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Remataba o ano 2000 e aproximábanse as vacacións de Nadal. A Sala de Profesores do instituto aínda non tiña ordenadores. Sabémolo 
porque na primeira foto, na que vemos a Carmen, a profesora de Ciencias Naturais de 2º Ciclo, aínda se poden ver as taquillas do pro-
fesorado, que se encontraba dentro da sala; hoxe, pola presenza dos ordenadores houbo que sacalas fóra. Na foto da dereita vemos a 
uns novísimos Isidro Lorenzo (hoxe en Vigo e en Alemaña), Jose Yañes (tamén en Vigo), Óscar Pedrosa, Eliseo Lorenzo (hoxe todo un 
profesor) e David Maseda, acompañando a Maureen Kinnear, unha profesora de inglés que daba clases particulares na Academia Nor-
dés, na Seara, hoxe de volta no seu país. Destas instantáneas van xa 11 anos; toda unha vida. Como pasa o tempo! 

O día 21 de decembro do ano 2000 fixemos a Festa de Nadal no Ximnasio do instituto. Repartimos premios para os gañadores do con-
curso de postais de Nadal e, como sempre, xogamos partidos. Na foto da esquerda vemos a un bo grupo de alumnos (entón había 
moitos) presenciando o acto: Teresa Álvarez, Susana Suárez, Paula, Sonsoles, Noelia, Lucía, Lourdes, Susana Díaz, Katia, Cristina... A 
foto da dereita corresponde a unha viaxe que o 29 de marzo do 2001 fixeron os rapaces de 2º Ciclo a Ferrol: un rexuvenecido Simeón 
acompaña no autobús a Rosana Carballés (hoxe afamada futbolista a nivel nacional), Lupe Hernández (unha gran deportista) e Manolín 
Álvarez, hoxe propietario de Electrodomésticos Álvarez, en Vilaúde e alma máter do grupo xuvenil Xuvenalfoz. Que tempos! 

E volvemos, como noutras edicións destas Lembranzas de Xornalouro, a unha famosa Cea Baile que organizamos o 22 de decembro de 
2000 no restaurante O Poeta, de Burela. Outros 11 anos contemplan a estas fotografías. Fora unha festa moi concorrida e moi diverti-
da. A ela acudiran os irmáns pequenos dos rapaces que estudaban no IES Alfoz-Valadouro, tal como podemos ver nestas instantáneas: 
na da esquerda, acompañando a Alba Yáñez e a Amparo Vizoso, aparece o “diminuto” irmán desta última, Ángel Vizoso, que logo sería 
meritorio colaborador de Xornalouro e activo presentador do programa de radio Open Space. Na da dereita vemos a uns “infantís” Cé-
sar Ramos e Bea Yáñez, acompañados de Ángel. Bea, hoxe, está xa na Universidade, estudando xornalismo en Santiago. 
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Crítica Construtiva 
   Un ano dende que estou no cargo de Di-
rector do IES Alfoz-Valadouro e a miña pri-
meira oportunidade de participar no apar-
tado de Crítica Construtiva. Pola miña parte 
pretendo responder á maioría das cuestións 
presentadas polo alumnado, ou polo menos 
das cuestións que teñen un certo sentido, 
así como intentarei deixar unha serie de 
cuestións no aire que teñan resposta en 
próximas edicións deste apartado por parte 
do alumnado. 
   A cuestión máis demandada é a reaper-
tura da Cafetería. A Cafetería é un local 
do noso centro que se dá a unha empresa 
adxudicataria, que debe ter en conta se o 
negocio é ou no é rendible. Parécenos que 
polo escaso número de alumnado ninguén 
ten pensado abrila, xa que as persoas que 
o levaban anteriormente pecharon a mes-
ma por non ser rendible e había máis alum-
nos e alumnas que na actualidade. 
   Outra pregunta é sobre os ordenadores, 
concretamente dise que hai poucos orde-
nadores no Centro. A cuestión de poucos 
é relativa. Para que ten o centro os ordena-
dores? Dende logo, os centros docentes 
non teñen os ordenadores para usos perso-
ais, son para apoio á docencia. O noso cen-
tro conta con dúas aulas de informática, 
unha con 17 ordenadores e outra con 25 
ordenadores. Ademais, temos catro orde-
nadores na Biblioteca e, no caso de necesi-
tar o ordenador, nos diferentes Departa-
mentos temos ordenadores que poderían 
ser usados polo alumnado. Outra cousa é 
que o alumnado pretenda usar os ordena-
dores do centro para entrar nas súas con-
tas de correo persoal e nos seus espazos 
das redes sociais (Tuenti, Facebook, etc.). 
Para iso o centro non debe permitir o uso 
dos ordenadores. Quen ten máis dereito 
a usar un ordenador nun centro do-
cente: un alumno ou alumna que ten 
que actualizar o seu Tuenti ou outro 
que ten que buscar información para 

