
Entrevista a Mateo Pérez, gañador do Premio Extraordinario da ESO ao 

rendemento académico no curso 2019-2020 

 

O alumno do IES Agra de Raíces Mateo Pérez recibiu o pasado xoves, 12 de novembro, 

a noticia da obtención do Premio Extraordinario da ESO ao rendemento académico. A 

recepción deste galardón supón un motivo de orgullo para toda a comunidade educativa 

do centro, pero moi especialmente para os seus compañeiros de promoción, que 

desexamos transmitirlle a nosa felicitación máis entusiasta, non só pola relevante 

dimensión académica que vén demostrando nos últimos anos, senón tamén (e sobre todo) 

pola súa extraordinaria valía persoal. A súa xentileza, amabilidade, actitude colaborativa 

e absoluta dispoñibilidade con todos nós convértense nos seus principais trazos 

distintivos. Por iso, para que poidamos coñecelo un pouco máis en todos os eidos, 

compartimos convosco a seguinte entrevista, que lle foi realizada pola súa compañeira e 

amiga Naira Puente: 

 

1. Noraboa, Mateo, por esta distinción tan importante e merecida na túa evolución 

académica. Para comezar, gustarianos saber se nalgún momento pensaches que 

podías obter este recoñecemento. 

Moitas grazas, Naira, pola túa felicitación e polas numerosas mostras de agarimo que 

recibín da vosa parte ao longo destes días. A verdade é que, cando me presentei ás probas, 

ía coa convicción de dar o mellor de min mesmo nelas, de tratar de demostrar neses 

exames o aprendido ao longo da ESO nas distintas materias e de aportar o meu punto 

vista sobre os distintos temas naqueles exercicios onde primaba a reflexión ou a análise. 

Pero, máis alá da necesidade de aportar a maior calidade posible a cada resposta, non me 

plantexei en ningún momento a posibilidade de resultar o gañador do premio. Foi unha 

sorpresa moi grata e ilusionante. 

2. A tenor dos magníficos resultados obtidos, quixeramos preguntarche que che 

gustaría estudar e por que, xa que se abren ante ti múltiples opcións académicas. 

 

Aínda que barallo diversas posibilidades, como Física ou Química, creo que finalmente 

me decantarei por Matemáticas, pois considero que o coñecemento científico-matemático 

supón unha importante plataforma para afondar de maneira multidisciplinar nun 

coñecemento plural e analítico, que nos confire unha liberdade de pensamento no só no 

eido profesional, senón tamén no persoal. A concepción da vida, do mundo, xunto coa 

dimensión cognitiva do ser humano, vese significativamente enriquecida cando un pode 

acceder a determinadas explicacións racionais extrapolables practicamente a todas as 

ordes da natureza humana. 

3. Mateo, de que maneira che gustaría plasmar o estudo das Matemáticas nun sector 

profesional concreto no futuro? 

Non teño aínda claro se me gustaría dedicarme á docencia ou incursionar noutros ámbitos 

profesionais. Considero tan amplo o campo de actuación das matemáticas que me 

encantaría poder desenvolver a miña actividade laboral nun eido onde poida abarcarlo da 



maneira máis completa posible. Tal vez isto poida efectuarse no terreo da investigación 

ou da innovación, sempre aplicable á mellora da nosa calidade de vida. 

4. Ademais de demostrar unha extraordinaria capacidade académica, colaboras 

desde hai anos co club de lectura do centro ("Libros coma area"). Por que decidiches 

formar parte desta iniciativa? 

Basicamente porque me apaixoa a lectura nas súas distintas manifestacións, tanto a 

relativa á divulgación científica, como á narrativa de ficción. Gústanme especialmente 

autores como Dan Brown ou Eduardo Mendoza. Disfrutei moito de Sin noticias de Gurb e 

teño pendente a lectura de El misterio de la cripta embrujada. Atráeme de maneira 

particular o dinamismo do autor na creación das tramas, así como a súa técnica 

descriptiva, que mistura con habilidade realismo e fantasía. 

5. Finalmente, Mateo, foches seleccionado para intervir como ponente no Seminario 

Internacional "Leer. Iberoamérica lee" en calidade de representante dos clubs de 

lectura galegos. Que supón para ti esta proposta da Asesoría das Bibliotecas 

Escolares de Galicia? 

Sentín unha grande satisfacción persoal, que converxe á vez nunha importante 

responsabilidade ao ser o portavoz do intenso labor que veñen realizando nos últimos 

anos os clubs de lectura de Galicia. Espero poder cumprir coas expectativas e a confianza 

depositadas en min e aproveito para agradecer á Asesoría de Bibliotecas de Galicia este 

importante recoñecemento. 

 

Moitas grazas, Mateo, polo teu tempo e por compartir connosco as túas reflexións, 

permitíndonos coñecerte un pouco máis. Non queremos deixar pasar a oportunidade de 

felicitarte novamente por esta distinción tan importante; pero, para nós, a maior de todas 

é o trato diario contigo e o descubrimento constante de todas aquelas cualidades que te 

converten, tamén aquí, no gañador do premio extraordinario á valía persoal. 

 

Naira Puente. 


