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Recuperamos a marcha de hai uns cantos anos 

ANTROIDO EN TODA REGRA NO INSTITUTO 
Por Nerea Pena 

 

   No pasado mes de marzo celebramos a 
festa do Antroido no instituto, despois dal-
gúns anos nos que non se facía. Cada cur-
so ía disfrazado dun tema diferente: os de 
1º ían de personaxes que causan medo: 
demos, bruxas, a morte… Os de 2º ían de 

vellos e vellas, pero cambiando os sexos. 
Os de 3º fixeron unha representación do 
programa de TV “Pressing Catch”, e foron 
os gañadores do concurso. Os de 4º ían de 
albaneis. Pasámolo todos moi ben, sobre 
todo ó ver disfrazados á maior parte dos 

profesores dos personaxes do conto de 
“Brancaneves e os 7 ananiños”. De novo o 
Antroido foi celebrado no noso instituto con 
todas as da lei, como se merece unha festa 
tan galega. Foi un día fenomenal, entre ou-
tras cousas porque non traballamos!  

 

Á esquerda os alumnos de 1º da ESO, disfrazados de zombis, bruxas, vampiros e demais cousas que se supón que me-
ten medo. Á dereita ós alumnos de 2º: eles de vellas e elas de vellos; todo ó revés, vamos, como debe ser no Antroido. 

Na foto da esquerda un momento da representación de Pressing Catch, en que Ángel Casabella voltea e tumba a Juan 
Cortiñas. Á dereita os de 4º, todos coas fundas, uniforme apropiado para traballar de albaneis.  

O Antroido no noso instituto xa comezou este ano uns días antes da data sinalada. Isto podemos comprobalo se con-
templamos a foto da esquerda, onde o bispo Simeón está acompañado das irmás Susi, Paz, Yolanda, Armelle, Dolores, 
Mónica, Rosario e Susana; unha foto moi devota e moi piadosa. Logo, o día da gran festa de disfraces, os profesores ta-
mén se disfrazaron, pero esta vez do conto de Brancaneves: Gonzalo (Brancaneves), Pepe (o Príncipe), Simeón (o Ca-
zador), Paz (a Madrasta) e os ananiños Chus, Yolanda, Jorge, Mónica, Rosario, Susana, Armelle, María Xosé e Aurora; 
faltaba a malvada bruxa, que non era outra que Susi, aínda que nesta ocasión facía de fotógrafa, que se non... 
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A diversión e as bágoas teñen cabida nestas experiencias 

INTERCAMBIO CON FRANCIA NO PROXECTO COMENIUS 
Por Sabela Quirós 

 

   A palabra “intercambio” a todos nos resulta familiar, porque xa 
fixéramos un o ano pasado, pero como o proxecto Comenius dura 
dous anos, este tocaba repetir. 
   A principios de febrero e tras unha viaxe un tanto movida, xa 
que tiveron que vir en barco dende Nantes, chegaron os nosos 

amigos franceses e os dez días que pasaron aquí foron de todo 
menos aburridos. Non paramos de viaxar dun lugar a outro para 
amosarlles a beleza do noso Val, das terras circundantes e das ci-
dades galegas máis importantes; fomos a Mondoñedo, á Frouxeira, 
Ribadeo, A Coruña… e todos nós fixemos todo o posible para que 
se levasen un bo recordo do lugar e de nós. E parece ser que o 
conseguimos, porque o triste día da despedida foron varios, tanto 
españois como franceses, os que derramaron algunha lagrimiña ó 
ver afastarse o autobús. 
   Pero a experiencia aínda non rematara, porque un par de meses 
despois tocounos a nós cruzar a fronteira cara a Francia, aínda que 
esta vez en avión. Ao igual que eles aquí, visitamos lugares, traba-
llamos na revista Tousamigos (revista que facemos entre todos os 
do intercambio), coñecemos xente e, sobre todo, divertímonos. 
   Como xa dixen antes, este era o noso segundo ano e algúns re-
petíamos, polo que en Francia tivemos día de reencontro cos fran-
ceses que xa nos visitaran. 
   Pero todo o bo se acaba e, tras unha experiencia inesquecible, 
tocounos volver, e se xa a despedida no noso país arrincara algu-
nha que outra lágrima, a de Francia non se ía quedar atrás. E é 
que traballar todo un curso xuntos, colaborando, quedándonos nas 
súas casas, coñecendo as súas rutinas e eles as nosas… todo iso 
une moito, e aínda que nos foramos sabíamos que non era un 
adeus; era un ata logo. 

