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que para o grupo B son Patricia Sante e 
Ayoub Sabry. Mónica xa repite no seu car-
go, e seguro que ao longo de todos os 
anos que estivo de Delegada xa ten ben 
aprendidos os seus deberes.  
   En 4º, o último curso, os Delegados son 

Silvia Otero e René Fraga. Como este, en 
condicións normaiss, será o seu último ano 
no centro, esperamos que sexan os mello-
res Delegados de todos os cursos e que 
deixen o listón ben alto, igual que o fixeron 
os que se foron o ano pasado. 

   Esperamos que todos os Delegados o fa-
gan o mellor posible e busquen o ben da 
clase e, se son bos, ao mellor volven ocu-
par este cargo no vindeiro curso. 

 
 

Analizamos as competencias lingüística e matemática 

PROBAS DE AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA EN 2º 
 

Por Lara Fanego. 
 
   O día 21 de Outubro celebrouse no noso 
Instituto, como en toda España no mes de 
Maio, unha avaliación diagnóstica, que se 
lle realizou aos alumnos que o ano pasado 

cursaron 2º. Esta proba fíxose para saber a 
competencia lingüística e a competencia  
matemáticas dos alumnos de dito nivel en 
toda Galicia. Semanas antes fixéronse va-
rias probas similares ás verdadeiras para 
que os alumnos se fosen afacendo e fixe-

sen ben as probas reais. Os alumnos saíron 
bastante satisfeitos das probas e os profe-
sores tamén fan unha valoración positiva 
das mesmas. No sucesivo esta proba farase 
no mes de Maio ao alumnado que cursa 2º 
da ESO. 

 
 

Aprendemos dun tema que a todos nos afecta 

CHARLA SOBRE SEXO DO DOUTOR GARFIA 
 

Por Carmela Trigo e Álex Rivera. 
 
   Os pasados días 27 e 28 de Outubro veu por primeira vez ó noso Ins-
tituto o doutor Cristóbal Garfia. É un xinecólogo moi coñecido na Mari-
ña e ten unha clínica en Burela. O Doutor Garfia, decidiu vir de forma 
voluntaria e totalmente gratuíta ó noso centro para dar unha charla so-
bre sexo a todos os cursos. Falounos de distintos temas relacionados 
co sexo: as partes dos aparellos reprodutores, os métodos anticoncep-
tivos, etc. A educación sexual é algo ó que nos últimos anos se lle está 
prestando a atención que non se lle prestou no pasado. Posto que o 
doutor Garfia veu gratuitamente a dar esta charla, o Instituto decidiu 
facerlle un agasallo. Para rematar as charlas démoslle as grazas por vir 
e por ensinarnos algo máis sobre un tema tan destacado á nosa idade. 
 
< Álex, no nome do Instituto, dálle o agasallo ó doutor Garfia. 

 

 

O 30 de Outubro xuntamos dúas festas galegas nunha 

SAMAÍN E MAGOSTO A UN MESMO TEMPO 
 

Por Yaiza Pico. 
 
   No IES Alfoz–Valadoro o día 30 de Outu-
bro celebrouse a festa do Samaín, acompa-
ñada da festa do Magosto. Todo o mundo 
comeu castañas e algún que outro biscoito. 
Había biscoitos moi variados: de chocolate, 
de limón, etc., etc., que foran cociñados 
polos profesores do Instituto. Con respecto 
o Samaín, fíxose un concurso para elixir as 

mellores cabazas. En primeiro posto que-
dou Silvia Otero, en segundo lugar queda-
ron Jose María Gómez e Ángel Casabella e 
en terceiro lugar quedou Ignacio Otero. 
Despois levaron  outros dous premios Sonia 
Expósito e Antonio Pena e Jose Geada, que 
fixeron a cabaza xuntos, igual que fixeran 
tamén Jose María e Ángel. A maioría dos 
rapaces do Instituto animouse a participar 
neste concurso. Houbo unha chea de cas-

tañas, xogouse algún partido amigable e 
houbo xente que se disfrazou de bruxa, 
vampiro, etc. Foi un día divertido e pasa-
mos metade do día no patio. Esta festa de 
Samaín foi inventada hai moitos anos polos 
celtas, logo seguírona os ingleses, recibindo 
o nome de Halloween e seguímola os gale-
gos dándolle de novo o nome de Samaín, 
estando moi de moda nos últimos tempos 
en Galicia. 

