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PARTICIPAN en PD
Xan Fraga, Laura Deus Sande, Sara Villar Rama, Manuel Muñoz 
Vázquez, Mario Montes Mariño, Roxana (1 ESO A), Isaac Vázquez, (1 
ESO A), Irene Regueira, (1 ESO A), Samuel Lara (1 ESO A), Claudia 
Fidalgo, Manuel  Gerpe, alumnado de 3 ESO A (Jovifi, Svegho, Están 
Lil, Joël Habi, Paupat Love, Anthony Lopes, Adolfa Domínguez, 
Noa Lorenzo López, Lucía España Moreira, El legendario DAVAPO,  
Adrián López Rodríguez, Carmen Gesto Rodríguez, Juan José Mostei-
ro Andrade), Tamara García Cortiñas, Laura García Cortiñas, Carla 
Fariña Pérez, Lucas Silva Ferreira, Adriana Borrazás Varela, Antía 
Mourelle Cameán, Manuel Muñoz Vázquez (1º ESO B), María José 
Alonso Blanco (2° ESO D), alumnado de PT (Luis Martínez, Nerea 
Díaz, Álvaro García, Javier Varela, Aimeé Gomes, Ismael El Bachiri, 
Brallan Martínez, Darío Botana, Ángel Bello, Sergio Santos,  Santiago 
Labeque, Karen Tatiana, Sonia Varela, Alberto Pardo, Daniel Bello, 
Ángel Fuentes, Jonathan Velo), Arel Gómez, Daniela Antelo, Patricia 
Vila, Clara Rama, Adriana Longueira, Pilar Freire, Mónica Cores, 
Carme Vázquez, María Xesús Lema, Auri Bermúdez, Xosé Bestilleiro, 
María Gestal, Elías Silva, X. M. Vázquez Pallas, Carlos Sánchez.

E ste é o número de 2019 de Pomba Dourada, a revista anual 
do IES Alfredo Brañas, e temos que recoñecer que foi un 
ano ben movido, social, política e economicamente, pero 

tamén houbo, entre preocupación e preocupación, espazo para a 
diversión, o traballo e a aprendizaxe. Aínda que moita xente non o 
crea, estas palabras non son incompatíbeis. Neste instituto temos 
a demostración e podes atopala nas páxinas adicadas á Feira das 
Ciencias, a excursión a Praga e Viena ou moitas outras saídas ben 
interesantes. Falamos tamén do festival do entroido, das orixes 
do Chorís, lemos poemas e os tres gañadores/as do concurso de 
relatos matemáticos e lembramos a Antón Fraguas, homenaxeado 
no Día das Letras Galegas deste ano, e con el lembramos tamén á 
xente que fixo e fai este pais, incluíndo, por suposto, o alumnado e 
todo o persoal do IES Alfredo Brañas. Xa que ista revista publícase 
coincidindo co Día das Letras Galegas, 17 de maio, faltan nela 
moitas das actividades que se celebran ata fin de curso, como a 
Novaligasódosmellores, a Semana das Letras, as Artes e a Música, 
e moitas excursións e diversións variadas.

Arriba: CONCENTRACIÓN DE REPULSA 
POLA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES. 
PISTAS DO IES ALFREDO BRAÑAS.
23 NOVEMBRO 2018.
Foto: Elías Silva



ÍN
D

IC
E

2

3
  
C

am
p
o 

d
a 

G
il

d
a

 n
o 

C
h

or
ís

7 
 M

áq
ui

na
 C

N
C

8 
 R

el
at

os
 

10  U
n día na ra

-

m
at

em
át

ic
os

dio e no teatro

4 
 A

 F
ei

ra
 m

ol
a!

9  S
ab

er
 ap

re
cia

r

12  Viena-Praga 

A escaleira triple do Museo 
do Pobo Galego, Santiago.

16  Criptoque?18 Entroido 

37  M
iscelaneando

20  Tem
po de refráns

21 Día das Letras Galegas 

32  Transporte sostible

38  A
x
en

da

4
0
  G

rad
u

ación
 d

e 2
º B

ach



Temos comentado en diversas 
ocasións a importancia dos topó-

nimos, tanto a nivel lingüístico como 
histórico. E, sobre todo, a recuperación 
de moitos deles, xa perdidos e outros 
deturpados.

A zona onde se ubica o noso centro 
educativo tiña moitos microtopónimos, 
como por exemplo Chousa grande ou A 
Petoeira (Polvorín de Rega). Dunha ma-
neira más xenérica falabamos do Chorís. 
Cando rapaces, os da rúa do Sol —co 
seu equipo do Estrela Roxa—  viñamos 
a xogar a “moita distancia” partidos de 
fútbol a esta zona. Máis concretamen-
te, ao campo da Gilda, ubicado onde 
hoxe está a Avenida Bergantiños e o 
instituto. Como se pode apreciar nas 
dúas fotografías,  do equipo chamado 
Os Imbatibles, aínda non se construíra 
o complexo escolar, mais xa estaba o 
proxecto de desmonte. As casas que se 
ven son algunhas da Gran Vía pola parte 
de atrás (panadaría Manolo, casa da 
señora Gilda). Instituto,  Colexio Fogar e 
Campo de Fútbol  serán inaugurados no 
curso 1970-71, polo ministro Villar Pa-
lasí, o artífice da Lei Xeral de  Educación 
(1970) que establecía a EXB (8 cursos), 
BUP (3 cursos) e COU. 

Estamos, pois,  moi próximos a celebrar 
o cincuentenario, as vodas de ouro, para 
cuxa efeméride se está a elaborar un 
ambicioso anteproxecto no que todo o 
mundo relacionado cos dous centros 
escolares poden achegar ideas, suxes-
tións… para que entre todos levemos a 
bo porto esta conmemoración.

Actividades previstas en 2020-2021:

Exposición
Libro-catálogo
Conferencias
Mesas redondas
Documental
Arte, pintura e deseño
Teatro
Música
Cine
Deporte

Foto 1. Ano 1967

Foto 2. Sobre 1968

Xan Fraga

CAMPO DA GILDA 
NO CHORÍS

VODAS DE OURO DO IES ALFREDO BRAÑAS

Suso Osinde
Quique Caamaño

Beto

J. Luis Canosa 

Villar

Beto

Orlindo

Quico Caamaño
J. Manuel Pallas Suso Osinde

Quico Chuquiño
Alberto

J.Luis Canosa
Marcelino

José Antonio Losada
Francisco Fieira

3

Orlindo



4

A

M
O

L
A

!
A grande cita científica e tecnolóxica 

do Brañas sempre ten de todo e 
para todos. Na nosa feira cabe o sistema 
solar enteiro, operacións a corazón 
aberto, bicherío microscópico correndo 
diante dos nosos ollos, efectos estrobos-
cópicos e mocos de elefante. E despois, 
claro, tamén temos cousas normais e co-
rrentes: líquidos que se fan duros canto 
máis forte os golpeas, efectos numéricos 
incomprensibles e coches, pontes, ascen-

sores que se moven automaticamente. E 
detrás de todo isto, un cento de alumnas 
e alumnos explicando por que estas 
cousas non son maxia se non ciencia.

Da Feira deste ano, damos a continua-
ción unha listaxe de experiencias e 
despois destacamos unha de tantas: a 
criación dunha máquina CNC (sexa isto 
o que sexa).

A
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DEPARTAMENTO 
TECNOLOXÍA

 
•	 Robots: Robobo e Mclon.

•	 Ponte levadiza automatizada.

•	 Impresión 3D: imaxes con 
Lithophane.

•	 Máquinas de control numérico 
CNC: fresadora e debuxo.

•	 Man robotizada.

•	 Minicalculadora dixital.

•	 Os paxaros e a electricidade: por 
que non se electrocutan nos cables?

  

FÍSICA-QUÍMICA 

•	 Pasta de dentes para elefantes.

•	 Reacción do camaleón químico.

•	 Xeración de hologramas co 
Smartphone.

•	 Paradoxo do plano inclinado.

•	 Disco de Newton.

 

BIOLOXÍA
 
•	 Estudo anatómico e fisiolóxico de 

aparato respiratorio.

•	 Estudo anatómico e fisiolóxico de 
aparato circulatorio.

•	 Observación de lévedos e a súa 
xemación ao microscopio. Demos-
tración de liberación de CO2 polos 
lévedos na fermentación.

•	 Efectos nocivos do tabaco.

