas sanitarias internacionais de vacinación foi 
a Real Expedición Filantrópica, iniciativa que tiña como obxectivo que a vacina 
da varíola chegase a toda a poboación de América, Filipinas e ás illas do 
Pacífico dependentes da coroa española, porque a mortalidade causada por esta 
doenza era moi elevada, sobre todo, na infancia. Así que o 30 de novembro de 
1803 parte desde o porto da Coruña a corveta  María Pita. Nela embarcaron 21 
nenos, 16 deles galegos, custodiados por Isabel Zendal, orixinaria de Ordes, 
reitora do orfanato da Coruña e enfermeira, a primeira en misión internacional 
segundo a OMS. Grazas a ela e aos nenos que coidaba, que eran os portadores 
vivos da vacina da varíola inoculada nos seus corpos, foise capaz de comezar a 
erradicar unha das doenzas máis mortais ata hai pouco. 
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    O pasado 24 de febreiro algúns alumnos de 4º da ESO tivemos a 
oportunidade de participar nas Olimpíadas de Xeoloxía. Actividade  convocada 
pola Asociación Española para a Ensinanza das Ciencias da Terra, a Sociedade 
Española da Xeoloxía e o Colexio Oficial de Xeólogos.  

    Estas dividíanse en varias sedes. A nós correspondíamos a de Santiago de 
Compostela, o cal nos permitía relacionarnos con outros centros da mesma.  

    Debido á situación actual, este ano foi distinto, en vez de ser de forma 
presencial realizámolo de maneira virtual, non obstante, non deixamos que isto 
nos quitara as ganas. 

    En primeiro lugar, tivemos unha videoconferencia na cal nos reunimos coa 
organizadora das olimpíadas, algúns profesores da facultade e o resto de 
colexios que ían participar con nós. Nela explicáronnos tanto o funcionamento, 
como o tempo que tiñamos para realizar as probas. 

    Despois pasamos a realizar as ditas actividades. A primeira, en grupo, trataba 
de contestar varias preguntas de distintas especialidades, como astronomía, 
paleoxeografía, xeomorfoloxía e mapas, entre outras. A segunda era individual 
e constaba de 40 preguntas tipo test, referidas ás mesmas materias. 

    Ademais, cabe destacar que Manuel Pereiro Conde, estudante do noso CPI, 
foi premiado por ser o mellor concursante de 4º da ESO da sede de Santiago. 

    En definitiva, as olimpíadas resultaron moi divertidas e didácticas, así como 
sumamente interesantes e dunha gran importancia para nós, posto que 
adquirimos novos coñecementos sobre a xeoloxía. 

    Recomendamos moito esta experiencia e esperamos que as próximas 
xeracións se animen a participar como o fixemos nós! 

                                                                                Valeria Alvite López, 4º ESO 
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         O libro é unha viaxe porque permite coñecer outros mundos, persoas e ideas. 

Logran que vivamos situacións que na vida real non perderamos, por iso e por máis 

dedícase un día especial a eles.  

      
         Miguel de Cervantes                              Shakespeare                                         Garcilaso de la Vega           Escolleuse ese día porque arredor do  23 de abril de 1616  morreron tres dos 

máis grandes autores da literatura española e inglesa: William Shakespeare (1564-

1616), Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)  e Garcilaso de la Vega (1539-1616).  

A data actualizouse en 1995 cando nunha reunión da UNESCO ( Organización das 

Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura) se aceptou a petición da 

Unión Internacional de Editores que buscaban fomentar a cultura e a protección da 

propiedade intelectual e o dereito do autor.  

         En todo o mundo celébranse feiras, conferencias e lecturas en voz alta que 

buscan promover a lectura e preservar a tradición do libro.   

 

         Desde a Biblioteca do CPI Plurilingüe a Picota, para conmemorar este día, 

celebrouse un concurso de vídeos  con recomendacións de lecturas. Os premios 

foron para dúas alumnas: 

 

             23 ABRIL,  
Día Internacional do Libro 
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         María Antelo González (2º B), quen nos recomendaba a lectura de “ A dos 

metros de ti”. O libro trata de dous rapaces de 17 anos que desde moi pequenos 

sofren fibrose quística (enfermidade que consiste na acumulación de mucosa nos 

pulmóns). Os dous protagonistas conviven no mesmo hospital aínda que non poden 

acercarse a máis de dous metros xa que hai risco de infección. Os rapaces acaban 

namorándose, pero ao pouco tempo téñense que despedir posto que á rapaza vanlle 

facer o transplante que necesita.  

