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Novo Certame das Letras Galegas no 2009 

DEZ PREMIADOS NOS CATRO CURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O último día de clase puidemos xogar de moitas formas 

XOGOS POPULARES EN FIN DE CURSO 
 

Por Sabela Quirós. 
 
   O pasado fin de curso, o último día de 
clase do Curso 2008-2009, todos os nenos 
e nenas deste centro participamos nunha 
serie de xogos populares, que se celebra-
ron no patio do Instituto. Ditos xogos con-
sistían en tirar da corda, saltar á comba, 

xogar á billarda e demais xogos relaciona-
dos coa nosa tradición. Houbo anécdotas 
divertidas, como cando rompeu a corda da 
que estaban tirando dous grupos moi nu-
merosos e caeron todos ó chan. Por sorte, 
tivemos un bo día de sol e estábase moi 
ben no patio, sobre todo pensando en que 
ó día seguinte comezaban xa as vacacións 

de verán, dous meses sen clases. Foi un 
día no que a ampla maioría dos alumnos 
que naquel momento viñan ao noso centro 
disfrutaron e pasaron un bo rato realizando 
tan variadas actividades. Unha boa forma 
de despedirse do IES Alfoz-Valadouro para 
aqueles que estarán no curso que vén nou-
tro centro. 

 

 
 

   Estes son os futuros premios Nobel de Literatura do noso 
Instituto, os premiados no Certame das Letras Galegas deste 
ano que pasou, o 2009. Arriba temos a foto dos tres gañado-
res de 1º (Diego Lorenzo, Xulia Manín e Dani Rejes), a das ca-
tro gañadoras de 3º (Andrea Geada, Sabela Quirós, Iria Braña 
e Lara Fanego) e a do gañador de 3º (Alejandro Carballeira). 
Abaixo, ós lados destas liñas, están os dous gañadores de 4º 
(Ángel Vizoso e Natalia Quirós). Non é por presumir, pero no 
noso Instituto sempre houbo rapaces con moi boas dotes 
para a literatura, que teñen moita imaxinación e logo saben 
traducir esa imaxinacións en bonitas historias, utilizando 
acertadamente o noso idioma. Estes dez rapaces son un bo 
exemplo diso. Agora só falta que sigan dándolle a esa afec-
ción de escribir que tan fermosa pode chegar a ser e que tan-
to nos pode facer disfrutar ós que nos gusta a lectura. 

Unha boa forma de despedir o curso. Á esquerda Gabriel e Ángel e á dereita Carmela e Laura saltando á comba. Mari-
marmen, a orientadora, e Chus, a profesora de PT, foron as encargadas de darlle vida á corda. Os demais saltaron. 
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Teatro e música centraron os actos 

TIVEMOS FESTIVAL FIN DE CURSO 
 

Por Sabela Quirós. 
 
   A Fin do curso pasado tivemos Festival. O Festival, como pasa todos os anos, cele-
brouse no Salón de Actos da Casa da Cultura do concello de O Valadouro. Foi unha 
alegría que se celebrara este Festival, pois no curso pasado non o tiveramos. Pode-
mos dicir que dito Festival podería ter máis participación por parte de alumnos e pro-
fesores, aínda que se representou unha obra de teatro e se interpretaron varias pe-
zas musicais, por parte dos alumnos dos diversos cursos. A obra de teatro, titulada 
“Televaladouro. Programa Piloto”, trataba dun programa de televisión imaxinario que 
se facía no noso concello e no que os protagonistas tiñan que facer dobretes para 
poder facer o programa, debido a ausencia de cartos. En canto ás pexas musicais, fo-
ron todas instrumentais e os diversos cursos estiveron ensaiados polo profesor de 
Música, Jorge Olivera. Esperamos que neste curso 2009-2010 tamén se celebre un 
Festival e que haxa máis participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como cada curso, o noso persoal vaise renovando 

NOVOS PROFESORES E NOVA CONSERXE 
 

Por Carmela Trigo e Sonia Expósito. 
 
   Nesta Primeira Avaliación do Curso 2009-
2010 algúns profesores colleron a baixa, e 
tamén algunha conserxe, polo que veu 
xente nova a traballar ó IES Alfoz-Valadou-
ro. 
   Para empezar, Armelle, a profesora de 
Francés, que deu a luz á súa primeira filla, 

que se chama Carolina, estivo de baixa por 
iso, por maternidade, e veuna substituír 
Carmen. Yolanda, a nosa profesora de Edu-
cación Física, tamén estivo de baixa, aínda 
que bastante menos tempo, e veuna subs-
tituír un rapaz que se chama Álex. 
   Por outra banda Sara, unha das dúas 
conserxes do noso centro, casouse, e veu 
substituíla durante o permiso que lle deron 

unha nova conserxe, chamada Berna, que 
traballou uns días xunto coa outra con-
serxe, María José. 
   Ó final da Primeira Avaliación xa volvían 
estar outra vez no seu posto de traballo os 
tres titulares: Armelle, Yolanda e Sara. Boa 
sorte para Carmen, Álex e Berna aló onde 
lles toque ir e que se lembren e teñan bos 
recordos dos días que pasaron connosco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Por fin volvemos ter teatro e ter música, por-
que no curso pasado, por unhas cousas e por 
outras, non houbera Festival de Fin de Curso. 
Xa vos podemos mostrar momento do Festival 
deste ano: arriba vemos a Álvaro, Diego e Ne-
rea practicando coas frautas para unha actua-
ción de 3º Curso. Abaixo, o teatro: á esquerda 
Rocío Sixto e Ayoub Sabry nun dos programas 
da Televaladouro; á dereita Sabela Quirós e 
Ana Cabanela noutro dos programas, co cartel 
do canal televisivo ó fondo. Sabela e Rocío eran 
neste caso as presentadoras. 

