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EN 1º E EN 3º DEGUSTÁRONSE AS RELIXIÓNS 
 

Por Daniel Rejes. 
 
   O xoves 16 de Abril, os alumnos de 1º da 
ESO que asisten a clases de Relixión fixe-
ron uns ovos de Pascua. A súa mestra Do-

lores trouxo uns ovos normais á clase e os 
alumnos decoráronos con rotuladores, bri-
llantina… Os afortunados alumnos que fixe-
ron estes ovos foron: Borja Carreiras, Raúl 
Franco, José Hermida, Michael Rejes e Da-
niel Rejes, ós que vemos na foto da es-
querda. Ao final da clase a profesora Dolo-
res sacou unhas fotos e logo cada alumno 
levou o seu ovo para a casa.  
   Así mesmo, por segundo ano os alumnos 
de Relixión de 3º aproveitaron a clase do 
31 de Marzo para coñecer un pouco máis 
dos costumes alimenticios do Xudaismo, o 
Cristianismo e o Islam. Así comeron pan 
ácimo -sen levedar- e mel (comida xudía), 
pan e uvas (comida católica) e leite, amén-
doas e dátiles (comida musulmá). Os alum-
nos de 3º participantes nesta actividade (ós 

que vemos na foto da dereita) foron Cristi-
na, Álex, Raúl, Silvia, Ignacio, Peter, Jose, 
Diego, Migue le Sonia. Semella que as re-
lixións tamén se poden degustar. 

 
 

As dúas películas que rodamos aínda dan que falar 

CHARLAS DO NOSO CINE POR TODA GALICIA 
 

   Dende que rodamos as nosas dúas películas, Malos tempos e Lume na 
alma, non cesan de chegarnos probas do noso éxito. A verdade é que 
nos quedaron moi bonitas. Agora, durante este Curso 2008-2009 foron 
os profesores doutros centros os que quixeron coñecer o noso traballo 
cinematográfico. Belén, a profesora de Galego, e Pepe Peinó, profesor de 
Sociais e Director das películas, percorreron Galicia durante os meses de 
Abril e Maio explicándolles a unha chea de compañeiros de profesión co-
mo xurdiu a idea de rodar películas do centro, como se fixeron, os pro-
blemas que se atoparon ó rodalas e moitas cousas máis. Visitaron Lugo, 
Ourense, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Ferrol e Coruña, é 
dicir, as sete grandes cidades galegas. Combinaron a exposición oral coa 
visualización de fragmentos das dúas películas e semella que os resulta-
dos foron moi satisfactorios, segundo os comentarios dos asistentes a 
estes cursiños para docentes. E agora, a seguir recollendo éxitos, se non 
son en Hollywood, polo menos que sexan no noso Val. 
 
< Belén no Salón de Actos de Santiago de Compostela. 

 
 

Algo insólito nun mundo no que a maioría da xente se dedica a manchar 

ÁNGEL E JUAN, UN EXEMPLO DE ECOLOXISMO 
 

   Os profesores estamos realmente cansos de repetir unha e 
mil veces a importancia de manter o mundo limpo e tamén de 
manter limpo o noso Instituto. As nosas peticións de compro-
miso coa limpeza case sempre caen en saco roto, porque a 
maioría dos alumnos (e dos adultos tamén) non están moito 
polo labor, e prefiren encher o chan de papeis, envoltorios e 
demais fragmentos de lixo antes que achegarse a unha pape-
leira a tiralos. As mesas do Instituto están moitas veces cheas 
de pintadas e, aínda peor, de rapaduras. Por iso queremos re-
saltar hoxe aquí, na revista Xornalouro, un feito pouco habi-
tual que ocorreu no noso Instituto o día 8 de Maio deste ano 
2009. Era venres pola tarde. Remataran xa os ensaios de tea-
tro e a reunión da revista. Ángel Casabella e Juan Cortiñas, 
que quedaran a xogar un pouco no patio achegáronse a Car-
men, una das nosas limpadoras, e propuxéronlle axudar a 
limpar a súa clase de 2º. Durante máis dunha hora estiveron 
limpando as mesas. Todo un exemplo. Juan... Ángel... mere-
cédesvos un forte aplauso. Si, señor. Plas, plas, plas...! 
  