 
 

 

 

 

Para lembrarnos o prexudicial que pode chegar a ser 

CHARLA CONTRA O CONSUMO DE TABACO EN PRIMEIRO  
 

   O curso pasado fora para os alumnos de 2º da ESO. Estes fixeran unha serie de activi-
dades en Titoría coa intención de concienciarse do prexudicial que é o tabaco nas nosas 
vidas, participando no concurso Clases sen fume. Durante o curso viñeran medirlles o 
consumo de tabaco cun aparello. Neste curso tocoulles ós de 1º da ESO, que recibiron 
unha charla informativa sobre o tema e logo probaron tamén co aparello medidor a ver 
que niveis de tabaco aspiraban as súas gorxas. Aínda que moitos dos rapaces non proba-
ban o tabaco, deulles unha certa medida de consumo, porque son fumadores pasivos e 
aspiran o fume que botan outras persoas que fuman ó seu carón. A moitos de nós pása-
nos igual, aínda que non nos decatemos diso: aspiramos o fume doutras persoas que fu-
man preto de nós. De aí naceu a nova Lei Antitabaco, tan famosa nos últimos tempos. De 
todos modos, unha cousa débenos quedar clara: fumar e malo, digan o que digan algúns. 
 

A experta móstralles o aparello medidor do tabaco ós alumnos de 1º > 

Tres fotos para o recordo. Arriba Christian e o seu correspondente francés no momento en que os franceses chegaron ó 
noso Val. Abaixo Lara e a súa correspondente e un dos momentos máis tristes: o da despedida dos franceses do Val. 
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Paz segue tendo ideas para facer máis artístico o instituto 

AS COLUMNAS DO PATIO ENCHÉRONSE DE CORES 
Por Lara Fanego. 

 
 

   Non é que este ano se acabaran os folios na ESO e nos dera 
por pintar polas paredes. O que ocorreu é que Paz, a nosa 
orixinal profesora de Plástica, tivo a fantástica idea de come-
zar cunha nova experiencia artística: pintar as columnas do 
patio. Entre os alumnos das diversas clases de Alternativa á 
Relixión, das cales se encargaba Paz, conseguimos pintalas to-
das; iso si, cada unha dunha maneira diferente, da forma en 
que o equipo cría que quedaría mellor e sempre coa aproba-
ción de Paz, aínda que non era difícil conseguila. 
   Xa en anteriores cursos Paz dera mostras de moita orixinali-
dade e moita arte para adornar o noso centro, pois súa foi a 
idea de facer o gran mosaico que hai na entrada. Agora co-
méntase que xa ten novas ideas e que neste Curso 2011-2012 
que vai comezar vai comezar a elaborar un novo mosaico. To-
do pode ser, porque a arte de Paz é inacabable.  
 
< Lucía e Daniel pintan a súa columna do patio. 

 

 

Xa que o temos, non nos queda outra que coidalo 

OS ALUMNOS DE 4º COIDARON DO NOSO XARDÍN 
Por Iria Braña 

 

   Os alumnos e alumnas de 4º da ESO realizaron unha serie 
de traballos no xardín do instituto. Estas actividades fixéronse 
nas clases de Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química, imparti-
das por Gonzalo Alonso, nos meses de abril, maio e xuño. 
Concretamente, o que os alumnos tiñan que facer era, por 
exemplo, tapar buratos con area, cortar o céspede, librar o 
xardín de pedras, quitar malas herbas e plantar diversas árbo-
res. Non hai moitos anos conseguimos que o patio do noso 
instituto tivera por fin un xardín, así que agora correspónde-
nos mantelo en boas condicións. Aínda nos queda moito que 
mellorar neste aspecto, pero confiamos en que o noso traba-
llo agradara ó resto dos alumnos do instituto, xa que o xardín 
e algo para disfrutar todos. E que agora, cando os de 4º mar-
chemos do centro, sigan coidando o xardín os que veñan nos 
cursos seguintes. 
 

