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Este ano volvemos de Ourense coas mans baleiras 

NO OURENCINE GAÑOU UN FILME DE PONFERRADA 
 

   Para este Curso 2010-2011 que rematou tamén inscribi-
mos unha película no Festival de Cine de Ourense, máis co-
ñecido por Ourencine. A película que mandamos era a titu-
lada Lume na alma, aínda que, como as normas do Festival 
non permitían que as películas duraran máis de 20 minutos, 
non tivemos máis remedio que recortala bastante. Igual-
mente, tampouco puidemos mandar a última película que 
gravamos, a titulada Volveremos, tamén debido á súa exce-
siva duración. É unha mágoa que o noso traballo, que é 
grande nas películas que facemos, non poida ser valorado 
en toda a súa extensión. Como dato curioso diremos que os 
gañadores no Festival de Ourense na nosa categoría foron 
uns rapaces dun instituto de Ponferrada; son de fóra de Ga-
licia, pero ensinan galego e fan traballos no noso idioma. 
 

< Foto dos gañadores deste ano no Ourencine. 
 

 
 

Intentaron que comprenderamos que as drogas son dañinas 

DÉRONNOS SESIÓNS DE DROGODEPENDENCIAS 
Por Alma Ramos 

 

 
   Neste curso, como vén sendo habitual dende hai 
xa uns cantos anos, viñeron ó noso instituto unhas 
rapazas do Departamento de Prevención das Dro-
godependencias de Burela a axudarnos a compren-
der o perigosas que son as drogas nas nosas vidas. 
Despois das charlas que nos deron temos máis cla-
ro que temos que apartarnos de todo tipo de dro-
gas, tanto sexan o alcohol ou o tabaco como hachís 
ou outros tipos de drogas que se teñen por máis 
perigosas que as primeiras nomeadas. Aínda que 
sabemos que hai moita xente que consume drogas, 
debemos ter moi claro o dano que producen e 
apartarnos da súa influencia. 
 
Nestas dúas fotos vemos a dous dos cursos 
do noso instituto que participaron nestas se-
sións de prevención das drogodependencias: 
arriba os alumnos de 3º e á dereita destas li-
ñas os alumnos de 1º. É importante que nos 
concienciemos do perigo das drogas >  
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Unimos dúas festas tradicionais galegas nunha soa 

MAGOSTO E SAMAÍN XUNTOS UN 29 DE OUTUBRO 
 

   O magosto, todos os sabemos, é a festa 
das castañas, e o samaín, aínda que sexan 
menos os que o saben, é a festa galega 
equivalente ó Halloween anglosaxón. Como 
ambas festas veñen a coincidir preto unha 
da outra, no noso instituto decidimos cele-
bralas conxuntamente, e iso foi o que fixe-

mos o pasado 29 de outubro de 2010. 
   Moita xente trouxo biscoitos e outras co-
midas para saborear no instituto, mentres 
que tamén se asaron castañas, como co-
rresponde a calquera magosto, de maneira 
que a xente non pasou fame. 
   Logo houbo un concurso de cabazas 

adornadas, no que se concederon impor-
tantes premios, e no que resultaron gaña-
dores José Hermida, Daniel Rejes, Nacho 
Otero e David Fonte. 
   Festa dos fantasmas e das castañas a un 
mesmo tempo. Poderías morrer de medo, 
pero nunca de fame. 

 

 

 
 

Variamos a temática de Proxecto Interdisciplinar en 1º 

DEDICÁMONOS A VER COMO SE FAI A COMPOSTAXE 
 

   En 1º da ESO hai unha asignatura chamada Proxec-
to Interdisciplinar, na que todos os alumnos traballan 
xuntos para investigar un tema determinado. En cur-
sos anteriores investigamos temas tan actuais como os 
parques eólicos, o cine e a radio, gravando algunhas 
películas e documentais e facendo algún programa de 
radio, como o que aínda se emite os venres na Radio 
Valadouro, titulado A min que máis me dá. Neste Cur-
so 2010-2011 o tema escollido foi máis ecoloxista, pois 
estudamos a forma en que se fai a compostaxe e ta-
mén todos os detalles relacionados coa reciclaxe de 
papeis, plásticos, latas, vidros... Ata puxemos no patio 
do instituto dous contedores de compostaxe para reu-
tilizar os materiais orgánicos. O malo é que no noso 
instituto, ó non haber comedor, non hai moitos. 
 

< Os alumnos de 1º colocando os contedores. 
 