Carmen, Juan e Ángel despois da sesión de limpeza > 

Este ano tocoulle á vila costeira de San Cibrao  
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OS DO SEGUNDO CICLO Ó CORRELINGUA 
 

Por Álex Rivera. 
 
   O día 12 de Maio os alumnos de 3º e 4º tiveron unha pequena excur-
sión que se leva facendo dende hai uns anos: o Correlingua. O ano pasa-
do foran 1º e 2º a Foz, pero esta vez foron os de 3º e 4º a San Cibrao. O 
que se fixo foi dar un pequeno paseo pola vila seguindo unha ruta xa 
asignada. Con isto inténtase defender o galego, e como axuda levase 
unha camiseta cun lema. O lema deste ano foi: “¡En Galego! Pásao”.  
   Cando rematamos a ruta puidemos gozar dalgunhas actuacións que ti-
ñan preparadas para nós. Claro que non todos quixeron velas e preferiron 
buscar un lugar no que mercar algo para comer.  
   Temos que dicir que o Correlingua non só se realizou en San Cibrao, se-
nón tamén noutras zonas de Galicia. A verdade é que esta celebración foi 
unha boa idea, non só para defender o noso idioma, senón tamén para 
perder algunha clase. 
 
< Iván, Jesús e José Ángel encabeza aquí a marcha. 

 
 

Non hai dúbida de que é un xenio da comunicación 

CON CÁNDIDO PAZÓ GOZAMOS DOS CONTOS 
 

   Dúas días antes da celebración das Letras Galegas, é dicir, o día 15 
de Maio, tivemos o privilexio de gozar no noso Instituto dun dos gran-
des contacontos que existen actualmente en Galicia: Cándido Pazó. Xa 
estivera antes no noso Instituto e sempre que veu namorou ós especta-
dores coa súa simpatía e as súas ocorrencias. 
   A presenza de Cándido Pazó no noso Instituto tiña moito que ver coa 
festa das Letras Galegas. O Departamento de Galego encargouse de 
contratalo por varias razóns: porque Cándido, simplemente, conta os 
seus contos en galego; porque a temática dos seus contos e a forma de 
contalos din moito da mentalidade e da cultura galegas; porque os con-
tos orais forman parte (unha parte cada vez máis esquecida) da historia 
do noso pobo e dos nosos costumes; porque, en definitiva, os alumnos 
do noso Instituto (e tamén os profesores) sempre pasan un rato diverti-
do na súa compañía. Un forte aplauso para Cándido Pazó e o seu es-
pectáculo da palabra, como el titula as súas actuacións. 
 
Chus e varios alumnos miran a Cándido no alto da escaleira > 

 
 

Estreamos unha nova páxina no noso Instituto 

OS PROFES PREPÁRANSE PARA MANEXAR A WEB 
 

   Por se non o sabedes, o noso Instituto xa ten nova páxi-
na Web. Hai que ir cos novos tempos. De momento, a páxi-
na está en fase de construción, pero preténdese que para o 
vindeiro Curso 2009-2010 xa comece a estar plenamente 
operativa. Nela poderedes consultar moi diversos temas: as 
fotos dalgunha excursión que se fixera no Instituto, os 
apuntes desta ou daquela materia de estudo, os impresos 
de matrícula, as posibilidades educativas que se vos pre-
sentan despois da ESO... e moitas cousas máis. Na nosa 
páxina Web apareceremos todos e todos colaboraremos en 
maior ou menor medida. 
   E para conseguir que no vindeiro curso a nosa páxina 
Web estea funcionando e sexa útil para o traballo no Insti-
tuto, os profesores do Mesmo realizaron, entre os días 21 
de Maio e 3 de Xuño un cursiño de actualización no manexo 
de páxinas Web. O cursiño estivo impartido por Juan Me-
néndez, profesor especialista nestes temas. Aínda que lles 
queda bastante por aprender, os profes xa comezan a estar 
na onda do manexo destas novidades informáticas. 
 

< Juan Menéndez acláralle algo a Jorge. 