Lara e Sabela coidan do noso xardín, como debe ser > 
 

 

As materias de estudo tamén poden resultar simpáticas 

CHARLA EN 1º DA ESO SOBRE CIENCIA DIVERTIDA 
Por Nerea Pena 

 

   No mes de marzo do pasado Curso 2010-2011 os nenos e nenas de 1º da ESO 
recibiron unha visita dunha rapaza que nos viña a falar da ciencia, pero non de 
calquera ciencia, senón da ciencia divertida. Esa rapaza fíxonos varios xogos e 
deunos unha pequena charla sobre o tabaco, o alcohol, etc. Pasámolo moi ben! 
   Con charlas como esta podemos comprender que estudar non ten por que ser 
algo aburrido, senón todo o contrario. Todas as asignaturas que estudamos no ins-
tituto teñen a súa parte de diversión e o importante é tomalas con ganas e verlles 
o lado divertido. O que non sería bonito sería aprendelo todo de carretilla, sen 
comprender nada, porque así non se aprende ben e, ademais, non resulta bonito. 
E isto pasa en especial con asignaturas como a de Ciencias Naturais, na que se se 
fan experimentos pode chegar a ser superdivertida. 
   A ver se os profesores toman exemplo e nos fan as clases máis simpáticas, para 
que aprender non sexa sempre unha cousa que nos aburra. 
 
< A rapaza que nos deu a charla con Raúl, nun experimento. 
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Os días 4, 5 e 6 de abril pasámolos na estación de montaña 

ESTIVEMOS DE NOVO DISFRUTANDO EN MANZANEDA 
Por Lucas Rega 

 

   Os alumnos do Primeiro Ciclo da ESO do 
noso instituto, xunto con Susi Paz, Jorge 
Olivera e Pepe Peinó e o condutor do bus, 
Juan Méndez. foron de excursión á estación 
invernal de Manzaneda tres días do pasado 
mes de abril, en concreto os días 4, 5 e  6. 
Fixeron un montón de actividades:  
   Luns, día 4: ás dez da mañá, saída dende 
o instituto; ás catro da tarde, chegada a 
Manzaneda; ás catro e media, piscina; ás 
cinco e media, merenda; ás seis, Aula de 

Natureza, ás oito e media, cea, e ás nove e 
media, velada de xogos no Ximnasio. 
   Martes, día 5: ás nove e media da mañá, 
almorzo; ás dez, xogos de orientación; ás 
doce, béisbol; á unha e media, xantar; ás 
catro da tarde, escalada no rocódromo; ás 
cinco, merenda; ás cinco e media, sendei-
rismo e baixadas pola neve; ás oito e me-
dia, cea, e ás nove e media, discoteca ata 
as once da noite, máis ou menos. 
   Mércores, día 6: ás nove e media da ma-

ñá, almorzo; ás dez, equitación e karts; ás 
doce, tiro con arco; á unha e media, xan-
tar; ás catro da tarde, saída de volta para o 
instituto, e ás nove da noite, chegada ó 
instituto. 
   Como sempre, a excursión a Manzaneda 
estivo chea de actividades variadas e diver-
tidas e foron tres días intensos de convi-
vencia, deporte e vida sá. Se tivésemos 
que volver algún día, seguro que a maioría 
estaríamos de acordo en facelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tres momentos da excursión a Manzaneda. No primeiro, Álex, Brais e Iván xogan pola noite tirados no chan do Ximna-
sio. Na foto do medio, Silvia monta a cabalo, mentres Tania, Nerea e Lucas agardan que lles toque. Na foto da dereita 
vemos a Jessica, conducindo o kart a toda velocidade, a punto de dar unha curva perigosa, igualiña que Alonso. 

Tania escalando. Unha chea de rapaces tirándose pola neve 
abaixo. Susi e o can-mascota da estación. Brais batendo no 
béisbol, Uxía, Reyes e as dúas Andreas movendo o esquele-
to na discoteca. David disparando co arco. Outros momen-
tos da viaxe a Manzaneda que non se poden esquecer. 


