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Os do 2º Ciclo viaxaron en Xaneiro á Coruña 

CAÍDAS NO XEO E HISTORIA CON SARGADELOS 
 

Por Álex Rivera. 
 

   O día 21 de Xaneiro os alumnos de 3º e 4º realizamos unha viaxe a Coru-
ña. Saímos as nove da mañá e chegamos alí sobre as once. A primeira acti-
vidade realizouse no “Coliseum” e foi a que máis gustou. Consistiu en pati-
nar sobre xeo e a verdade e que todos o pasaron moi ben, excepto algúns 
que non se soltaron das vaias en ningún momento. E, claro, non puideron 
faltar as caídas para todos os lados: uns caian por si sos e outros caian gra-
zas os empuxóns de algún ou algunha. Cando saímos puxemos rumbo cara 
a unha exposición na Fundación Luís Seoane, que se titulaba “Sargadelos 
corenta anos despois”. Resultou algo aburrida. Unha monitora contounos al-
go sobre como se fundou Sargadelos e vimos diferentes obras. Logo fomos 
comer a un pequeno centro comercial e tivemos unha hora libre. Ás catro 
regresamos, chegando ó colexio ás seis. Na foto podemos ver a Diego Cuba 
e a Bruno Campo cos patíns postos, no medio da pista de patinaxe.  

 
 

Non deixes para mañá o que podes facer hoxe 

A USC INFORMA DO FUTURO UNIVERSITARIO 
 

Por Ana Reigosa. 
 
   No pasado mes de Xaneiro un profesor 
da Universidade de Lugo acudiu ó noso 
Instituto para informar ós alumnos de 4º 
sobre os estudos que podía realizar dende 

que remataran o Bacharelato. Principal-
mente faloulles sobre as carreiras que po-
dían facer na Universidade de Lugo e na de 
Santiago, coa que el estaba plenamente re-
lacionado. 
   Dende que impartiu a súa conferencia to-

dos os alumnos que o desexaron resolve-
ron todas as dúbidas que tiñan sobre o te-
ma dos estudos e logo foron agraciados cu-
nha carpeta e unha axenda escolar da Uni-
versidade de Santiago de Compostela, moi 
útiles para os estudantes. 

 
 

En Febreiro, os profesores traballaron xuntos para mellorar o ensino 

SEGUE O PLAN DE MELLORA DO INSTITUTO 
 

   A boa marcha da ensinanza nun centro escolar como o noso require que as 
actuacións nel se vaian adaptando ós novos tempos e ós cambios que se 
vaian producindo. Os profesores deben estar pendentes diso. A instauración 
da ESO hai xa uns anos fixo necesario reciclarse e iniciar novas alternativas 
educativas que é preciso saber aplicar. Cousas como os Programas de Diver-
sificación Curricular, que no noso Instituto levan funcionando hai xa moitos 
anos en 3º e 4º, ou os Agrupamentos Específicos, que se levan a cabo nos 
cursos do Primeiro Ciclo, requiren unha aplicación acertada por parte do pro-
fesorado. Por iso o día 6 de Febreiro reunímonos uns cantos dos docentes do 
IES Alfoz-Valadouro para intentar mellorar estas e outras cousas que veñen 
funcionando xa no noso centro ou que van funcionar no futuro. Unha ponen-
te especializada explicounos importantes detalles da organización do centro 
relacionadas coa orientación e a dirección do mesmo, cousas que nos van 
ser tremendamente necesarias nos vindeiros cursos para que a ensinanza 
que impartimos se poida chamar eficaz. 

Belén, Chus, Pilar Díaz, Maricarmen e Jorge coa docente > 
 
 

Camiñar fortalece e aumenta a saúde 

CON JORGE DE PASEO Á FROUXEIRA 
 

Por Ana Reigosa. 
 