•	 Kahoot de Ciencias 
naturais.

•	 Observación e estu-
do de anasaquis.

 

PROXECTOS E 
EXPERIENCIAS

MATEMÁTICAS: 
CRIPTOGRAFÍA

•	 Método de Cesar.

•	 Método de Polybius.

•	 Método de Valla.

•	 Método de Plaifair.

•	 Método da Grella.

•	 Cifrado Francmasón.

•	 Letra DNI e código de barras.

Páxina anterior: unha científica con 
corazón (na man).
Arriba: Evencio, alcalde de Carballo, e 
Milagros Lantes, concelleira, visitando a
sección de Tecnoloxía.
Fotos: Elías Silva.
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Neste curso 2018-19, no departa-
mento de Tecnoloxía en Afon-

damento e Reforzo de 1º de bachare-
lato, construímos unha máquina CNC 
(máquina de control numérico por 
computadora) para realizarmos debuxos 
a partir de imaxes ou deseños propios, 
que logo se presentarían na feira das 
ciencias.

O grupo estivo formado por: Iker An-
drade, Alejandro Méndez, Martín Reyes, 
Heder Harrison Agudelo, Rubén Varela 
e Laura Deus.

PROCESO

- Iniciamos a montaxe con todo o 
material desmontado, formado 

por: variñas lisas e roscadas de 
diferentes medidas, motores 

paso a paso (NEMA 17), 
diferentes pezas de plás-
tico feitas coa impresora 
3D, unha base de con-
trachapado de 50x50 
cm e parafusos variados 
de diferentes medidas.

- Utilizamos diferentes 
elementos electrónicos: 
tarxeta arduino, CNC 
Shield. Esta última está 
unida aos drivers cos co-
rrespondentes jumpers. 
Todo isto estaba no inte-

rior dunha caixa soporte 

MÁQUINA CNC
cun ventilador para a refrixeración.

 MONTAXE

-Medición para realizar os furados na 
madeira de contrachapado onde se van 
colocar os soportes dos eixes Y.

-Introdución das varillas lisas e roscadas 
nos soportes do eixe Y e os soportes do 
eixe X sobre estes. Repítese ese traballo 
no eixe X co eixe Z.

-Colocación no eixe Z onde irá coloca-
do o soporte para o bolígrafo.

-Colocación dos motores paso 
a paso nos soportes dos catro 
eixes.

-Unión dos cabos dos motores 
paso a paso cos compoñentes 

electrónicos, utilizando o solda-
dor de estaño. Nesta fase, produ-

círonse diversos problemas, xerados 
por erros á hora de estañar con malas 
conexións que non permitían o funcio-
namento dalgún motor.

- Colocacións dos pins dos Drivers con 
soldadura con estaño.

Unha vez realizados estes traballos, 
instalouse o software no ordenador 
(Inkscape, Universal GCode Sender, 
Arduino), para podermos controlar a 
máquina mediante estes programas.

 FUNCIONAMEN-
TO

- Co programa Universal GCode Sender 
iniciáronse as probas de movemento 
dos distintos motores para comprobar 
que facían os movementos no sentido 

correcto; resultando correctas todas 
as conexións, pois todos funcionaron 
perfectamente.

- Fixéronse os primeiros deseños no pro-
grama de deseño gráfico Inkscape para 
crearmos un arquivo que sexa aberto 
no programa Universal GCode Sender, 
co que se producen os movementos 
combinados dos motores para realizar o 
debuxo.

-Nos primeiros debuxos produciuse 
un problema, pois a escala do debuxo 
en Inkscape non coincidía coa feita no 
debuxo; polo tanto, houbo que facer uns 
axustes de escala para que coincidise o 
debuxo realizado co deseño realizado no 
programa.

No primeiro día da feira das ciencias, 
antes de comezar, presentouse outro 
problema, xa que nun ordenador non 
había as ferramentas necesarias para tra-
ballar en Inkscape. Para solucionarmos 
isto houbo que actualizar este programa; 
mais no resto da feira non se presenta-
ron máis dificultades e as presentacións 
foron un éxito.

Na Feira das ciencias tamén levamos 
outra máquina CNC cun funcionamento 
moi similar, pero que tiña incorpora-
do unha fresadora Dremmel coa que 
se facían figuras sobre madeira. Esta 
máquina resultaba máis perigosa, pois 
estaba máis sometida a esforzos polos 
cortes na madeira con arranque de la-
bras. Foi necesario utilizar un aspirador 
para recoller o po producido durante a 
realización do traballo.

Ao remate da Feira das ciencias queda-
mos todos moi satisfeitos polas explica-
cións e o traballo desenvolvido.

Laura Deus Sande

‘
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Infinitamente limitada por ti, 

que me restabas, me dividías,

simplificábasme ao mínimo;

a continuidade da túa función 

que me afunde nos teus eixes

e que me acabaría igualando a

0

Sara Villar Rama

CONCURSO DE RELATOS MATEMÁTICOS

Á maioría das persoas, sobre todo 
á mocidade, parécelle que as 

matemáticas son un aburrimento. Isto 
pasa porque non están acostumados a 
ver as matemáticas como a ciencia que 
fixo posible que, hoxe en día, poidamos 
desfrutar de moitas cousas, unha delas é 
a vida tal e como a coñecemos, xa que as 
matemáticas son, sen dúbida ningunha, 
unha das ciencias máis importantes que 
conseguiu que as nosas vidas sexan máis 
cómodas. Isto fainos pensar na seguinte 
cuestión: que pasaría sen as matemáti-
cas? E isto é o que relata esta historia que 
sucedeu no mundo matemático, cando 
o “aburridísimo” profesor D. Álxebra 
mandou un traballo a Incógnita (para 
os amigos, X) e os seus compañeiros, en 
que debían explicar “que pasaría sen as 
matemáticas”:

Quedaban uns minutos para que aca-
base a clase e era o momento de que o 
profesor D. Álxebra indicase os deberes. 
Os meus compañeiros e eu esperabamos 
que fosen un par de exercicios, pero non 
sucedeu así. Mandou quince, xa que 
puxo de excusa que tiñamos tempo de 
sobra para facelos, entón foi cando Un 
gritou:

- Odio as matemáticas! Son un aburri-
mento!

O profesor, con cara de poucos amigos, 
borrou os exercicios e cambiounos por 
un traballo que levaba por título: “Que 
pasaría sen as matemáticas?”. Debaixo 
puxo o número de liñas, cincuenta, e 

tamén engadiu: “Quen non o traia feito 
mañá, levará unha nota para casa”.

Todos quedamos coa boca aberta, 
porque non o podiamos crer: cincuenta 
liñas para unha soa tarde, onde explicá-
semos o que pasaría sen as matemáticas 
e, todo, por culpa de Un, o alumno 
máis larchán do instituto. Ao acabar a 
clase, todas as culpas caeron sobre Un, 
ata Exponente o elevou ao cadrado, 
pero Un seguía igual. Eu tamén estaba 
enfadada, pero non ía solucionar nada 
se lle botaba a bronca a un compañeiro. 
Menos mal que non tiñamos deberes 
doutras materias, así que ao chegar a 
casa dispúxenme a empezar. Nome: 
Incógnita, Apelidos: Igual Resultado e 
Título do Traballo: Que pasaría sen as 
matemáticas? Aí foi cando o meu límite 
tendía a cero, así que pensei e sumei, 
pensei e restei, pensei e multipliquei, 
pensei e… non había maneira de que 
se me ocorrese nin un épsilon, pero, de 
repente, como acto matemático, vin a 
solución: ir ao Gran Museo das Mate-
máticas a buscar información. Pedinlle 
a miña nai (Sra. Ecuación) que me 
levase e respondeume cun si. Chegamos 
e o primeiro que vin ao entrar foi un 
corredor cun monte de matemáticos 
famosos: Pitágoras, Arquímedes, Eucli-
des, Fibonacci, Galileo Galilei, Newton, 
Euler, Gauss etc. Pois iso, un corredor 
interminable onde ao lado de cada es-
cultura aparecían relatados os seus des-
cubrimentos. Tamén estaban as cámaras 
básicas: números naturais, enteiros, 

QUE PASARÍA SEN AS 
MATEMÁTICAS?

primos, racionais, irracionais, decimais, 
imaxinarios, complexos etc. Outra lista 
interminable. Ao final, deume tanta pre-
guiza buscar a información que só botei 
un ollo e, mentres tanto, retumbábame 
a mesma idea todo o tempo: “que pa-
saría se non existisen as matemáticas?” 
Daquela deime conta de que a resposta 
estaba diante do meu fuciño e, como me 
emocionei tanto, exclamei:

- Que nada do que coñecemos tería 
sucedido!

