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Este é o número 12 danosa revista, AAbbrriinnddoo ppaassoo, que comezaba a súa andaina hai xa doce cursos.

Este número dista menos tempo do anterior debido á tardanza na publicación do outro que, como
sabedes, tivo que ser posposta pola pandemia.

Aínda así, como en edicións anteriores, os traballos que aquí aparecen corresponden co realizado neste
curso 2020-21. A publicación, como en todos os números, está dedicada á autora homenaxeada este
ano para o Día das Letras Galegas, XXeellaa AArriiaass CCaassttaaññoo.

Este curso, e seguindo co protocolo COVID, dende o EDLG non se propuxeron actividades a realizar
fóra do centro. De feito, houbo que cambiar o modo de participación dalgunhas facendo máis fincapé
nesas actividades que non precisaban de grupos, senón máis ben participación individual. Creáronse
concursos virtuais, actividades novas e sempre fomentando a participación a través das redes.

Neste novo número podedes atopar o traballo que fomos facendo ó longo deste curso. Todas as
actividades propostas dende o Equipo de dinamización, ademais de artigos, relatos e traballos que o
alumnado foi realizando voluntariamente para achegar a esta revista.

Neste número de AAbbrriinnddoo ppaassoo, como en todos os publicados até o momento, pretendemos dinamizar
e fomentar o uso da lingua propia no conxunto da nosa comunidade educativa. Por isto, agradecemos
a colaboración a todos e todas as participantes neste novo número.
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MMaarrííaa sseemmpprree

HOMENAXEAMARÍA(1968-2019)
O pasado 14 demaio de 2021, por ser festivo o Día das Letras Galegas, tivo lugar unha pequenahomenaxe á
nosa compañeira María, falecida hai xa un pouco máis de dous anos sendo a directora deste centro. Dimos
así cumprimento ao acordo tomado polo claustro do EPAPUAlbeiros, de darlle o seu nome á biblioteca do
centro. Instalouse na entrada damesma unha nova placa que dá visibilidade á súa figura, conmoito retraso a
causa da pandemia.

A homenaxe foi sinxela, pequena en formato polas limitacións de aforo, pero non por iso deixou de
ser intensa, chea de emoción e fondo sentimento. Agradecemos moito a presenza da súa familia e
compañeiros, amais da participación desinteresada dosmembros dos gruposmusicais TTuunnddaall e CCuuaarrtteettoo SSoonn
ddee CCoorrddaa.

Esta revista, que xa vai polos doce anos, ten moito que ver con María. Foi teima súa facer unha
publicación anual, coa colaboración de alumnas e alumnos, aos que ela animaba incansablemente a presentar
artigos e traballos que logo corrixía para a súa publicación.

O texto que vén a continuación é o que, para esta homenaxe, escribiu e leu a súa compañeira no
Departamento de Galego durante varios anos, RosaGullón.
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LETRASGALEGAS2021:
XELA ARIAS CASTAÑO(1962-2003)

Xela Arias Castaño naceu en Ortoá, Sarria, en 1962 co nome de María de los Ángeles, filla de Amparo
Castaño López e de Valentín Arias López, tamén escritor e tradutor. En 1984, María de los Ángeles
pasou a chamarse María dos Anxos, aínda que dende os seis anos o seu nome foi Xela. Finalmente, no
1995 cambiou xa o nome oficial polo de XXeellaa. Así a coñecerían ata o 2 de novembro de 2003, no que
un ataque cardíaco rematou coa súa vida enVigo con tan só 41 anos de idade.
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DEPARTAMENTODE
ORIENTACIÓN,UNSMESES

DESPOIS...
No comezo do curso 2020-21 reestreábase o Departamento de Orientación no centro EPAPU

Albeiros despois de moitos anos de solicitar a súa reinstauración. Comezamos nun curso complicado
debido á situación de pandemia, que vivimos con moitos medos, inseguridades, pero cheos de ilusión
por esta nova etapa.
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ESTUDAOPORTUGUÊS!
O EPAPU Albeiros começou a ofertar Português como língua estrangeira no ano 2016/2017, cinco
anos depois, o português é lecionado em todos os níveis do ESAe em 1º e 2º de bacharelato.
A oferta de português como língua estrangeira ainda não é possível em todos os centros de secundário
da Galiza, por isso, o facto de poder lecionar português neste centro é um privilégio para mim como
docente, mas também para o alunado que decide estudar aqui.
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SEGUIMOSNORMALIZANDOALSE
(LINGUADESIGNOSESPAÑOLA)

Este curso tentamos dar un pasiño máis cara á normalización da Lingua de Signos Española no
EPAPU Albeiros. Así, coa finalidade de facilitar a comunicación do persoal de servizos do centro e do
profesorado encargado da biblioteca, leváronse a cabo dúas iniciativas: un dosier de signos de ámbito
educativo para situar nas aulas e na conserxaría e un pequeno glosario de signos básicos de uso útil na
biblioteca.
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ANOSADIVERSIDADE:DEONDE
SOMOS?