   E os que quedan. Á esquer-
da Ayoub Sabry e Patricia 
Sante, Delegados de 3º B. Á 
dereita René Fraga e Silvia 
Otero, Delegados de 4º Cur-
so. Como podedes compro-
bar, aínda que sexa por pura 
casualidade, no noso Insti-
tuto cúmprense as leis de 
paridade entre homes e mu-
lleres: cinco homes e cinco 
mulleres como Delegados. 
Aínda que no de facelo ben 
ou mal non importa o sexo. 
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“Lectores Nocturnos” semella ir apagando a súa luz 

O CLUB DE LECTURA, EN HORAS BAIXAS 
 

Por Reyes Braña. 
 
   Este ano o noso Club de Lectura Lectores Nocturnos ten pouca xente. Seguimos 
celebrando reunións os venres pola tarde, despois da reunión da revista, pero cada 
vez son menos os afeccionados á lectura que nos acompañan. Algúns comezaron, 
pero logo fórono deixando. O libro que estamos a ler este ano titúlase Cazadores 
de sombras, e trata duns rapaces que son cazadores de sombras, é dicir, que per-
seguen a seres malignos da noite, como vampiros, lobishomes, demos, etc. Este 
tipo de libros están moi de moda ultimamente e, aproveitando o éxito que tivo, de-
deicamos algún día do noso Club de Lectura a ver a película Crepúsculo, que ten 
bastante que ver co libro que estamos a ler. Vermos se o Club levanto voo. 
 

< Reyes, Sabela e Iria, as tres máis fieis ó Club de Lectura. 
 
 

A natureza ben se merece o esforzo de todos 

COIDAMOS O MEDIO CON VOZ NATURA 
 

Por Sabela Quirós e Lara Fanego. 
 

   Son xa varios os anos nos que, dirixidos por Gonzalo Alonso, 
profesor de Bioloxía e Xeoloxía e actual Xefe de Estudos do noso 
centro, e por Simeón Neira, profesor de Tecnoloxía, nos atopa-
mos inmersos nun programa ecolóxico que se coñece co nome 
de Voz Natura. Neste programa realízanse moitas actividades en 
defensa do medio natural, ó que moitas veces maltratamos os 
seres humanos. Por exemplo, grazas a este proxecto enchemos 
de árbores o noso xardín, repartimos entre os alumnos do Insti-
tuto varias caixas-niño para colgar nas árbores e que lles sirvan 
de casa ós paxariños, limpar de lixo o noso río, o río Ouro, etc. 
Para o presente curso temos tamén proxectos en marcha: a visi-
ta á famosa Fraga Vella, en Alfoz, durante a época do outono, 
para recoller setas e a participación no proxecto Cederika, orga-
nizado por Voz Natura e que ten como finalidade a reciclaxe de 
CDs e DVDs, para o cal temos instalada unha caixa (a que apa-
rece na foto da esquerda, na entrada do Instituto, a fin de que 
todos poidan introducir nela CDs e DVDs usados, para reciclalos. 

Cinco instantáneas da nosa dobre festa de Samaín e Ma-
gosto. Aquí á esquerda vemos a Noemí, Maika, Ángel, Eva, 
Brais e algúns máis irrecoñecibles disfrazados de mons-
tros. Na fila de abaixo vemos primeiro a Antonio Pena e Pi-
lar Caserío asando as castañas. Nas tres últimas fotos ve-
mos a varios dos gañadores do concurso de cabazas: os ir-
máns Ignacio e Silvia Otero, Ángel Casabella e Sonia Expó-
sito. Houbo cabazas realmente orixinais e moi traballadas 
e houbo tamén castañas sen decorar, pero moi ricas; botá-
moslles o dente con bo apetito, ó igual cós biscoitos que 
cociñaron os profesores. Mereceu a pena sentirnos como 
galegos e celebrar dúas festas tradicionais galegas. 
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   No proxecto Voz Natura participan un to-
tal de 260 centros educativos e xa vai pola 
súa XIII edición. A ver se este ano 2010, 
que está declarado Ano Internacional da 
Biodiversidade, conseguimos unha maior 
implicación de todos no coidado da nature-
za, que tan importante é para a nosa sub-
sistencia. 
 