Díxeno tan forte que case me botaban 
do museo e, como era de esperar, a 
miña nai botoume unha bronca que 
me deixou indeterminada. En casa, 
armeime de valor, porque empecei a 
redactar e enchín as cincuenta liñas igual 
de rápido que o teorema de Pitágoras e 
mostreillo a meu pai (Sr. Función), que 
me dixo que estaba perfecto. A ilusión 
do día seguinte era igual a infinito, pois 
o profesor D. Álxebra felicitoume por 
un bo traballo e púxome un dez por dez. 
Como era de esperar, Un non o trouxo e 
o profesor envioulle unha nota dicindo 
que tiña que esforzarse máis un. En casa, 
o sorriso non se me quitou, porque nada 
dá máis gusto que che recoñezan un tra-
ballo ben feito. Ao final, todo se resumía 
a que as matemáticas son a base da nosa 
existencia e que sen elas ningunha outra 
ciencia que depende delas tería nacido.

Manuel Muñoz Vázquez

8
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Luns, 8:00 da mañá, érgome e penso: 
“hoxe teño exame de matemáticas”. 

Almorzo, peitéome, lavo os dentes, mar-
cho. Todo é inversamente proporcional 
ao meu exame de matemáticas.

Chego a clase. Ruído. A miña cabe-
za non deixa de pensar no exame de 
matemáticas. Os números non paran de 
bailar na miña cabeza ao son dun siste-
ma métrico decimal: “Unha tonelada é 
igual a 1000kg”, dixen para min, “ou era 
igual a 1000 quintais?”… Oh, deus, non 
me lembro!

Calma, calma, sabes todo, tranquilo, 
esquécete, céntrate noutras cousas.

E, mentres me centro, chega a hora do 
recreo e alí facemos unha fila recta e, de 
repente, ocorre: Transformámonos en 
números! Alumnos en raíces cadradas, 
profesores en fraccións, a cafetería nun 
cubo, os donos, en ángulos de 90º… Que 
está pasando!! Mírome e son o número 
16. O patio converteuse nunha opera-
ción combinada. Todos falamos de ma-
temáticas, os nosos nomes son números. 
Está claro que temos un problema e non 
sabemos como resolvelo.

“Teño que chamar a profesora de mate-
máticas para que me axude a resolvelo”.

Póñome a buscala, vou á biblioteca. 
Demasiado tarde: convertérase… nun 
logaritmo neperiano!! Todos os libros 
eran de matemáticas, desapareceran 
todos os libros doutras materias.

Entón oín como alguén dicía o meu 
nome: 16, 16!! Era a miña nai, que me 
estaba dicindo que eran as 8:16 e que ía 
chegar tarde ao instituto e resulta que 
tiña exame de matemáticas a primeira 
hora. 

 (Que sería da miña vida, se… só se…?)

Mario Montes Mariño

PESADELO 
MATEMÁ-
TICO

SABER APRECIAR

Sen saber e sen querer
o outono podemos ver.
Eu fixen unha promesa,
aínda que chegue o outono, nunca ireime á francesa
Hai algúns que o saben apreciar
e hai outros que non saben o que é amar.
Quen pense que o Sol é alegría
nunca bailou, na rúa, mentres chovía.

Samuel Lara
1 ESO A

O RESPETO

Respetarnos é esencial,
a nadie lle gusta que o traten mal,
é un valor xenial.

Todos somos iguais,
todos temos sentimentos
que non se poden danar.

A nadie lle gusta sufrir
por parte dos compañeiros,
é mellor facer rir
que danar os sentimentos.

Irene Regueira
1 ESO A

É un sígno do meu país, 
Rumanía, que se chama
Martie. 

Roxana, 1 ESO A

É un calamar que vive  en Saturno. 
Fai comida e despois a come.

Isaac Vázquez, 1 ESO A
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O martes 29 de xaneiro, os alumnos e 
alumnas de 4º da ESO realizamos 

unha excursión á Coruña. Fomos ao 
Fórum Metropolitano a ver a famosa 
obra de Lorca La casa de Bernarda Alba 
por Teatro del Andamio e, posterior-
mente, dirixímonos ata o campus 
coruñés da Zapateira a coñecer as insta-
lacións da Radio “CUAC FM”.

TEATRO

Primeiramente, fomos ver a famosa 
peza lorquiana, representada por 

unha pequena compañía de teatro en 
versión adaptada.

O reparto estaba formado por catro ac-
trices que representaban seis personaxes 
diferentes, é dicir, dúas delas desdobrá-
banse. En xeral, parecéronnos moi boas 
actrices. A obra durou aproximadamen-
te unha hora, chea de bastantes partes 
entretidas. Ao remate, concedéronnos 
uns minutos para preguntas e dúbi-
das. Ademais diso, cada unha foinos 
contando brevemente as traxectorias das 
súas vidas. Dúas delas levaban dende 
pequenas facendo teatro afeccionado, 
mentres que as outras dúas tiveran un 
contacto con esta arte bastante recente. 
Por exemplo, a que interpretaba a doña 
Bernarda, anteriormente a ser actriz, 
adicábase á danza. 

En resumo, foi unha xornada moi 
agradable, na que vimos a obra de 
Lorca representada dun xeito simple e 
comprensible.

UN DÍA NA RADIO
RADIO

Posteriormente á hora da comida, 
dirixímonos ata o Campus coruñés 

da Zapateira para coñecer unha radio 
cun nome moi orixinal: “Cuac FM” 

Dividímonos en dous grupos debido ao 
tamaño das instalacións e o primeiro que 
fixemos foi visitalas. Mentres nos ensina-
ban todo, íannos contando a magnífica 
historia de como se fundou esta emisora.  
Foi creada no 1996 por uns estudantes 
da facultade de Económicas, que agora é 
de Filoloxía. Isto convértea nunha Radio 
Comunitaria da UDC. Na actualidade, 
son eses exestudantes de universidade os 
que seguen formando parte dela, persoas 
moi agradables.  Ademais, contáronnos 
que sempre se manteñen unidos ante as 
adversidades, pois hai pouco recibiran 
unha carta procedente da Xunta de Ga-
licia, onde lles explicaban que non tiñan 
licenza para emitir no dial da FM e, polo 
tanto, estaban obrigados a deixar as on-
das. Pero eles respondéronlle con outra 
carta, alegando que, realmente, si que 
presentaran a solicitude reiteradamente 
e que fora a propia Xunta a que non lla 
concedera e a que segue sen concederlla. 
Despois dunha loita en terreo xudicial, a 
historia tivo un final feliz e conseguiron 
que a Xunta accedese á súa petición. A 
radio quedaba! 

Houbo moitos detalles que nos impre-
sionaron: un deles foi as pistas de pádel 
que se atopaban á entrada da radio. O 
nunca visto! Pertencen á universidade, 

para que así os estudantes desfruten un 
pouco do deporte e desconecten dos 
estudos. Outro deles, foi que dialogan 
con famosos como Touriñán. Simple-
mente contactan con el para concederlle 
unha entrevista charlando por teléfono 
ou presencialmente. 

Nós tamén tivemos a sorte e a opor-
tunidade de probar a emitir a nosa 
voz na radio. Unha experiencia única! 
Sorprendeunos o difícil que chega a ser 
coordinarse para falar e tamén nos resul-
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tou curioso o son das nosas voces cando 
nos escoitamos ao ser gravados.  Xa 
rematando, déronnos uns marcapáxinas 
de agasallo e informáronnos de que so-
mos libres de ir alí e facer o noso propio 
programa, sempre e cando paguemos 
unha cota de socio, moi asequible. 

Foi unha experiencia moi agradable e 
interesante. Unha lembranza máis que 
levamos connosco.  O que empezou 
sendo un martes normal, rematou con-

vertido nun día para lembrar. Desfru-
tamos dunha obra de teatro dun clásico 
literario e descubrimos o funcionamento 
dunha radio chea de maxia e amizade.