A gañadora recoméndao moito xa que é entretido e expresa moitos sentimentos e 

emocións. Ademais, informa sobre a enfermidade que padecen os dous rapaces.  

A cita que elixiu para lernos foi “ A donde sea y como sea, pero contigo”.  

         Sheila Baña Grille (3º A) recoméndanos “As lágrimas de Shiva”, que trata 

sobre o misterio dun obxecto perdido moi valioso e a súa intriga ata atopalo. 

Sheila escolleu esta lectura pola súa mensaxe, moi subxectiva; posto que mostra 

como co paso do tempo as persoas cambian e como os que están máis afastados 

poden chegar a ser parte de ti. Ademais, o autor consegue que voe a nosa 

imaxinación e que desexemos continuar coa lectura.  

Nesta ocasión, a gañadora escolleu a seguinte cita: “Todo cambia, nada permanece”  

 

         Parabéns ás dúas!!!!  
                                                                                         Fátima Castelo Santiago, 4º A 
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XELA NAS LETRAS 
 

Este 17 de maio de 2021, recóllese a figura de Xela Arias como representación da 
historia da cultura literaria galega.  

Xela Arias, nome oficial dende 1995 de María de Los Ángeles Arias Castaño, nace en 
Sarria un 4 de marzo de 1962, sendo a maior de cinco fillos que teñen Valentín Arias e 

Amparo Castaño. 
            Os seus 41 anos de vida foron dedicados por 
completo ás Letras Galegas. Foi poeta, editora e 
tradutora. 
 As mostras iniciais da súa carreira literaria foron 
pequenos escritos en publicacións como “A Dorna”, 
“Diario 16 de Galicia” ou “A Nosa Terra”. 
            A súa incursión no mundo laboral foi como  
administrativa na editorial Xerais de Galicia (1980), 
aínda que despois pasou á corrección de estilo e edición. 
Dez anos máis tarde retoma os seus estudos e licénciase 
en Hispánicas, combinando a aprendizaxe cos seus 
traballos de tradución e poeta. No ano 1994 convértese 
en nai e dende 1999 ata 2003 exerce como docente de 
Lingua Castelá e Literatura de secundaria, sendo Santa 
Comba o primeiro lugar onde imparte clase. 

A nivel persoal participou como activista contra a Guerra de Iraq ou na catástrofe do 
Prestige 
              A súa poesía é urbana, rompe co código poético e conecta cun público lector de 
forma minoritaria da lírica tradicional, a pesar de que os maiores recoñecementos 
profesionais os recolleu grazas ás traducións de diversas obras importadas de variados 
idiomas como “O Quixote” de Cervantes, “Drácula” de Bram Stoker, “As bruxas” de Roald 
Dahl ou “ Contos ó teléfono” de Gianni Rodari. 

Xela Arias publicou o que foi o seu primeiro libro de poemas no ano 1986, “Denuncia 
do equilibrio”, onde cuestiona o tema da orde, afondando na voz interior dunha poeta 
orixinal, libre e transmitindo dende o seu propio estilo o desacougo da vida. Esta primixenia 
escrita levouna a ser finalista do premio Losada Diéguez. A súa obra fórmana tamén “Tigres 
coma cabalos”(1990), no cal hai unha combinación entre poesía e fotografía, “Darío a 
diario”(1996), dedicado ao seu fillo e no que ofrece a súa entrañable experiencia da 
maternidade, e “Intempériome”(2003), na que trata temas profundos como a morte, o amor ou 
a existencia, todo dende o seu sentir. 

A poeta e tradutora faleceu en Vigo no ano 2003 pero foi, é e será unha figura 

presente e destacada na lingua galega como unha poeta innovadora, rompedora e 
inigualable. 