   No pasado mes de Xaneiro un número 
elevado de alumnos de 4º Curso e algún de 
3º, xunto co profesor de Música, Jorge Oli-
vera, fixeron unha ruta de sendeirismo. 
   A saída foi dende a Seara e o destino fi-
nal era chegar á alto da Frouxeira. O per-
corrido foi moi ameno e en escasas dúas 
horas chegaron ó seu destino final, uns 
máis cansos que outros, pero repuxeron 

forzas comendo algo. Logo emprenderon o 
camiño de volta, que o fixeron cunha maior 
facilidade (era todo baixada) e arredor das 
dúas da tarde xa estaban na meta que an-
tes fora a saída. 
   A afección a camiñar e ó sendeirismo es-
tá moi de moda na actualidade, tanto entre 
a xente nova como entre a xente maior. Os 
médicos aconsellan camiñar para conservar 
unha boa saúde e moitas das nosas estra-
das aparecen frecuentemente ocupadas 

por peóns que camiñan en grupo, conver-
sando, ou en solitario, pensando.  
   O noso profesor Jorge Olivera é un gran 
afeccionado ó sendeirismo e á natureza e, 
unhas veces el so e outras veces con ou-
tras persoas, organiza este tipo de activida-
des. Xa ten participado no programa Son 
Vidas da Radio Valadouro cunha sección 
semanal dedicada ó sendeirismo. Espere-
mos que estas bonitas e interesantes inicia-
tivas se repitan. 
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Para participar no concurso anual que pretende erradicar o tabaco 

PROGRAMA DE RADIO EN CLASES SEN FUME 
 

   Que o tabaco é prexudicial para a saúde sabémolo todos. Pero tamén 
sabemos que son moitos os rapaces novos que collen este vicio a idades 
moi temperás. Por iso se celebra cada ano o concurso Clases sen Fume, 
destinado a acabar co consumo de tabaco entre a xuventude e, por con-
taxio, tamén entre a xente maior. Este concurso vai sempre dirixido ós 
rapaces de 2º da ESO.  
   Neste Curso 2008-2009 Armelle Sobrino, Titora de 2º A no noso Insti-
tuto, decidiu participar neste concurso e, como o que se pide é realizar 
unha actividade orixinal, ideou a gravación dun programa radiofónico en 
contra do consumo do tabaco. Contando coa amable colaboración da 
Radio Valadouro e do seu técnico Juan Novás, os rapaces de 2º grava-
ron un programiña duns 15 minutos de duración, explicando os porme-
nores do tabaco, do seu consumo e dos danos que produce. Agora só 
queda que gañen o concurso de Clases sen Fume e, sobre todo, o con-
curso de vencer ó tabaco, que non provoca máis que danos. 
 
< Armelle, Santi, Christian, Lara, Tania, Ángel e Juan na radio. 

 
 

Para seguir nisto do cine, da radio, da fotografía... 

CURSIÑO DE AUDIOVISUAIS EN 4º CURSO 
 
   Xa fixemos en cursos pasados varias cousas relacionadas co tema. Unha 
vez gravamos curtas cos nosos móbiles e logo compuxémolas ou montámo-
las no ordenador. Tamén algúns rapaces do noso Instituto fixeron os seus 
pinitos como locutores de radio no programa dos venres en Radio Valadouro 
Open Space ou na gravación do programa de Clases sen Fume da que fala-
mos máis arriba. E o das fotos, por exemplo, xa nin dicilo: todos estamos 
continuamente metendo e sacando fotos nos nosos Fotologs. Ademais, leva-
mos xa dúas películas gravadas no noso Instituto (Malos Tempos e Lume na 
alma), con gran éxito de crítica e público. Non resulta, por tanto, nada estra-
ño que agora continuemos perfeccionando a nosa cultura audiovisual. Por iso 
o Departamento de Plástica do noso Instituto volveu organizar uns cursiños 
sobre o tema audiovisual para os alumnos de 4º da ESO. Foron varios días 
de argallar coas novas técnicas que a todos nos gustan. Quen sabe? Ó me-
llor dentro duns aniños algúns dos nosos compañeiros trunfan no mundo do 
celuloide, ou da radio, ou da televisión, ou da fotografía... 
 

O rapaz que impartiu o curso de audiovisuais para os de 4º > 
 
 

Armelle colleu a baixa para dar a luz á súa filla 

LIDIA, NOVA PROFESORA DE LINGUA FRANCESA 
 

Por Vanesa Neves. 
 