Claudia Fidalgo
Manuel  Gerpe

 

E NO TEATRO
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PRIMEIRO DÍA

O día comezou citándonos no 
instituto ás 3:45 para partir cara 

ao  aeroporto de Santiago. Cerca das 7 
da mañá despegamos cara a Madrid, 
e dende Madrid collemos un voo ata 
Viena. Xa despois de desembarcar mon-
tamos, os 90 alumnos e 5 profesores, nos 
autobuses e dirixímonos a Bratislava, a 
capital de Eslovaquia. É unha cidade moi 
bonita e con bastante movemento.

Estivemos unhas 2 horas por alí e pui-
demos comer e pasear un pouco. Logo, 
volvemos ao autobús cara ao hotel de 
Praga. Foi unha viaxe algo longa. 

Ao chegar, repartíronnos os cuartos e 
fomos cear.

Como experiencia negativa diría que no 
hotel non foron moi amables con nós 
e tardaron moito en darnos os cuartos. 
A comida non gustou á maioría da 
xente, pero a min si. Tamén dicir que 

había tendas de recordos no hotel, e nós 
mercamos  na que había un home moi 
amable que falaba castelán e fíxonos 
descontos por ser españois.

SEGUNDO DÍA

O segundo día, 24 de marzo do 
2019, estivemos coñecendo 

Praga xunto coa guía, que nos ensinou 
as partes e rúas máis importantes da 
cidade. Primeiramente, pasamos por 
un miradoiro (lugar perfecto para sacar 
unhas fotazas). Desde alí, víase a cidade 
de Praga, cunhas vistas preciosas. Todo o 
que se vía dende o miradoiro, vímolo de 
cerca despois. Baixamos andando para 
Praga e vimos as rúas e ata probamos o 
chocolate de Praga que nos recomendou 
a guía: estaba boísimo. Xa no centro, 
vimos o Palacio de Praga: era enorme 
e xunto con el estaba a catedral de 
Praga, superalta. Xusto estaban a tocar 
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as campás. Vixiando o palacio, fomos 
pola “Ponte de Carlos”. Era precioso e 
había moitísimas estatuas a ambos lados. 
Ao acabar de pasalo, sacamos unha 
foto grupal onde había un valado con 
cadeados nos que as parellas poñían os 
seus nomes e logo enganchábanos ao 
valado. Isto significaba que así estarían 
xuntos para sempre. Despois, fomos 
comer pola nosa conta e puxéronnos 
unha hora e un lugar para quedar cos 
profes e coa guía. Pola tarde, despois de 
comer, seguimos visitando Praga. Vimos 
o reloxo astronómico, que está situado 
ao lado do vello concello. Estaban a 
ser as 5 e xusto estaba tocando. Todo o 
mundo estaba gravando e mirando para 
o reloxo: era moi bonito. Tamén vimos 
os edificios máis coñecidos e impor-
tantes do centro. Incluso nos ensinaron 
unha igrexa que levaba o nome do noso 
apóstolo Santiago, cunha lenda moi 
interesante: a un home tivéronlle que 
cortar o brazo porque, de noite, intentara 
roubar algo do interior da igrexa e cando 
se dispoñía a collelo, o santo agarráralle 
a man. Pola mañá, cando a xente entrou 
na igrexa, quedaron alucinados ao ver 

que o santo estaba agarrando o brazo do 
ladrón. Así ninguén máis volvería querer 
roubar. Ao final da tarde, deixáronnos 
tempo libre e fomos dar unha volta polo 
centro comercial e tamén polo centro 
da cidade, incluíndo as rúas. Foi un día 
moi entretido e inesquecible: volvería 
encantada.

TERCEIRO DÍA

O día 25 de marzo, logo de almor-
zar, collemos o autobús rumbo a 

Viena. 

Polo camiño, paramos en Brno para 
comer. Algúns fomos comer ao 
McDonald´s para ter tempo de comer e 
volver ao aparcadoiro onde se atopaba o 
autobús. Ao chegar á parada, unha com-
pañeira deuse de conta de que esquecera 
a mochila, con toda a documentación 
para viaxar e os cartos, no restaurante 
de comida rápida. Correu rapidamente 
ao restaurante para non facer esperar ao 
autobús e atopou a súa mochila debaixo 
da mesa. Foi un bo susto! 

Seguimos o noso camiño ata chegar 
a Viena. É unha cidade moi bonita e 
bastante grande. 

Instalámonos no hotel. Era moi 
agradable. O único inconveniente para 
algúns era que o baño estaba dentro da 
habitación, sen ningunha parede que 
o separase das camas. Quitando isto, 
creo que todos quedamos contentos co 
servizo e, sobre todo, co almorzo.

Deixamos as maletas e fomos dar unha 
volta por Viena. Atopamos un parque de 
atraccións moi preto do hotel. Desfru-
támolo, aínda que non moito, porque o 
prezo era de 5 euros por persoa. 

Para rematar o día fomos cear a un res-
taurante que se atopaba a uns 3 minutos 
a pé do hotel. Servíronnos unha sopa de 
polo, un filete empanado de polo ou por-
co (segundo che tocase) e de sobremesa 
unha filloa rechea de mel. 

Pola noite algúns saíron dar unha volta 
pola zona e outros quedaron no hotel.

Á 1 da mañá, para a camiña e a durmir, 
que ao día seguinte había que patear!
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CUARTO DÍA

O día 26 de Marzo foi o primeiro día 
en Viena.

Polo xeral, levantámonos cedo, pero 
con moitas ganas de ver o que os guías 
nos tiñan preparado para ese día. Ás 
oito tiñamos que estar almorzando e ás 
nove e cuarto presentámonos todos no 
comedor do hotel, posto que ás nove e 
media os guías pasaban a recollernos e 
non queriamos atrasarnos.

O noso guía amosounos o río Danubio 
e contounos que se vía de distintas cores 
segundo o teu estado; por exemplo, se 

estás namorado (ou borracho) veralo 
azul.

Despois leváronnos aos xardíns do 
Belvedere, onde, a pesar do frío que ía, 
todos sacamos fotos, posto que son moi 
bonitos.

Antes da unha presentámonos no Pa-
lacio de Schonrbrunn, dirixímonos aos 
xardíns do palacio, porque chegaramos 
antes de tempo. Dividímonos en tres 
grupos e paseamos un pouco por alí, e 
evidentemente, tamén sacamos fotos. En 
canto chegou a nosa quenda, entramos 
ao palacio, collemos os audio-guías e 
fixemos a ruta. Foi unha ruta moi intere-
sante, na cal nos contaban como viviron 
os seus habitantes.

En canto acabamos, dirixímonos ao 
centro de Viena, fomos comer cada un 
pola súa conta e despois, como tiñamos 
tempo libre, visitamos a cidade. O meu 
grupo decidiu ir a un parque que estaba 
preto. Estivemos por alí deambulando 
ata que deron as sete e decidimos ir ao 
hotel. Xa que queriamos ir a pé para ver 
máis da cidade, facíanos falta o tempo.

Cando chegamos ao hotel, deixamos as 
mochilas no cuarto e dirixímonos ao 
restaurante Gasthaus Zum Amehrischen 
Spatzen, onde nos serviron comida 
típica vienesa. Ao acabar fomos ao hotel, 
onde a festa continuaba.

QUINTO DÍA

Pasamos o último día antes da volta, 
o 27 de marzo, moi ben. Pola mañá 

coñecemos o noso guía, un home moi 
amable. Visitamos un par de palacios, 
dos que nos falou mentres nos aproxi-
mabamos dentro do autobús e baixamos 
a tomar fotos. Á hora de comer, coma 
o día anterior, leváronnos ao centro e 
deixáronnos alí, quedando cerca das 
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20:00 para cear. Despois de comer, 
algúns fomos andando cara ao parque 
de atraccións, pasando polos parques 
que había de camiño, e outros colleron 
o metro. Despois de cear deixáronnos 
baixar un momento máis, aínda que era 
pouco recomendable, debido á hora que 
había que levantarse.

SEXTO DÍA

A pesar de que ninguén quería, 
chegou o día de regreso. Como o 

resto dos días, tivemos que erguernos 
e prepararnos para ir almorzar ás oito 
e media da mañá. Ás nove e media 
tivemos que encontrarnos todos coas 
maletas na porta do hotel para coller o 
bus en dirección ao aeroporto de Viena. 
Cando chegamos, facturamos as maletas 
e pasamos o control de aduanas, xa que 
o noso avión despegaba ás doce e vinte-
cinco. Tras tres horas de voo, chegamos 
ao aeroporto de Madrid. 