 
                                                                                    Alexia Ozón Atán, 4º ESO 
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1962

 

 1962. Nace o 4 de 

marzo. Inscríbese o seu nacemento na Granxa 
Barreiros, en Ortoá, Sarria (Lugo) co nome de María de 
los Ángeles. Era a primoxénita de Amparo Castaño e 
Valentín Arias. 

 

 

1963. En Barreiros, Sarria (Lugo) 

 

1969. Valentín é destinado como mestre na Escola 

Nacional Graduada de Sárdoma, en Moledo (Vigo) e a 
familia pasa a vivir en Vigo. Neste centro Xela 

l

  

1972. Xela en Vigo 

 

1973. Gaña o primeiro premio do VI Concurso 
de Contos Infantis O Facho, da Coruña, co conto 
titulado "A fraga dos paxaros faladores e a fraga 
leopardicia". 

1980. Entra a traballar de 

administrativa en Edición Xerais de Galicia, polos seus 
coñecementos do galego escrito e falado. 
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1984. Cambia o seu nome, 

María de los Ángeles, polo seu equivalente en galego: 
María dos Anxos. Non consegue que lle sexa 
recoñecido o de Xela. 

1986. “Contos ao teléfono”, de 

Gianni Rodari, (1986), Editorial Juventud, 
Barcelona. Tradución de Xela Arias 

1986. “Denuncia do 
equilibrio” (1986), Edicións Xerais de Galicia, Vigo. 

1989. ”As bruxas”, de Roald Dahl, 

(1989), Edicións Xerais de Galicia, Vigo. Tradución de 

1987. ”O bosque animado”, de 

Wenceslao Fernández Flórez, (1987), Edicións Xerais 
de Galicia, col. Xabarín, Vigo. Tradución de Xela Arias 

1986. “”O Gato Gaiado e a 
Andoriña Señá. Unha Historia de Amor”, de Jorge 
Amado, (1986), Edicións Xerais de Galicia, Vigo. 

1990. “Contos eróticos. Elas”, 
(1990), Edicións Xerais de Galicia, Vigo 1990. ”Tigres coma cabalos”, 

(1990), Edicións Xerais de Galicia, Vigo. 

1991. Comeza os estudos de Filoloxía 
Hispánica na Universidade de Vigo. 1992. Casa con Xulio Xil Rodríguez. 



PARRAFADAS 2021                      Revista anual do                CPI Plurilingüe da Picota 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

1995. “Drácula”, de Stoker, (1999), 

Edicións Xerais de Galicia, col. Xabarín, Vigo. 
Tradución de xela Arias

1994. Nace o seu fillo 

1996. ”Darío a diario”, (1996), 

Edicións Xerais de Galicia, Vigo. 

1993. Cambio oficial de nome. A partir de 

agora o seu nome será Xela. 

1999. É destinada como profesora de Lingua 

Castelá e Literatura ao IES de Chapela, en 
Redondela (Pontevedra). 

1999. Traballa como profesora substituta de 

Lingua Castelá e Literatura nos IES de Terra de Xallas, 
en Santa Comba (A Coruña), Paralaio, en Moaña 
(Pontevedra), Valle Inclán, de Pontevedra, Xelmirez II 
de Santiago e Valadares II, de Vigo. 

2001. Venus Negra”, de Ángela Carter, 

(2001), Edicións Xerais de Galicia, Vigo. Tradución de 
Xela Arias 

2001. No curso 2001-02 imparte clases da súa 

especialidade no IES A Sangriña da Guarda 
(Pontevedra). 

2003. “Intempériome”, (2003), Espiral 

Maior Poesía, A Coruña. 

2003. Durante o curso 2002-03 dá clases de 

Lingua Castelá e Literatura no IES Álvaro 
Cunqueiro, de Vigo. 

2000. En outubro é destinada ao IES Monte 
Carrasco, de Cangas (Pontevedra). O primeiro de 
novembro falece dun ataque ao corazón nun 
hospital de Vigo. Entérrase no cemiterio de Pereiró, 
en Vigo. 