O 23 de Abril é un día moi especial para os lectores 
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PREMIADOS NO CERTAME DO DÍA DO LIBRO 
 

   Dise que no día 23 de Abril coincidiron as mortes de tres grandes es-
critores: William Shakespeare, Miguel de Cervantes e o Inca Garcilaso de 
la Vega. Esta coincidencia fixo que se elixira esta data para celebra ro 
Día do Libro. Cada ano este acontecemento celébrase en moitos lugares 
e de moitas formas diferentes. No noso Instituto celébrase convocando 
un certame literario en castelá, organizado, precisamente, polo Departa-
mento de Lingua Castelá. Ó respecto debemos dicir que, aínda que o ta-
lento literario dos nosos alumnos está fóra de toda dúbida, pois só falta 
ver os textos publicados no apartado de Colaboracións de Xornalouro, o 
feito é que os rapaces son bastante folgazáns á hora de escribir, e por 
iso son poucos os que presentan traballos a este Certame. Este ano os 
gañadores foron Ángel Vizoso en 4º Curso, Andrea Geada en 2º e Dani 
Rejes en 1º, ós que vemos na foto o día 22 de Maio, que foi cando se 
lles entregou o premio polos seus traballos. Só nos queda animar ós de-
mais para que noutras convocatorias de premios literarios se decidan a 
participar. No vindeiro número de Xornalouro daremos conta de como 
quedou o Certame das Letras Galegas. 

 

 

Poucos oiramos falar de Ghana até que el chegou  

RECIBIMOS A PETER NO INSTITUTO 
 

   Chegou hai agora dous ou tres meses. É de África, dun país do golfo 
de Guinea chamado Ghana, famoso porque nel vai moita calor e se xo-
ga moi ben ó fútbol. Chámase Peter e chegou ó Valadouro acollido por 
unha familia do barrio de Cendemil, en Santa Cruz. É bastante calado, 
tal vez sexa porque non domina nin o español nin o galego. Pouquiño a 
pouco foise adaptando á vida no noso Val e ó ritmo de vida no noso 
Instituto. Despois dalgúns problemas e un tempo de ausencia ás clases, 
Peter regresou no mes de Maio e dende entón está entre nós, intentan-
do aprende ros nosos idiomas e, naturalmente, xogando ó fútbol con 
nós. Varios profesores do Centro traballan con el para intentar conse-
guir que mellore a súa comunicación e el vai aprendendo a comunicar-
se. Coa chegada de Peter continúao  enriquecemento do noso Centro 
con alumnos procedentes de varios países diferentes. Brasileiros, boli-
vianos, marroquís... e algúns máis conviven con nós en perfecta armo-
nía, até chegar a consideralos como grandes amigos. Iso é o bonito do 
mundo moderno: a globalización en canto á convivencia. 
 

Peter e Paz nunha clase na Biblioteca >  
 
 

Estea no semella que a cousa vai en serio 

ENSAIAMOS OBRA PARA FIN DE CURSO 
 
 

Por Sabela Quirós.  
 

  Este ano semella que o imos conseguir, que imos ter unha obra 
de teatro para representar a fin de curso. Todos os venres ás 
catro da tarde varios alumnos e profesores deste centro ensaian 
a obra titulada Televaladouro, programa piloto: Ángel Vizoso, 
Cristina Trigo, Rocío Sixto, Ana e Mónica Cabanela, Sabela 
Quirós, David Pardeiro, Ayoub Sabry, Ángel Casabella, Dani 
Iglesias, Tania Pernas, Andrea Geada, Dani Rejes...  
   Dita obra está pensada para ser representada no vindeiro 
Festival de Fin de Curso, que será, probablemente, o 28 de 
Xuño. A obra é humorística e, os que a vexan, poden estar 
seguros de que se rirán moito. Temos a esperanza de que todo 
saia ben e o noso Grupo de Teatro, que leva xa funcionando hai 
moitos anos, volva a traballar en público, pois o curso pasado, 
por diversas circunstancias, non actuara. Importa moito a ilusión 
que se teña, pero importan tamén a perseveranza e o traballo. 
 
< Cristina, Ana e Mónica nas Noticias de Televaladouro. 

 
 