Ao principio, os profesores tiñan pla-
neado coller o metro e ir ata o centro da 
cidade, porque tiñamos que esperar ata 
as dez e cinco que saía o noso voo en 
dirección a Santiago. Por un problema 
co metro e que, ao final, pensaron que 

non nos daba tempo, non puidemos ir 
e tivemos que estar sete horas alí espe-
rando. Como xa sairamos do aeroporto, 
tivemos que entrar outra vez e ir recoller 
algunhas mochilas que deixaramos 
na consigna. Despois fomos comer 
ao McDonald’s. Ao rematar de comer 
paseamos polo aeroporto e estivemos 
xogando ao “Uno” ata que anunciaron 
a porta de embarque. Tras  un pequeno 
retraso, subimos ao avión en dirección a 
Santiago de Compostela. Durou aproxi-
madamente unha hora. 

Ao chegar, recollemos as maletas e colle-
mos o autobús con dirección a Carballo, 
ao noso instituto, onde nos esperaban os 
pais para recollernos. 

Foi unha gran experiencia que repetiria-
mos sen dubidalo.

Tamara García Cortiñas
Laura García Cortiñas
Carla Fariña Pérez 
Lucas Silva Ferreira
Adriana Borrazás Varela
Antía Mourelle Cameán



O I.E.S. Alfredo Brañas de Carballo 
participou o sábado 30 de marzo 

deste ano na Feira Matemática que tivo 
lugar no Palexco en A Coruña. O profe-
sorado do departamento de Matemáticas 
e 26 alumnos do centro ocupamos dous 
postos nos que plantexamos probas ás  
persoas que viñeron a visitalos. Un era 
sobre Criptografía e ensinamos a des-
cifrar mensaxes empregando diferentes 
métodos como o de César, valado e 
Francmason. O outro posto trataba de 

FEIRA MATEMÁTICA NA CORUÑA

CRIPTOQUÉ?
Letras e Números, e as actividades con-
sistían en ordenar letras para conseguir 
palabras relacionadas coas matemáticas, 
e, por outra banda, facer operacións 
(sumas, restas, multiplicacións e divi-
sións) cuns números dados  ata acadar o 
resultado exacto que se pedía. 

Tivemos moita afluencia de público. 
Todas as persoas que completaron 
correctamente as probas recibiron un 
AGAPEMO, que era a moeda da feira e 

que se podía canxear nunha tenda por 
diferentes artigos (camisetas, libros, 
mochilas, bolígrafos, ...)

Fixemos quendas para atender os nosos 
postos e así, poder visitar as propostas 
doutros centros para gañar agapemos. 
Había exhibicións de Cubo de Rubik, 
obradoiro de papiroflexia, dous “Scape 
Room”, sudokus, ... e un mago que facía 
trucos por todos os postos. 

A feira rematou sobre as 20:00h cun bin-



go matemático no que se sorteou unha 
calculadora. Para todos os alumnos que 
participamos a experiencia foi boa e 
agradable.

Manuel Muñoz Vázquez (1º ESO B)
María José Alonso Blanco (2° ESO D)
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ENTROI
A festa do entroido este instituto,  celebrada o 1 de marzo no 

salón de actos, foi un completo éxito, con todos os ingre-
dientes habituais: moitísimas comparsas de alumnos e alumnas, 
unha grande comparsa de profes, comida tradicional (a beneficio 
da excursión de 4º ESO), moita música e moita diversión. A 
comparsa dos profes representaba a película Coco, unha fantasía 
mexicana chea de caveiras e mariachis, e algunha que outra femia 
de dragón. Tivemos unha visita sorpresa de Manolo Anca, o profe 
de inglés, que durante tantos anos foi animador da comparsa de 
profes e presentador do festival. No concurso do alumnado, este 
foi o ano das coreografías moi traballadas e música crebaorellas, 
e as gañadoras foron un grupo de animadoras típicas americanas 
(pero cunha volta antimachista) de 1º ESO B-C-E. En resumo, 
unha mañá estupenda e con escasos incidentes. Viva o entroido!
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TEMPO DE REFRÁNS
Xa que chega maio 

e comezamos a 
divisar o bo tempo, 
decidimos falar del. E 
nada mellor ca un breve 
traballo sobre a relación 
da meteoroloxía e os me-
ses do ano. Velaquí a nosa 
escolma de paremias en 
francés (coa súa tradución 
literal en galego) e o dito 
escoitado en Galicia:

Janvier sec et sage est un bon 
présage

(Xaneiro seco e tranquilo é un 
bo presaxio)

O bo xaneiro, frío e seco

Février, le plus court des mois, est le 
pire à la fois

(Febreiro, o máis cuto dos meses, é ao 
mesmo tempo o peor)

Febreiro tolo, cos seus vinte oito

Quand au mois de mars il tonne, il y aura du 
vin plein la tonne
(Cando no  mes de marzo trona, haberá viño 
a toneladas)
Cando trona en marzo as cubas e o mazo

Quand mars se déguise en été, avril prend 
ses habits fourrés
(Cando marzo se disfraza en verán, abril 
colle a súa roupa forrada)
Cando marzo maiea, maio marcea

Avril pluvieux et mai venteux, font l’an 
fertile et plantueux
(Abril chuvioso e maio ventoso, fan o 
ano fertil e bo para plantar)
Dúas augas de abril e unha de maio 
valen os bois ao carro

En avril, ne te découvre pas d’un fil ; 
en mai, fais ce qu’il te plaît
(En abril non te descubras nin dun fío; 
en maio, fai o que che guste)
As madrugadas de abril sonche pinta-
das para durmir

Mai pluvieux rend le laboureur 
heureux
(Maio chuvioso volve o labrador feliz)
Auga de maio, pan para todo o ano

Petite pluie de mai, tout le monde est 
gai
(Pequena choiva de maio, todo o 
mundo está contento)
Auga de maio, pan para todo o ano
Maio frío moito trigo

Entre juin et juillet la faucille s’y met
(Entre xuño e xullo a gadaña métese)
No san Xoán, segar o pan

Qui veut bon navet, le sème en juillet
(Quen quere bo nabo, sémbrao en 
xullo)
Se queres bos nabos, en xullo tes que 
sembralos

En août, ni bon vin ni 
bon magicien
(En agosto, nin bo viño 
nin bo mago)
Auga de agosto, nin bo 
viño nin bo magosto

En septembre, sois 
prudent, achète bois et 
vêtement!
(En setembro, sé prudente, 
compra madeira e roupa !)
En setembro arden os montes 
e secan as fontes

En octobre tonnerre, vendange 
prospère
(En outubro trono, vendima 
próspera)
Outubro chuvioso, ano copioso.

Si en novembre tu entends qu’il tonne, la 
récolte sera bonne
(Se en novembro oes que trona, a colleita 
será boa)
Se en novembro oes que trona, a seguinte 
colleita será boa

Novembre terminé, un hiver commencé
(Novembro acabado, un inverno come-
zado)
Novembro acabado, inverno empezado

E para rematar o ano cun pouco de 
humor...

Decembro, decembrado, o turrón xa está 
máis que probado
Une chose à avoir en décembre c’est du 
sang-froid
(Unha cousa a ter en decembro é sangue 
frío)

Se ben tratamos os ditos de xentes ben 
separadas entre si, o ano non deixa de 
ser o mesmo para todos e algo nos debe 
de unir cando a nosa visión do mundo 
permanece reflictida na sabedoría po-
pular herdada entre xeracións, especial-
mente no que se refire aos cultivos e á 
climatoloxía:

Neuf mois d’hiver et trois d’enfer
Nove meses de inverno e tres de inferno

Jovifi
Svegho
Están Lil
Joël Habi
Paupat Love
Anthony Lopes
Adolfa Domínguez
Noa Lorenzo López
Lucía España Moreira
El legendario DAVAPO
 Adrián López Rodríguez
Carmen Gesto Rodríguez
Juan José Mosteiro Andrade

3º ESO D



25

Por segundo ano consecutivo os 
alumnos e as alumnas de PT 

quixemos participar no concurso de 
carteis que convoca Política Lingüística 
da Xunta de Galicia. O obxectivo é crear 
dez carteis e unha guía con exercicios 
sobre o autor homenaxeado nas letras 
galegas, neste caso Antón Fraguas.