2003 
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     Para Álvaro, o noso profesor de Plástica 
O curso pasado, entre o confinamento e outros diversos problemas, non 

tivemos a  oportunidade de despedirnos do noso profesor de Plástica Álvaro. Por 
iso, como os de 4º da ESO rematamos a nosa etapa no centro, non queremos marchar 
sen dedicarlle unhas palabras. 

Podo afirmar case con total seguridade que este ano foi rarísimo para nós; a 
máscara, a distancia de seguridade, a imposibilidade levar unha vida normal … Sen 
embargo, nada foi máis estraño que non ver a Álvaro no colexio, facendo os seus 
bosquexos, esculturas e, sobre todo, demostrando a súa capacidade artística. 

Non fai falla dicir que foi un dos mellores profesores dos que puidemos 
desfrutar durante toda a ESO: a súa amabilidade, o agarimo co que nos trataba, os 
sabios consellos que nos daba … Centos de nós podemos afirmar que grazas a el 
sabemos trazar e debuxar coma verdadeiros artistas. O interese co que traballaba e a 
súa humildade deixou pegada en nós e en moitas outras xeracións de alumnos e 
alumnas. 

Pero Álvaro non era só un profesor a seguir, tamén era, e aínda é, un artista  
sen límites. O seu estilo artístico  fíxoo chegar ata Barcelona, onde ten expostas 
nunha galería propia moitas das súas obras. Ata o ex integrante dos Beatles Ringo 
Star tivo a sorte de recibir unha estatua dedicada a el feita polo noso gran profesor, 
entre moitas outras persoas. Ademais, ten unha páxina de internet onde amosa todo 
o que lle dedicou ao mundo a través dos seus característicos debuxos, as súas 
marabillosas estatuas e o seu talento. Recomendamos encarecidamente que entredes 
a ollala un chisco, ídesvos quedar impresionados.  

Aínda que a través do seu talento artístico fose capaz de chegar a xente tan 
famosa, os propios alumnos do CPI a Picota temos a sorte de poder deleitarnos coa 
arte exposta deste gran profesor polo colexio : a aula de Plástica (chea de maquetas e 
debuxos del), as numerosas estatuas de cartón que hai polos corredores, un gran 
mosaico no patio feito de refugallo e ata unha aula transformada nun muíño antigo 
que sería difícil darse conta de que é de cartón 

En fin, fomos uns afortunados por ter un profesor deste calibre, e vainos ser 
imposible esquecelo ... Álvaro, de parte de todo o colexio, enviámosche un forte 
abrazo e esperamos que sigas ensinando ao mundo todo o que nos deixaches a nós 
nos nosos corazóns. Moitas grazas!                                                                                                   Rubén Blanco Pereira, 4º ESO 
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Ao noso querido titor 

Abelardo José Manuel 

Rego 

 

O curso pasado, os alumnos de 1º da ESO tivemos que despedirnos do 

noso mestre Rego. Nós comezabamos un novo camiño, a ESO, e el tamén un 

merecido descanso, a xubilación. 

A José Manuel temos que agradecerlle a case inesgotable paciencia que 

tivo, a tolerancia e os bos consellos que nos deu. 

Cabe destacar do noso mestre Rego a súa habilidade para resolver os 

problemas de convivencia que tiñamos no día a día,  e como non, dándonos 

“unhas interminables charlas”, que nos axudaron a entender algo mellor a vida 

e sobre todo a respectar os nosos compañeiros. 

Cando faciamos algunha falcatruada berrábanos pero non sempre nos 

castigaba, moitas veces poñiámoslle divertidos alcumes pero el non se 

enfadaba, tomábaos a chiste. 

Había veces que, nos recreos, facía de arbitro e en ocasións xogaba con 

nós. No Entroido axudábanos a facer os disfraces e desfilaba de xeito que 

parecía un alumno máis.  

Era un bo mestre; esforzábase para que entendésemos as súas 

explicacións e nunca saíamos de clase sen ternos rido, ou sen aprender algo 

novo. Ensinounos dunha maneira divertida; se lle diciamos un pareado, el 

premiábanos con caramelos. Ademais, sempre nos contaba chistes e anécdotas 
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facendo as clases máis amenas e divertidas. Non só nos explicou o que vén nos 

libros senón que nos ensinou a ser mellores persoas e a respectar aos demais. 