un traballo de Tecnoloxía? Temos orde-
nadores de sobra para a docencia e non te-
mos ordenadores suficientes para cuestións 
persoais; niso tedes toda a razón, pero non 
é a función dun Instituto de Educación Se-
cundaria atender a esas cuestións persoais. 
   Por outra banda, indicades que se acen-
da máis a calefacción. Con isto eu creo 
que temos un gran problema. O Centro ten 
unha orientación que fai que unhas clases 
sexan moito máis quentes que outras. In-
tentamos ter a maioría do alumnado na zo-
na máis quente pero non é posible ter a to-
dos nesa zona. Tamén temos un problema 
co alumnado que senta preto as ventás, lu-
gar onde se atopan os radiadores. Este 
alumnado senta tan preto dos radiadores 
que, cando teñen moito calor, en vez de 
cambiar de sitio o separar a mesa do radia-
dor, optan por abrir a ventá e a calor de to-
da a clase marcha pola mesma. Temos que 
ser todos moito máis aforradores, enerxeti-
camente falando. Estamos nunha época de 
gasto enerxético excesivo e temos que ser 
conscientes de que os nosos pequenos xes-
tos farán un lugar moito mellor cara o futu-
ro, e un deses pequenos xestos é o da ca-
lefacción, e outro o da luz. Non podemos 
pretender pasarnos todos os meses de in-
verno na clase con camiseta de manga cor-
ta e protestando por que non se acende a 
calefacción (xa que, salvo avaría, a calefac-
ción acendese tódolos días) ou ter pecha-
das as persianas e a luz acendida toda a 
mañá. 
   Outra demanda é a de máis recreo. O 
alumnado da ESO ten 32 sesións semanais 
de clase; aparte están os tempos de re-
creo. Se o recreo dura máis, temos dúas 
opcións: ou vir antes o marchar máis tarde. 
   O sabor da auga é outra das queixas. A 
auga do centro é a da traída de Alfoz. Nós 
non temos ningún mecanismo de depura-
ción no centro e tampouco de engadir un 
sabor agradable. 

   Ter o material do centro en bo estado. 
Aínda que non o creades, a principio de 
curso está todo en bo estado, en estado 
óptimo: pelotas de fútbol, raquetas, pelotas 
e redes de ping pong, portas, persianas, lu-
ces, papeleiras, ordenadores, etc. E a pesar 
de todo, polo uso, e nalgunha ocasión polo 
mal uso, as cousas rompen e estráganse. O 
que tedes que facer é deixar as cousas co-
mo queredes que estean cando as volvades 
coller e tratar as cousas como se fosen vo-
sas, xa que durante un curso académico 
son para o voso uso. 
   Por último, o uso do móbil no centro. 
En ningún centro docente está permitido o 
uso do móbil e a pesar de todo tedes o mó-
bil na man todo o día. Non tedes por que 
chamar a ninguén cando estades no cen-
tro. Se tedes algún problema o centro nun-
ca puxo impedimentos para que chamedes 
a casa. Non podedes facer fotos o vídeos 
co móbil no centro. Existen reloxos para 
mirar a hora e calculadoras moito mellores 
para as operacións matemáticas que preci-
sedes. Así que a pregunta non é por que 
non podo traer móbil o centro; a pregunta 
é: para que teño que traer o móbil o 
centro?. 
   Espero que non metera moito “rollo” e 
que esta sección pase a ser un diálogo en-
tre todos. Espero tamén que o alumnado 
deste centro se organice un pouco máis e 
traia máis críticas directamente a meu des-
pacho. Algunhas das cousas que propoña-
des poden ser aceptadas ou non, pero polo 
menos serán razoadas e estudadas por 
parte do Equipo Directivo e todos os alum-
nos e alumnas do centro recibiredes unha 
contestación adecuada. 
 
Un saúdo. 
 
Gonzalo Alonso Monte, Director do IES Al-
foz – Valadouro.   

Volvemos a decembro do ano 2000. Houbera eleccións ó Consello Escolar do centro. Daquela había preto de douscentos alumnos estu-
dando no IES Alfoz-Valadouro e o Consello era moi numeroso; sete profesores formaban parte del: Belén Díaz, Pilar Díaz, Patricia Bou-
rroux, Aurora Geada, Susi Paz, Eufemia Pérez e Santiago Quirós; hoxe Patricia, Eufemia e Santiago xa non están no instituto. A foto da 
dereita é da primavera do 2001; fixerámoslle unha entrevista ó alcalde do Valadouro, Eulogio Fernández Sampayo, e podémolo ver na 
compañía de Vanesa Pazo (hoxe na librería Bahía de Foz), Beverly Ramos e Eliseo Lorenzo (hoxe profesores) e Óscar Pedrosa. 