Se hai algún centro que poida fachendear de diversidade, ese é o noso. É o único centro de adultos
existente na cidade e o único da provincia propiamente que, no seu edificio, alberga exclusivamente
ensino de adultos. Aquí temos alumnado de moitas nacionalidades, falando diversas linguas e
pertencentes a diversas culturas. Todo isto convértenos nun centro certamente peculiar, mais no que a
convivencia é exemplar. Todo o noso alumnado acode con ansia de aprender, de mellorar, de obter esa
cualificación precisa para incorporarse ó mundo laboral ou para poder ascender profesionalmente. Pero
tamén hai quen acode porque acaba de chegar ó noso país e precisa aprender o noso idioma para
integrarse, para traballar e para seguir o seu percorrido aquí.
Todos e todas forman parte da nosa comunidade educativa dende puntos moi distantes e con historias
vividasmoi diferentes, pero tod@s pertencen ó noso centro e entre tod@s traballamos para avanzar.

Lyudmila

Zoumana
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Tasnim
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AARQUITECTURAENGALICIA
Os cruceiros galegos
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OPazo de Sistallo
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DONALDTRUMP
A continuación, dous artigos de opinión sobre o ex presidente dos Estados Unidos, o controvertido e
polémico Donald Trump. Como comprobaredes, e malia o que pareza, non todo o mundo pensa igual
sobre el.

O positivo de DonaldTrump
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A taipán máis perigosa do mundo, Donald
Trump
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POEMAS
Guadalupe Álvarez Rebolo é unha alumna que leva no centro desde o curso 2018-19 e que acaba de
conseguir o título de Bacharelato. Colaborou en AAbbrriinnddoo ppaassoo desde que chegou e, este curso non
quere sermenos. Publicamos, xa que logo, estes poemas seus.
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QUENESTÁAÍ?
Presentámosvos o relato gañador do Concurso de relato breve do Samaín.

Agañadora foi YYaannssii KKaarriinnaa GGaarrccííaa MMeejjííaa de 4º ESAE.
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SABÍASQUE...?
Buceando na web do Instituto Galego de Estatística, (IGE), o
alumnado damateria de Economía de 1º BAC ofrécenos estes
datos estatísticos de Galicia e Lugo.

Segue os seguintes códigoQRpara obtermáis información:
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ASCIDADESVISIBLES
Desde o pasado 8 de marzo está aberto o concurso AAss cciiddaaddeess vviissiibblleess, no que, a partir dunhas pistas
literarias e fotográficas, hai que adiviñar a cidade sobre a que se pregunta. Busca as pistas que atoparás
nas páxinas seguintes e nos recunchos da biblioteca e dos corredores (fotos, datos do autor/a,
fragmentos da obra, ...), cada mes durante 3 meses (ata final de curso). Logo, achégate á biblioteca e
consulta os libros posibles:
-Adiviña a obra, o autor e a cidade.
-Atopa algún fragmento onde se fale dalgunha das localizacións da cidade que aparecen nas pistas
fotográficas.
Cando averigües a resposta, enche a ficha que atoparás na biblioteca do centro cos datos que se piden e
métea na caixa habilitada na biblioteca, ou ben envía eses datos a epa.albeiros.lugo@edu.xunta.gal.
Os premios consisten en vales paramaterial escolar.

Pistas literarias:

Pistas sobre o/a autor/a:
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Pistas fotográficas dos lugares mencionados na súa obra:
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ASNOSASACTIVIDADES
Moitas son as actividades realizadas neste curso e maior que outros anos foi a participación do noso
alumnado namaioría delas.
Como xa dixemos ó comezo, por mor da COVID-19 houbo que refacer as bases dalgunha das
actividades e mesmo algunha dela se converteu en máis atractiva para os participantes, aumentando
considerablemente o número de alumnos e alumnas que decidiron presentar os traballos para participar
con respecto a anos anteriores.
Todas se foron distribuíndo nas datas educativas nas que conmemorabamos algo interesante para a
cultura educativa.

O Samaín 2020
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Día Internacional contra a violencia de xénero 2020
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-Concurso de postais navideñas 2020
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-Tríptico de Nadal 2020
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-Dimo en galego 2021

-Día de Rosalía (24 de febreiro)
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-Día damuller (8 demarzo) e Día daPaz (30 de xaneiro)

- Concurso de videopoemas
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Concurso fotográfico
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PASATEMPOS
1. Adiviñas:

2. Sopa de letras

Localiza na sopa de letras as dez
palabras que propoñemos de seguido:

3. Sudoku
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4. Palabra clave

5. Encrucillado
Resolve o seguinte encrucillado con palabras relacionadas coa economía. As definicións en negrita e cursiva
corresponden ás palabras verticais.

.
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RREEDDAACCCCIIÓÓNN::
Equipo de Dinamización Lingüística do EPAPUAlbeiros de Lugo

CCOOOORRDDEENNAACCIIÓÓNNEEMMAAQQUUEETTAACCIIÓÓNN::
MªAuriaBóvedaMorandeira e José A. Armesto

EPAPU Albeiros
Parque da Milagrosa s/n 27003 Lugo

www.epalugo.org 982 828 106

@EPAPU_Albeiros (Twitter) EPA Albeiros (Facebook)

PPoorrttaaddaa: Jael Balseiro (debuxo) e Matilde Arrizado e
NancyBobillo (composición)

Depósito Legal: LU‐66‐2014
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