Recollendo setas na Fraga Vella. 
   O pasado día 4 de Decembro, e dentro 
do proxecto de “Voz Natura”, os alumnos 
de 3º e 4º fixemos unha excursión á Fraga 
Vella, en Alfoz. A fin da viaxe era atopar e 
traer para a casa o maior número de cogo-
melos posibles. Antes de saír a por setas, 
os profesores dixéronos cales cogomelos se 
podían comer e cales non. Abandonamos o 
Instituto ás nove e media da mañá e fomos 
até dito lugar en autobús. Unha vez alí, 
fixemos grupos e fomos en busca dos co-
gomelos. Como en días anteriores chovera, 
a auga inundaba os campos, e había luga-
res nos que se facía un tanto complicado 
andar e nos víamos obrigados a ir por ou-

tro lado ou ben, algúns atrevidos, tiñan o 
valor para meterse na lama até os xeonllos. 
   Na nosa excursión puidemos ver un ani-
mal típico da Fraga Vella que se parece 
moito a un cervo, pero en grande: un ga-
mo. 
   Á unha saímos do paraxe natural e fómo-
nos para o Instituto, e de alí á casa. Foi un 
día no que cremos que todos os alumnos o 
pasaron moi ben e se divertiron moito e 
nos gustaría que para o ano se repetira, 
pero un pouco antes, pois cando fomos xa 
case non había setas.  

 
 
 
 
 
 

 

Conseguimos unha beca Comenius para o Instituto 

INTERCAMBIO CO INSTITUTO DE GUÉRENDE 
 

Por Álex Rivera. 
 

   Como xa dixemos o pasado curso, á profesora  de Francés, 
Armelle Sobrino, ocorréuselle realizar un intercambio con ou-
tros alumnos de Francia, para o cal necesitabamos unha beca. 
Este curso déusenos a nova de que a bolsa Comenius para re-
alizar o intercambio nos foi concedida. Os alumnos que cursan 
actualmente 2º, 3º e 4º da ESO realizarán un intercambio no 
ano 2010 cos alumnos dun centro de Guérende en Francia. 
Primeiro os alumnos de Francia viaxarán ó noso Val, se non 
me equivoco dende o 3 de Febreiro até o 12 do mesmo mes. 
Logo nós viaxaremos dende o 19 de Marzo até o 28 ó seu po-
bo. Pero isto non rematará así, xa que para o ano seguinte 
(2011) os alumnos que cursarán 3º e 4º volveranos acoller. 
Para que isto ocorra os participantes realizarán un proxecto, 
unha revista virtual onde nós e os franceses traballaremos 
moito. Para coñecer a estes alumnos franceses o 11 de De-
cembro celebramos no Instituto unha vídeo conferencia con 
eles. Esperemos que todos o pasedes moi ben, porque, como 
os mestres din, é unha oportunidade que debemos aproveitar.  

Divertida actividade a de recoller cogomelos, aínda que non exenta de perigos. Así nolo demostran as dúas fotos de arriba: na primeira 
vemos a Ayoub enchoupado na lama da Fraga Vella (menos mal que puxera catiuscas). Na segunda Ignacio atravesa unha miniponte 
por enriba dun regato (menos mal que aguantou). Nas dúas fotos de grupo de abaixo vemos unha bucólica paisaxe con todos os nosos 
excursionistas (a primeira) e o grupo preparado con cestas e demais material nunha das pistas da Fraga Vella (na segunda). 