 

Todos os anos, a pesar de que o noso Instituto é moi pequeno, veñen traballar a el durante un certo tempo varios pro-
fesionais. Na 1ª Avaliación deste curso tocoulles a estes tres que vos presentamos: á esquerda vedes a Álex, profesor 
de Educación Física, que substituíu a Yolanda; no centro, en compañía de María José, vedes a Berna, conserxe que 
substituíu a Sara; á dereita está Carmen, profesora de Francés que substituíu a Armelle cando esta deu a luz. 
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Igual que ocorre na maioría dos centros educativos 

BAIXA MOITO O NÚMERO DE ALUMNOS 
 

Por Xulia Manín. 
 
   Os cursos anteriores e este curso no que 
estamos agora baixou moito o alumnado 
do noso centro, igual que ocorre coa maio-
ría dos centros educativos da nosa zona. 
Isto é debido a que as parellas de hoxe en 
día non teñen ganas de ter fillos nin de 
crialos; esa é a causa principal deste 
baixón. Agora en calquera colexio e institu-

to da Mariña, sobre todo, e no resto da 
provincia tamén, hai moi poucos alumnos, 
e máis dun deses centros vai ter que pe-
char por esa causa.  
   O IES Alfoz-Valadouro tamén tivo moita 
baixada do alumnado aínda que o ano pa-
sado nos viñera un alumno de Ghana, en 
África (Peter, que vive en Santa Cruz e vai 
en 4º Curso), e este ano viñera un novo 
alumno procedente das illas Canarias (Ja-

vier, que cursa 2º da ESO e vive en Carba-
llido). Nos bos tempos do noso Instituto en 
canto ó número de alumnos chegou a ha-
ber arredor de douscentos, e tivemos cla-
ses nos que o número de rapaces chegaba 
ós trinta. A ver se temos a sorte de que es-
te baixón non sexa nada máis que unha 
mala racha. E ánimo para as parellas que 
teñan a idade apropiada, que ter un fillo é 
moi bonito. 

 
 

“Malos tempos”, a nosa 1ª película, gañou en Secundaria 

FOMOS PREMIADOS NO OURENCINE 
 

   Coa nosa película “Malos tempos” debutamos no mundo do cine. Disfrutamos fa-
cendo cine e fixemos disfrutar a moita xente vendo cine. Era unha película con 
guión de María Quirós, produción de Belén Díaz e de Iván Campos, música de Jor-
ge Olivera e dirección de José Vázquez Peinó. Nela actuaba un montón de actores, 
entre eles Paz Quiroga, a profesora de Plástica, que facía un papelón; Leni Níñez, 
Santiago Quirós, Gabriel Vilar, Eva Fernández, Erik Martínez, Nerez Vivero, Javier 
Pernas e moitos máis. Tamén actuaba unha rapaciña de 5º de Primaria do colexio 
“Castro de Ouro”, Eva María Campos, que agora, pasado xa o tempo, xa estuda no 
noso Instituto. “Malos tempos” deu moito de si: veuna moita xente e serviunos a 
varios profesores para dar charlas e cursiños por todos os lugares de Galicia, falán-
dolles ós outros profesores de como a rodaramos. Con “Malos tempos” fixémonos 
famosos. E logo, para rematar a cousa, inscribimos a película no Festival de Cine 
máis famoso de Galicia, o Ourencine, que se celebra en Ourense e que este ano 
2009 inaugurou unha nova sección nos múltiples premios cinematográficos que 
concede: a sección de “Cine nas aulas”. E tivemos a sorte de gañar na nosa cate-
goría, que era a de Secundaria. “Malos tempos” foi todo un orgullo para nós. 
 

< Pepe, Eva e Paz recollen o premio. Á súa dereita, os organizadores. 
 
 

Cada curso renóvanse os representantes das clases 

NOVOS DELEGADOS PARA O 2009-2010 
 

Por Iria Braña e Sabela Quirós. 
 
   Como consecuencia de comezar un novo 
curso no noso Instituto, foron necesarios, 
como todos os anos, novos delegados, tan-
to para o curso novo (1º da ESO) como 
para os demais. En 1º exercen como Dele-
gados Yaiza Pico e Jairo Ramos (Jairo é o 

Delegado e Yaiza a Subdelegada, os cales, 
como principiantes que son, deberán saber 
que o de Delegado non é un cargo calque-
ra, senón que  hai que levar ó día as cou-
sas da clase e os asuntos dos exames e os 
traballos. Seguro que Yaiza e Jairo, aínda 
que sexan principiantes nestas cousas, o 
están a facer moi ben. 

   En 2º Xoel Galdo é o Delegado e Lorena 
Barreira a Subdelegada; eles dous encár-
ganse de representar á clase diante dos 
profesores e responden en nome de toda a 
clase ante calquera problema. 
   En 3º, os Delegados son Alejandro Car-
balleira (máis coñecido por Manín) e Móni-
ca Cabanela, no caso do grupo A, mentres  

Certamente o cargo de Delegado é moi importante, porque o que sae elixido para el representa a todos os seus compa-
ñeiros. Aquí temos os Delegados de 1º deste curso: Yaiza Pico e Jairo Ramos; os Delegados de 2º: Lorena Barreira e 
Xoel Galdo; e os Delegados de 3º A: Alejandro Carballeira e Mónica Cabanela. Seis rapaces para cumprir unha misión: 
conseguir que todo marche ben nos seus respectivos cursos; do seu empeño dependerá que todo saia ben. 