Collímolo con ganas porque xa tiñamos 
a experiencia do ano anterior. O primei-
ro foi buscar información sobre o autor, 
lecturas, vídeos, noticias de prensa… 
Temos que confesar que non o coñecía-
mos de nada pero acabamos colléndolle 
cariño e todo. Con esa información 
vimos que era un home que lle gustaba 
estudar, que foi profesor, que se dedicou 
a investigar moitas cousas sobre Galicia, 
que foi represaliado na Guerra Civil e ata 
dirixiu o Museo do Pobo Galego.

Con toda esa información deseñamos 
actividades pensando sempre en que os 
receptores serían nenos coma nós, por 
iso era importante imaxinar que nos 
gustaría a nós aprender e como.

Logo, pasamos co deseño dos carteis. 
Queríamos que levasen debuxos nosos 
e foran coloridos así que puxémonos 
mans a obra. Pero, como podíamos 
facelo máis espectacular? Máis profesio-
nal? Decidimos contactar con rapaces e 
rapazas de bacharelato que debuxasen 
ben e quixesen colaborar.

Ao final debuxamos a súa aldea, o seu 
traballo, cousas típicas de Galicia e, non 
é porque sexa noso pero quedou moi 
feito.

Os carteis podedes velos polo instituto 
e seguro vos van a gustar tanto como a 
nós facelos.

Alumnos de PT: Luis Martínez, Nerea 
Díaz, Álvaro García, Javier Varela, 
Aimeé Gomes, Ismael El Bachiri, Brallan 
Martínez, Darío Botana, Ángel Bello, 
Sergio Santos,  Santiago Labeque, Karen 
Tatiana, Sonia Varela, Alberto Pardo, 
Daniel Bello, Ángel Fuentes, Jonathan 
Velo.

Alumnos/as colaboradores de Bacharela-
to: Arel Gómez, Daniela Antelo, Patricia 
Vila, Clara Rama e Adriana Longueira.

Profesores e profesoras colaboradores: 
Mónica Cores, Carme Vázquez, María 
Xesús Lema, Auri Bermúdez, Xosé 
Bestilleiro, Manuel Vázquez Pallas, Elías 
Silva e Carlos Sánchez.

Foto nesta páxina: Xurxo Lobato.
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UN PROXECTO DO CICLO DE COMERCIO 

TRANSPOR    S
Transporte sostible, unha 

necesidade.
Mobilidade sostible e 

segura.

É un plan promovido pola Consellaría 
de Educación, Universidade e For-

mación Profesional enmarcado dentro 
do plan “Proxecta” e en coordinación 
co Ministerio do Interior e a Dirección 
Xeral de Trafico.

Con este proxecto queremos promover 
unha mobilidade sostible e segura nos 
desprazamentos do alumnado ao noso 
centro de ensino. A finalidade é, que 
entre todos elaboremos unha serie de 
propostas para transformar progresiva-
mente o modo en que nos desprazamos, 
alternativas ao coche, bus, motocicleta.

Nesta presentación, falaremos de como 
nos afecta a contaminación, cales son os 
diferentes transportes sostibles que nos 
ofrece o mercado, normas de circulación 
e os servizos que nos ofrece o IES Alfre-
do Brañas e o Concello de Carballo.

INTRODUCIÓN

Nos últimos tempos a contamina-
ción asfixia as cidades en España, 

un problema que ameaza con converter-
se en estrutural e que se agrava coa esta-
bilidade atmosférica e a falta de chuvias. 
As 18 cidades máis afectadas superaron 
os 200 microgramos por metro cúbico, 
que é o que establece a normativa, ao 
que se engade unha gran concentración 
de micropartículas. A contaminación 
é un serio problema de saúde pública, 
así o considera a OMS. É un axente 
causante de enfermidades cardiovascu-
lares e cerebrovasculares, é un desenca-
deante de problemas respiratorios coma 
a asma, pneumonía e alerxias. Segundo 
o informe do 11/10/2017 da axencia 
Europea do Medio Ambiente en España 
as vítimas por contaminación foron 
23.180 por partículas finas, 6.740 por 
dióxido de nitróxeno e 1.600 por ozono, 
en total 31.520 vítimas e 487.000 na 
Unión Europea. O obxectivo da Unión 
Europea a longo prazo é acadar niveis de 
calidade do aire que non xeren efectos e 
riscos inaceptables para a saúde humana 
e o medio ambiente. As políticas da UE 
teñen por obxecto reducir a exposición 

á contaminación atmosférica, reducindo 
as emisións e fixando límites e valores 
obxectivos da calidade do aire. Os estu-
dantes deben ser partícipes de iniciativas 
que fomenten o transporte sostible e 
seguro como xeito habitual de despra-
zamento nas cidades e vilas. Debemos 
educar o noso alumnado que é o futuro 
do noso país e as familias, e contar coa 
colaboración de organismos públicos 
nun xeito diferente de desprazarse pola 
nosa contorna. É mester trocar o uso 
de vehículos contaminantes por 
outros que favorezan a realización 
de exercicio ou non contami-
nen. Para iso poñemos en 
marcha este proxecto, 
para fomentar o uso 
do transporte sostible 
e seguro entre o noso 
alumnado, coa axuda 
de organismo públicos 
e outros axentes da nosa 
contorna.

OBXECTI-
VOS

Fomentar entre o 
alumnado de ESO, bacha-

relato e o ciclo de comercio o uso do 
transporte sostible fronte ao convencio-
nal. Concienciar os estudantes sobre os 
perigos para o planeta e a nosa saúde da 
contaminación atmosférica, así como 
tamén da contaminación acústica que 
provocan os vehículos con motores de 
combustión interna.

Investigar sobre os beneficios que ten 
para a saúde realizar unha actividade 
física e o impacto negativo do sedenta-
rismo sobre a saúde.

Asesorar o alumnado sobre os tipos 
de vehículos de mobilidade persoal, os 
complementos de seguridade e a norma-
tiva de circulación.

Analizar a situación actual do transporte 
e a súa seguridade no concello, e que os 
estudantes realicen propostas de mellora 
e inclúan iniciativas de participación 
social.

ORGANIZACIÓN

O proxecto está baseado no traballo 
cooperativo e multicisciplinar en-

tre o alumnado da ESO, a colaboración 
do ciclo de comercio e algún alumno do 
bacharelato do IES Alfredo Brañas de 
Carballo.

Os departamentos integrantes no 
proxecto son seis: o de ciencias naturais, 
comercio e marketing, economía, educa-
ción física, lingua galega e tecnoloxía.

O noso proxecto “Transporte sostible, 
unha necesidade” consta da realización 
por parte do alumnado dunha curtame-
traxe e está dividido en doce puntos:

1. Presentación do proxecto.
2. A nosa misión.
3. A contaminación.
3.1. A contaminación a nivel mun-
dial, europeo, nacional e local.
3.2. Repercusións da contamina-
ción do aire.
3.3. Impacto do sedentarismo sobre 
a saúde.
4. Tipos de vehículos de mobilidade 
persoal.
5. Complementos de seguridade.

E
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OSTIBLE
PARA TODO O BRAÑAS

Dentro do Transporte Sostible pode-
mos atopar as seguintes vantaxes

Saúde: Axudan ao funcionamento do 
sistema cardiovascular, melloran a coor-
dinación motriz, reducen a tensión e 
están demostrando que aumenta o nivel 
de felicidade nas persoas que o utilizan. 

É un medio de transporte non conta-
minante, co que axudamos ao medio 
ambiente.

O transporte sustentable é moito máis 
eficaz para distancias curtas, xa que 
permite chegar ao destino con maior  
prontitude.

O seu custo económico de adquisición 
e o seu mantemento son moito menores 
que as dun coche e, ademais, ocupa 16 
veces menos. Non hai que pagar polo 
seu estacionamento, seguro, imposto de 
circulación, etc.

O transporte sustentable mellora tamén 
o benestar social e o tránsito dos habi-
tantes pola cidade.

As emisións acústicas que utilizan os 
vehículos eléctricos son moito menores 
que as dun coche con motor de combus-
tión a gasoil  ou gasolina.

Ao contrario que os coches (que utilizan 
gasoil ou gasolina), o transporte susten-
table pode utilizar enerxía renovable ou 
pode ser de tracción humana.

O Concello de Carballo quere fomentar 
o uso do transporte sustentable levando 
a cabo iniciativas como, por exemplo , 
a creación dun carril bici que percorra 
todo o centro urbano.

Tamén podemos atopar os se-
guintes inconvenientes

Barreiras arquitectónicas, 
beirarrúas sen ramplas, 
chanzos ou farois colocados 
no medio da beirarrúa.