 

Lara, Sabela, Álex, Carmela, Noemí... e Armelle explicando diante da 
pantalla da clase de Idiomas, na que celebramos a vídeo conferencia 
cos rapaces do Instituto de Guérende cos que faremos o intercambio. 
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Despois de 14 anos deteriorándose á intemperie 

PINTAMOS A VALLA DO NOSO INSTITUTO 
 

   Ó final desta 1ª Avaliación o noso Instituto apareceu medio “espi-
do”, como se lle faltara algo. E ben se ve na foto, sacada dende a 
estrada que pasa fronte ó centro: vese a fachada sen obstáculos, 
porque falta a valla, a valla dianteira que nos separaba da vía de cir-
culación. O motivo é que sometemos a unha revisión todo o peche 
metálico que nos rodeaba. Dende que o Instituto se inaugurou, aló 
polo ano 1996, a nosa valla nunca fora renovada, limpada ou repara-
da, e eses 14 anos sometida ás inclemencias do tempo, a furacáns, 
temporais, choivas, nevadas, etc. fórona oxidando e facéndolle per-
der o seu branco inicial (non esquezamos que o tempo en Galicia e, 
sobre todo, no norte, preto do mar, deteriora moito os metais, e a 
nosa valla é metálica). Por iso unha mañá, cando chegamos ó Insti-
tuto, levámonos a sorpresa de ver que nos faltaba toda a valla que 
bordea o patio traseiro. Chegadas as vacacións de Nadal a valla da 
parte traseira xa volvía estar no seu lugar, branca e relucente, pero 
entón tocoulle á valla dianteira, á que vemos na fotografía. Supoñe-
mos que á volta das vacacións de Nadal xa a teñamos de novo, co-
mo nova, no seu lugar. Facíalle falta unha renovación, dende logo. 

 
 

Gañou o VII Concurso “O Mundo do Mar e os Mariñeiros” 

FABIÁN DÍAZ, ARTISTA CONSAGRADO EN BURELA 
 

Por Sara Bouso e Sonia Expósito. 
 

   Como todos os anos os alumnos de 1º participaron no concurso 
“O mundo do mar e os mariñeiros”, que se organiza en Burela e 
que este ano chegou á súa sétima edición. O concurso consiste en 
facer un debuxo sobre o mar ou sobre cousas relacionadas con el. 
No concurso hai tres categorías: de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos e 
de 12 a 14 anos. Nesta última categoría gañou o noso compañeiro 
de 1º da ESO Fabián Díaz. O 2º Premio foi para Estela Fernández, 
do IES Perdouro de Burela e o 3º para Álvaro Crego, tamén do IES 
Perdouro. Fabián terá que ir recoller o premio deste concurso a 
Burela. A entrega será no Salón de Actos da Casa do Mar o mar-
tes, día 22 de Decembro, ás 19:00 horas. Todos os participantes 
recibirán un pequeno agasallo en recoñecemento do seu esforzo. 
Este ano non puideron entregar os diplomas a todos os participan-
tes por problemas de imprenta. Felicidades a Fabián, que xa é un 
artista consagrado, un gran debuxante, como podedes ver tamén 
na nosa sección de Arte en Xornalouro. 
 

Fabián na Aula de Plástica, o lugar dos artistas plásticos > 
 
 

Os alumnos de Relixión, fieis á tradición do Nadal 

PORTAL DE BELÉN NA ENTRADA DO INSTITUTO 
 

Por Álex Rivera. 
 
   Como vimos facendo todos estes anos, nestas datas que tanto nos gustan, os 
alumnos de Relixión montamos o Portal de Belén no Instituto. Este ano tocoulles 
ós cinco rapaces que cursamos 4º na materia de Relixión (Alex, Diego, Miguel, 
Peter e Sonia). Dolores, a profesora, encargouse de achegarnos o material e 
nós, pouco a pouco, fómolo facendo. Levounos pouco tempo pero quedou bas-
tante ben. Podemos tamén citar a Sara (a conserxe) que colaborou facéndonos 
uns peixes de papel para o río (menos mal que non leva auga de verdade). Do-
lores encargounos a misión de colocar todo aquilo que algúns descolocan e 
acender as luces polas mañas. E como o Belén está colocado xusto na entrada 
do Instituto, é difícil que non se nos vaia a vista cara a el ó entrar. 
   Desexámosvos que pasedes unhas boas festa. Bo Nadal!! 
 
< O Belén deste ano, na entrada do Instituto. 