 

Entre novembro e decembro do pasado ano 2010 

CHARLAS SOBRE IGUALDADE E EDUCACIÓN SEXUAL 
 

   Os alumnos de 2º e 3º Curso recibiron a 
finais do pasado ano 2010 sendas charlas 
sobre dous temas importantes. 
   Para empezar, a principios de novembro 
os alumnos de 3º da ESO escoitaron unha 
charla sobre a igualdade entre os homes e 
as mulleres, impartido por unha represen-
tante do Observatorio da Mariña para a 

Igualdade, unha institución que se formou 
hai poucos anos, pero que vén traballando 
a fondo por conseguir a igualdade entre 
homes e mulleres. 
  Pola súa banda, os rapaces de 2º da ESO 
recibiron unhas charlas, como vén sendo 
habitual nos últimos anos, sobre educación 
sexual, impartidas pola Asociación Lilith, 

especializada en estes temas. 
   Tanto a igualdade entre homes e muller-
es como a educación sexual son dous te-
mas moi importantes, que no pasado non 
se tiñan en conta na educación, pero que 
na actualidade son indispensables para 
unha formación integral da persoa. Por iso 
non se deben esquecer. 

Dous dos momentos importantes da festa: á esquerda o instante no que todos saboreamos as castañas asadas (festa 
do magosto); á dereita tres dos gañadores do concurso de cabazas adornadas (Daniel, Nacho e José) achéganse ó cen-
tro da pista coas súas obras de arte para recibir o premio. Artes plásticas e artes gastronómicas todas xuntas. 
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O 21 de decembro do 2010, vésperas das vacacións de Nadal 

ACTUACIÓN DE TROPA DE TRAPO EN FERREIRA 
 

   Era 21 de decembro do 2010, coas vacacións de Nadal á volta da esquina, xa cos 
exames rematados e coas ganas de descansar moi claras. Collemos o autobús e en 
arredor de cinco minutos estabamos en Ferreira, no Salón de Actos da Casa da Cultu-
ra “Manuel Lourenzo”. Todo o salón para nós, para presentar a actuación dun grupo 
de contacontos que estaba subvencionada polo concello do Valadouro. O grupo de 
contacontos chamábase Tropa de Trapo e eran varios rapaces novos e narraban dife-
rentes historias, alternándose no escenario, sempre con pouca luz, como mostra a fo-
tografía da esquerda. 
   Na actividade participamos todos os alumnos do noso instituto, os catro cursos da 
ESO. Moita xente pensa que as actividades de contacontos son só para a xente máis 
miúda, máis pequena, porque é algo semellante a contar os contos tradicionais, que 
tanto lles gustan ós nenos. Pero é que facer de contacontos ten moita maxia e non 
ten por que ser bonito só para os pequenos, porque xente de todas as idades pode 
disfrutar escoitando unha historia ben contada. 
 

< Un momento da actuación de Tropa de Trapo. 
 

 

Todos os anos hai cambios; unhas veces máis, outras veces menos 

NOVOS PROFES NESTE CURSO 2010-2011 
 

   Dende que comezou a funcionar o IES Alfoz-
Valadouro cada curso hai cambios no alumnado e no 
profesorado. No alumnado é normal, posto que algúns 
alumnos rematan a ESO e vanse para outros lugares, 
pero no profesorado xa non tiña por que ocorrer, se as 
circunstancias facían que os profesores foran sempre 
os mesmos. Pero non, sempre hai cambios tamén no 
profesorado, ben porque algún profesor titular pide a 
baixa ou ben porque algún profesor se vai e ten que 
vir outro a substituílo. E neste Curso 2010-2011 non ía 
ser menos. Estiveron connosco Mónica (profesora de 
Galego que substituíu a Belén, debido á súa lesión no 
nocello), Gilberto e Pablo (profesores de Plástica que 
substituíron a Paz, que deu a luz a Antón), Natalia 
(substituta de Simeón), Paqui (substituta de Susi Paz, 
que estivo de baixa un tempo), Marta (profesora de 
Pedagoxía Terapéutica, que substituíu a Chus) e, 
naturalmente, María José (que chegou para substituír 
a Masú, que se nos foi para o María Sarmiento de 
Viveiro); ademais, tivemos unha nova conserxe: Lucía. 
   Nada, que cada ano temos que ir aprendendo nomes 
novos. 

 
 

   É dicir, que se contamos ben suman ata 
sete profesores novos para este curso pa-
sado, e unha conserxe. A maioría dos pro-
fesores novos viñan dende a capital provin-
cial, dende Lugo; algúns deles viaxaron e 
outros buscaron casa e quedaron preto do 
noso Val, para poder ter máis facilidades 
para vir ó instituto. Os procedentes de Lu-

go foron Gilberto, Mónica e Marta, e tamén 
Lucía, a conserxe. Pablo, o profesor de 
Plástica, era natural de Viveiro, polo que 
podía viaxar todos os días á súa casa, e o 
mesmo lle pasaba a Paqui, que era de 
Mondoñedo, e a María Xosé, que tamén era 
de Mondoñedo, aínda que residía en Foz. A 
que máis lonxe estaba do seu lugar de 

orixe era Natalia, posto que veu dende 
Cangas de Morrazo, preto de Vigo. 
   Cada ano vén ó noso instituto nova xen-                                                       
te, cada ano facemos novos amigos, aínda 
que logo, cando chega o momento de des-
pedilos, vennos un pouco de mágoa, por-
que non sabemos se volverán algunha vez 
a dar clase nas nosas aulas. 