6. Normativa de circulación.
7. Vantaxes do transporte sostible.
8. Inconvenientes do transporte 
sostible.

9. Obxección e respostas.
10. Propostas de mellora e 

iniciativas de 
participa
ción social.

10.1. Servizos 
que ofrece o IES

Alfredo 
Brañas.

10.2. Conce
llo de Carballo.

10.3. Difusión do proxecto e 
participación das familias.
10.4. Colectivo ciclista.

11. Rogos e preguntas.
12. Agradece
mentos.

Neste proxecto 
participará toda a 

comunidade educativa: 
profesorado, alumnado, 

familias, así como o concello de Car-
ballo, a Dirección Xeral de Tráfico e o 
colectivo ciclista da vila.

VANTAXES E 
INCONVENIENTES

Mal estado das beirarrúas e calzadas, 
beirarrúas con falta de baldosas ou 
desniveis na beirarrúa.

Pouco espazo para a circulación de 
vehículos de mobilidade persoal, debido 
a que as beirarrúas son estreitas e que as 
estradas non teñen beiravía.

Pouca concienciación de viandantes e 
condutores para que a circulación sexa 
responsable e se basee no respecto aos 
demais.

A cidadanía non coñece as vantaxes e os 
diferentes tipos de vehículos de mobili-
dade persoal.

Espazo moi reducido ou inexistente 
para o estacionamento de bicicletas 
ou medios de transporte alternativos 
sustentables.

Inseguridade ao estacionar os vehículos 
polo temor a que sexan substraídos.

A climatoloxía, xa que o tempo é 
cambiante: O frío pola mañá  e a choiva 
penalizan este tipo de medios de trans-
porte.

As medidas de seguridade deben mello-
rar para que este método sexa seguro, 
como a creación de carrís de uso exclusi-
vo para este medio de transporte.

O custo para adquirir unha bicicleta ou 
un vehículo eléctrico é bastante elevado. 
O prezo dun patín eléctrico rolda os 
250€ e o dunha bicicleta eléctrica os 
500€; en cambio, un patín normal parte 
dos 50 euros.

TRANSPORTES
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culos, sabendo con iso que disporemos 
de seguridade.

4.-Agora, sabendo todo isto, intentarías 
vir nun transporte sostible ó colexio?

É que...non podo  vir cargado con tantos 
libros nunha bicicleta, sería moi incó-
modo manexala.

Non hai problema, traendo unha 
mochila tes as mans libres para 
poder manexar calquera 
vehículo.

5.-Ves a moitos compañei-
ros chegar con este tipo de 
transporte?

Si, algún compañeiro xa ven así ó 
instituto, pero son poucos.

Sabes que se te animas recibes unha 
rifa cada día para o sorteo de varios 
premios. Ademais é moi beneficioso.

En que nos beneficia?

Pois...fas exercicio, recibes premios e 
axudas a soster o medio ambiente.

6.-Cal cres ti que sería a razón pola cal 
non se use moito este tipo de vehículos?

Pois..., que non dispoñemos de suficien-
tes carrís-bici para poder desprazarnos 
con tranquilidade:

Iso é certo, pero os  vehículos a motor 
en zona escolar están obrigados a ir 
a unha velocidade inferior a 30Km/h 
polo que os VMP máis pequenos se 
póden empregar nas beirarrúas sinali-
zadas con precaución.

7.- Se viñeras nunha bicicleta, por 
exemplo, aforrarías moito tempo.

Non o creo, tería que saír antes da casa, 
xa que vivo lonxe. Como vou vir dende a 
miña casa en bicicleta?

A ver...se vives lonxe, entendo que non 
che queda outra que vir en coche. Pero 
se non é así, lévache incluso menos 
tempo chegar, porque non collerías 
atasco.

E no caso de ir en bici, onde a 
deixaría?

8.- No IES Alfredo 
Brañas, hai apar-
cadoiros para as 
bicicletas.

Xa, pero non haberá 
suficientes para todos.

Imos a facer unha entrevista, pregun-
tando sobre o uso de vehículos de 

mobilidade persoal aos alumnos do Ins-
tituto Alfredo Brañas, para ver cales son 
as súas obxeccións e  saber se utilizan 
ou non esta clase de vehículos no seu 
desprazamento diario ao Instituto.

1.-Normalmente,como ves ao colexio?

Veño no coche, que me traen meus pais.

Por que non ves nun vehículo de mobi-
lidade persoal?

E iso que é?

É un vehículo  non contaminante que 
está pensado para percorridos curtos 
dentro dunha cidade ou vila; bicicletas, 
patinetes, monopatíns...

Non teño ningún deses vehículos. 

Case todas as persoas teñen un familiar 
ou amigo que lles pode prestar un... 
seguro que algún terás!

2.-Que é o que mais che bota para atrás 
á hora de vir nun transporte sostible ao 
colexio?

Pois que agora que estamos no inverno 
chove case todos os días e non quero 
mollarme.

Non todos os días chove, tamén temos 
días con bo tempo que podemos apro-
veitar para usar un vehículo de mobili-
dade persoal, xa que non é o mesmo vir 
todos os días no coche ca dous.

3.-Pero..., Imos pensar que non chove 
case nunca, que pensarías de vir nun 
transporte deste tipo ó centro?

É que.....verás, non me quero arriscar a 
deixar a miña bicicleta ou patinete onde 
a poida coller calquera persoa.

Por iso non hai problema. O persoal  
do centro educativo habilita unha zona 
para deixar depositados os nosos vehí-

Non habería problema. Se fose nece-
sario aumentaríanse as prazas de 
aparcadoiro.

9.-E se vés nun vehículo 
de mobilidade 
persoal 

eléc-
trico, 
sería moito 
máis doado 
vir nel.

Pero non dispo-
ñería de autonomía 
suficiente para facer o 
traxecto de ida e volta.

Non te preocupes por iso, o 
centro educativo facilitará a carga 
dos vehículos  de mobilidade persoal 
(V.M.P.).

10.-Na túa casa, non te animan a que 
veñas nesta clase de vehículos? Aforra-
rían moito diñeiro.

Os meus familiares prefiren traerme 
no coche a deixarme vir na bicicleta, 
patinete, etc.

Pois explícalles as vantaxes de vir nun 
medio de transporte sostible!

OBXECCIÓNS E RESPOSTAS
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Implantar unha zona 30 (zona 
con limitación de velocidade 

a 30 km por hora) ten uns 
beneficios moi significati-

vos para a cidadanía, 
xa que:

-Calma o tráfico

-Consegue reducir os accidentes

-Reduce o ruído ambiental

-Reduce o impacto e lesións corporais.

-Se o atropelo se produce a unha veloci-
dade de colisión de 50km/h a probabi-
lidade de supervivencia do peón sitúase 
aproximadamente nun 50%; pola contra, 
producíndose a 30km/h dita probabili-
dade de morte redúcese 5 veces, ata un 
10%.

-Así, os peóns e ciclistas mestúranse de 
xeito seguro co tráfico motorizado.

-Mellora do intercambio social entre 
condutor e peón, o que contribúe a un 
comportamento máis seguro do condu-
tor respecto dos peóns.

-O risco de que un peón morra nun 
accidente de tráfico pode reducirse 

nun 75%.

-Os erros de xuízo ao cruzar 
unha rúa son similares para 
adultos, mozos e anciáns 
cando o tráfico circula a esta 
velocidade reducida. Pero é 

19 veces maior no caso de que 
a velocidade aumente a 50km/h. 

-Reduce o ruído do 33% a un 6%.

O obxectivo: apostar por un modelo 
de cidade diferente que priorice outros 
modos de transporte diferentes do 
vehículo privado ao tempo que mellora 
a seguridade vial

Datos Importantes

Pontevedra é unha cidade a 30 km/h, 
e desde 2012 non se rexistrou nin-

gún morto en accidente de tráfico.

No concello de Irún (Guipúscoa) aplí-
case dende 2013 na totalidade das súas 
rúas. Antes da redución da velocidade, 
rexistráronse 400 accidentes de tráfico; 
en 2017, o balance sitúase nos 158 sinis-
tros sen ningún morto ou ferido grave.

Para os resultados noutros países, ver 
cadro embaixo.

SERVI-
ZOS
Os servizos que ofrece o I.E.S 

Alfredo Brañas con relación ao 
Proxecto de transporte sostible e seguro 
englobado dentro do Plan Proxecta 
2018/2019 son:

Servizo de aparcamento exterior para bi-
cicletas: Está dispoñible para as usuarias 
e usuarios de bicicletas un estaciona-
mento específico dentro do aparcadoiro 
principal do IES para que poidan deixar 
as bicicletas debidamente suxeitas ao 
chan.