   Hai un par de meses Armelle Sobrino, a nosa profesora de Francés, deu a luz a unha  
meniña moi bonita, á que temos entendido que lle pensa chamar Carolina e respecto á 
cal desexamos que lle traia moita felicidade. 
   A marcha de Armelle fixo que o Cor ode Francés do IES Alfoz-Valadouro tivese que fa-
cer unha pausa nos seus ensaios, o que provocará, posiblemente, a súa ausencia no 
Festival de Fin de Curso de este ano semella que si se vai celebrar. A baixa de Armelle, 
por outra banda, tamén fixo que enviasen a unha profesora suplente ó noso centro. 
   Despois dun par de semanas agardando a que chegase esa nova profesora de Francés 
e Lingua Castelá, producirse por fin o suceso esperado e chegou ó noso centro Lidia. Ela 
é francesa, aínda que vive en Vigo,e estará aquí, no noso centro, até que remate o pre-
sente curso, xa que o vindeiro curso xa estará de volta a nosa mestra habitual. 
   Lidia, ó substituír a Armelle, é Titora de 2º A, dá Lingua Castelá en todos os cursos de 
2º, ademais de impartir Francés en todos os cursos do Instituto. Ademais, semella terlle 
afección a iso de actuar, porque nada máis chegar xa se apuntou a teatro e pensa facer 
algún papeliño na obra de teatro que este ano imos representar o día 28 de Xuño en Fe-
rreira, na que tamén actúan outros profesores, como Susi, Paz e Peinó. 
 
< Lidia, a nova profesora de Francés, que substitúe a Armelle este curso. 
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Tres emocionantes momentos da nosa excursión a Manzaneda. Na primeira foto vemos a Rafa Castro dando un precio-
so pinchacarneiros sobre a neve (nótese que vai en manga curta). Na segunda, Vanesa e Andres baixan xuntas nunha 
soa pá pola neve (as pás eran dunha soa praza). Na terceira foto vemos a Xulia, seguida de Verónica en plena carreira 
de karts; detrás delas dúas ven Lorena Barreira, a piloto máis arriscada e veloz de todas as participantes na proba. 

Entre finais de Marzo e principios de Abril, para o Primeiro Ciclo 

O SOÑO CHAMOUSE MANZANEDA 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Tania Pernas 
 
   O día 30 de abril os alumnos de 1º e 2º 
marcharon de excursión con destino a Man-
zaneda. Foron acompañados por tres pro-
fesores: Pepe Peinó, Jorge Olivera e Susi 

Paz. 
   Saíron do instituto ás 10.30 aproximada-
mente. En toda a viaxe non pararon; soa-
mente o fixeron para comer, no restauran-
te Río Lor. 
   Ó chegar a Manzaneda algúns profesores 
fóronse reunir cos monitores, e mentres 
tanto os alumnos foron deixar as cousas ós 
bungalows (pequenas casas onde dur-
mían). 
   O plan para a excursión foi sinxelo pero 
moi entretido. Primeiro fixeron tiro con ar-
co; logo, facendo sendeirismo, subiron até 
a neve, onde se tiraron cunhas pás (foi o 
máis divertido da excursión, segundo a opi-
nión da maioría dos alumnos). Despois fo-
ron cear.  
   A noite foi moi emocionante para algúns 
alumnos e moi “esgotadora” para outros. 
   O plan do segundo día foi o seguinte: fo-
ron ás aulas de natureza, nas que inspec-
cionaron uns montes segundo o terreo. 
Máis tarde nadaron na piscina. Despois de 
comer foron subir ós telesillas, o cal foi moi 
emocionante e algúns pasaron moito medo. 
Logo de ir ós karts e cear, tiveron sesión de 
discoteca. Xa entrada a noite foron para os 
bungalows de novo.  
   O terceiro e último día foi o máis diverti-
do para algúns dos rapaces, pois montaron 

a cabalo e fixeron escalada nun rocódromo. 
Sobre as tres da tarde partiron para o Insti-
tuto e de alí para as súas casas, despois de 
case tres días de intensas emocións. Na 
memoria de moitos dos participantes na 
viaxe, esta permanecerá longo tempo. 

 
 
 

A noite do segundo día foi para o baile. Na discoteca da estación invernal bailamos todos un bo rato e divertímonos 
moito. Na primeira foto Begoña, Andrea, Irea, Xulia e Maika seguen a fila do baile. Na segunda todos seguen un estra-
ño baile sentados na pista. Finalmente, vemos ós tres profesores que viaxaron a esta excursión: Pepe Peinó, Susi Paz e 
Jorge Olivera. Nas fotos de máis arriba vemos a Laura cabalgando e a José escalando no rocódromo. 