Grazas por todo o que nos ensinaches e por todas os sorrisos que nos 

sacaches!! 

    Claudia Ferradás Otero, 1º ESO 
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   Para Dori, a nosa profesora de Matemáticas do 1º ciclo 

Este curso 2020/21 está chegando á súa fin. Resultou ser estraño para 
todos e todas debido a moitos motivos. Obviamente, o principal factor foi a 
pandemia do coronavirus, que cambiou o noso estilo de vida. Ademais, para os 
alumnos de 4º da ESO vai supoñer un antes e un despois, xa que abandonamos 
a ensinanza secundaria para empezar a forxar o nosa futuro. 

Aínda que este ano foi atípico para todo o alumnado, o ano que vén vai 
ser aínda máis estraño debido á marcha da nosa Xefa de Estudos e profesora de 
Matemáticas en 1º e 2º da ESO, Adoración Martínez Rodríguez, coñecida por 
todos como Dori, quen comezará unha nova etapa trala súa xubilación. 

Por unha parte, quería agradecerlle tantos anos como Xefa de Estudos, 
facendo que o colexio enteiro 
funcionase e aproveitar para 
pedir perdón por entregar 
tódolos documentos que 
cumprían o último día, ademais 
de destacar a súa paciencia con 
nós. 

Por outra parte, como 
estudante de Ciencias, quería 
recoñecerlle que nos asentase 
unhas rigorosas  bases  sobre as 
que construír o noso futuro, 
facendo que entendésemos a linguaxe das matemáticas e convertendo temas 
que nos asustaban nun pasatempo co que desfrutabamos. 

Sen embargo, o que máis quería destacar foron tantos días nos que 
mostrou constantemente a ilusión por tratar de ensinarnos, e que nos transmitía 
a nós, mesmo algún que outro día no que non queriamos facer nada por estar 
de festa, seguía buscando o noso ben. 

Por último, e xa para rematar, agradecerlle os  magníficos valores que 
nos transmitiu e que nos fixeron ser mellores persoas. 

Grazas!! 

                                                                       Alberto Rey Abuelo, 4º ESO 
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Gustaríame dedicarlle unhas palabras ao noso antigo mestre Luís Cordeiro 
agora que se aproxima a data da súa xubilación, e despois de pasar tantos anos 
impartindo clases no CPI Plurilingüe da Picota.  

Fun alumno seu durante dous anos, pero xa o coñecía ben de antes, porque el 
sempre acudía alí onde o precisabamos. Cando non funcionaba ben un 
ordenador ou a encerado dixital,  sempre viña axudarnos. Tamén se encargaba  
de sacar as fotos nos festivais e gravaba o vídeo de tódolos cursos. 

Luís quería que entenderamos as cousas, nunca lle daba para diante á 
explicación ata estar seguro de que toda a clase o comprendía. Era bromista e 
gracioso pero sabía cando había que poñerse serio. Sempre foi agarimoso con 
nós, bondadoso e, a parte de ser bo profesor, era algo máis importante que iso, 
unha boa persoa. 

Adoitaba traer kiwis para merendar e, cando chegaba a hora do recreo, 
compartíaos connosco.  

Durante a época de exames, Luís sempre nos intentaba transmitir tranquilidade. 
Dicíanos que se nos esforzabamos un pouco cada día, todo sairía ben e que así 
nos evitariamos sorpresas desagradables.  

Eu aprendín moito sendo alumno seu, tanto na forma de estudar como na 
forma de facer as cousas. El ensinoume a revisar os controis antes de entregalos, 
a ser máis paciente e ordenado, a falar castelán na hora de lingua castelá e 
moitas outras cousas máis. 

Desexámosche que sexas moi feliz cando te xubiles, e que veñas ao colexio a 
visitarnos algún día, que nós imos estar agardándote cos brazos abertos. 

                                                                                   Mateo Cousillas Lema, 1º ESO 

Adicado a Luís.  
Un bo mestre, un mestre bo 
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Que pasedes un bo verán 