Aquí temos ós profes novos deste pasado curso. Arriba, en foto de tres, están Gilberto, Paqui e María Xosé. Nas fotos 
individuais de abaixo, de esquerda a dereita: Pablo, Natalia, Mónica, Marta e Lucía, a nosa nova conserxe. 



Noticias do IES Alfoz-Valadouro 28 

Seguimos no mundo da Radio Valadouro con outro nome 

A MIN QUE MÁIS ME DÁ, O NOSO PROGRAMA XUVENIL 
Por Lucas Rega 

 

   O dia 25 de febreiro de 2011 comezou na 
Radio Valadouro un programa titulado A 
min que máis me dá, que se fixo a partir de 
entón todos os venres ás sete da tarde. Es-
te programa está feito por rapaces do noso 
instituto e esta composto por varias sec-
cións, as cales son: Natureza, feita por An-
tonio García, Deportes, feita por David Ri-
vas e Lucas Rega, Cine e televisión, feita 
por Sonia Expósito e Sara Bouso, Música, 

feita por Yaiza Pico e Humor, feita por Al-
berto Niñez e Jairo Ramos. A estas seccións 
hai que engadirlles unha que comezou pola 
metade da primeira tempada: Horóscopo, 
feita por Alma Ramos, Andrea Cabanas, 
Andrea Freire e Nerea Pena. O programa 
vén de rematar a súa primeira tempada, 
composta por vinte e cinco programas, ca-
da un máis interesante có anterior. Esta 
primeira tempada durou dende o 25 de fe-

breiro ata o 19 de agosto, facendo o pro-
grama todos os venres, excepto o venres 
24 de xuño por unha festa no instituto. 
Dende Xornalouro animámosvos a  sintoni-
zar a frecuencia de Radio Valadouro (107.9 
da FM) e a escoitar este marabilloso pro-
grama que retomará a súa marcha na se-
gunda tempada, a partir de outubro. Non o 
esquezades: agardámosvos dende o noso 
programa na Radio Valadouro. 

 
 

 

 

O noso futuro de estudantes vén buscarnos ó IES Alfoz-Valadouro 

BACHARELATO E UNIVERSIDADE AGÁRDANNOS 
Por Iria Braña e Sabela Quirós 

 

   Como todos os anos, a finais de curso, os 
veteranos do noso instituto, os alumnos de 
4º da ESO, foron visitados por representan-
tes de diversos centros educativos onde se 
imparten Bacharelato, Ciclos formativos… 
coa fin de informalos das posibilidades que 
teñen tras acabar a ESO. Este ano non ía 
ser menos e viñéronos facer unha visita re-
presentantes dos dous institutos de Burela 
(Monte Castelo e Perdouro), así como de 

Viveiro, Mondoñedo, Ribadeo, Foz... E 
aproveitando que o ciclo de cociña que se 
imparte neste último instituto, os de Foz in-
vitáronnos a ir comer e a coñecer as insta-
lacións. Así que no pasado mes de xuño 
fomos visitar o instituto do concello veciño 
e, aproveitando a viaxe, fomos á Piscina 
Municipal dese mesmo concello e tamén a 
patinar. Todo isto serviu para informarnos 
sobre que instituto escoller despois da ESO, 

tendo en conta os intereses de cada un.  
   Do mesmo xeito, e coa intención de pre-
pararnos para o futuro, tamén nos fixeron 
unha visita algúns profesores da Universi-
dade de Santiago de Compostela (USC), 
coa fin de explicarnos que tiñamos que fa-
cer para acceder á Universidade e, con isto, 
á carreira que quixésemos estudar. Dentro 
duns anos saberemos se as cousas saíron 
como pensamos agora.  

Na primeira foto Antonio, Jairo e David preparan parte do programa. Na segunda estamos todos; por atrás, de esquerda a dereita: David 
Vila, Alma, Yaiza, as dúas Andreas, Jairo, Antonio, Matías, Nerea Gómez, David e Lucas; diante: Alberto, Sonia e Sara. Todo un equipo. 

 

Dous dos momentos en que diversos centros de bacharelato e da universidade nos asesoraron sobre o noso futuro académico. Na foto 
da esquerda, durante a visita a Foz dos alumnos de 4º durante o mes de xuño, día en que fomos invitados a comer en Hostalería: Vane-
sa e Dani preparan os patíns para patinar; na foto da esquerda, o representante da USC dános unha charla a principios do ano 2011. 