Novo servizo de aparcamento interior 
para bicicletas: Como parte doutro 
proxecto innovador, e en coordinación 
co departamento de orientación os rapa-
ces e rapazas que teñen que facer algun-
ha tarefa en favor da comunidade axu-
dan a habilitar unha nova zona interior 
que estaba pouco aproveitada para facer 
un novo aparcadoiro. Estas alumnas e 
alumnos axudan a decoralo reciclando 
palés e transformándoos nunhas fer-
mosas xardineiras que conteñen plantas 
e flores de distintos tipos, creando un 
entorno fermoso e agradable, facéndoos 
responsables do mantemento e coidado 
das plantas, fomentando o respecto pola 
natureza e a súa responsabilidade e auto-
nomía persoal. É un novo espazo no que 
as bicicletas e vehículos de mobilidade 
persoal máis grandes quedarán custodia-
dos no interior do recinto rodeados de 
vexetación. 

Garaxe de vehículos de mobilidade 
persoal: Dispúxose no interior do IES un 
cuarto para a garda e custodia dos V.M.P 
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ZONA 30 - O PRESENTE E O FUTURO 
DAS CIDADES

Holanda Suíza Dinamarca
-En 1998 rexistráronse 
48 accidentes graves por 
cada 1000 km en vías 
con límite a 30.
-En 2003 a cifra descen-
deu a 21 e en 2008 a 17.
-Pola contra, na zona de 
50 e 70 km/h rexis-
tráronse 115 accidentes 
graves por cada 1000 
km/h en 1998, 131 en 
2003 e 205 en 2008.

Reduciu o límite a 30 
km/h en 31 zonas resi-
denciais. Isto reduciu 
nun 15% os accidentes 
e reduciu a gravidade 
dos mesmos, cun 27% 
menos de accidentes 
con vítimas

En 1992, nos 223 
quilómetros nos que 
se entendían as zonas 
de 30, os accidentes 
reducíronse nun 77% e 
as vítimas nun 88% en 
tres anos.
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-Os principais problemas de mobilidade 
que padecen as cidades son a herdanza 
do desenvolvemento urbano centrado 
xerarquicamente no automóbil.

-Toda actuación cara á mobilidade sos-
tible pasa por dous obxectivos distintos 
pero complementarios: diminución do 
uso do automóbil privado e fomento dos 
transportes públicos e non motorizados.

 - A mellor forma de integrar todas as 
actuacións é a través da execución de 
plans de mobilidade sostible.

- Medidas de carácter urbano para 
dificultar o uso do automóbil: Creación 
de zonas 30, carrís-bici.

A veciñanza sen coches amosa a posibi-
lidade de vivir sen eles ou, polo menos,  
reducir o uso dos mesmos tanto a nivel 
individual coma colectivo, fomentando 
así o transporte público.

máis pequenos e que necesiten carga 
eléctrica.

Recarga dos vehículos eléctricos: Os 
vehículos eléctricos máis pequenos que 
necesiten unha recarga poden facelo 
no garaxe mentres o alumnado asiste ás 
clases.

Asesoramento sobre os tipos de vehí-
culos de mobilidade persoal existentes 
e sobre complementos de seguridade: 
A través do coordinador do proxecto, 
estase a asesorar ao alumnado sobre os 
diferentes modos de transporte sostible 
que hai e da necesidade de utilizar com-
plementos de seguridade coma o casco e 
a iluminación obrigatoria.

Asesoramento na normativa de circula-
ción: En colaboración coa policía local 
do Concello de Carballo, informarase 
aos estudantes sobre a nova ordenanza 
municipal e demais lexislación de obri-
gado cumprimento.

Premios polo uso do transporte 
sostible: Cada día que un estu-
dante vén ao centro educativo 
nun modo de transporte sostible 
entrégaselle unha rifa, xa que ao 
final do curso se vai realizar o 
sorteo de diferentes obsequios, 
como complementos de segu-
ridade, e como regalo estrela 
unha bicicleta.

SERVI-
ZOS

Ideas e boas 
prácticas para 
a mobilidade 
sostible.

Para reducir a velocidade do tráfico hai 
que poñer en práctica medidas que os 
forcen a circular a unha velocidade mo-
derada para facer máis seguro e agrada-
ble o uso compartido da vía pública.

Moitos dos nosos impostos, teñamos 
coche ou non, destínanse a satisfacer as 
necesidades dos automobilistas, por iso 
unha boa medida sería incrementar o 
custo do uso do coche para disuadir do 
seu emprego.

-A combinación da bicicleta e o 
transporte público é a axeitada para os 
desprazamentos urbanos e interurbanos 
de medio e longo percorrido, permitin-
do facelos porta a porta , que é a mellor 
vantaxe do automóbil.

- O máis importante nun plan de 
mobilidade sostible constitúeo  a óptima 
xestión e o fomento dos medios de 
transporte máis eficientes, como sería 
o transporte público e os medios non 

motorizados para acadar mello-
ras sociais, ambientais e tamén 
económicas. 



Unha nova exposición permanente sumouse neste curso, a partir do 7 de 
marzo, ás  que xa temos no instituto. Trátase da exposición  85 Mulleres 
Galegas (no corredor da sala de profesores), ca presencia do alcalde de 
Carballo Evencio Ferrero, o xornalista Santiago Garrido  e a escritora Con-
cha Blanco. Ademais, estaban presentes moitas das alumnas e alumnos que 
participaron na elaboración dos paneis.

M
IS

CELANEA
N

D
O

85 MULLERES 
GALEGAS

3ª ANDAINA
Venres 3 de maio celebrouse a terceira andaina cultural por teras de Bergan-
tiños, nesta ocasión recorrendo a zona de Malpica, con paradas na Pedra 
da Arca, faro de Punta Nariga e Torres do Allo entre outras. Fixo de guía 
Antonio Viña, antigo profesor do noso centro, e de alumnado un grupo de 
traballadoras e traballadores do Brañas, dispostos a culturizarse e divertirse 
ao mesmo tempo.

VII SEMANA 
DAS LETRAS, 
DA ARTE  E 
DA MÚSICA

Do 13 ao 17 de maio. Os Departamen-
tos de Letras van desenvolver diferentes 
actividades co seu alumnado e para os 
diferentes grupos. O Departamento de 
Debuxo fará dous obradoiros, un de feltro 
e outro de estampación en teas e unha 
exposición relacionada cos obradoiros. 
O Departamento de Relixión realizará 
unha saída a Santiago de Compostela  co 
alumnado de 1º de Bacharelato  visitando 
o Pórtico da Gloria e Museo das Peregri-

nacións. O Departamento de Francés unha actividade gastronómica (preparación e de-
gustación de diferentes pratos). O Departamento de Música deleitaranos con música nos 
recreos. O Departamento de Inglés exporá nas aulas cartaces realizados polo alumnado 
sobre os países de fala inglesa. Teremos xogos tradicionais na zona de xogos, presentados 
por Silvana Mariño, e tres obras de teatro (Monsters Vs Addams, A Lenda da Perla Rosa e 
O Mago de Oz)  que representarán os nosos alumnos de teatro dirixidos polo seu profesor 
Javier. Tamén se representará unha obra protagonizada por alumnos da casa Hamlet.



SETEMBRO
Os interesados e interesadas en partici-
par no grupo de teatro do Brañas teñen 
unha reunión o mércores 26 de setem-
bro ás 11:00h. As actividades comezan o 
martes 2 de outubro. Os ensaios son os 
martes de 14:00 a 16:10.

E que será, e que pasará o venres 29 de 
setembro? O FIOT, Festival Internacio-
nal de Outono de Teatro, cólase en todas 
partes... e non é apto para cardíacos!

OUTUBRO
Xoves 4 de outubro, terá lugar no Salón 
de Actos ás 12:00h, o espectáculo Movi-
das da poesía dirixido ao alumnado de 
1º de bacharelato, coa compañía Aldao-
lado, dentro do programa o FIOTeen.

Martes 16 de outubro, na franxa horaria 
de 8:30h a 10:10h, o alumnado  de 
CMAC co profesor coordinador, José 
Fernázdez, irán pasando por todos os 
grupos da ESO para informar sobre 
o Proxecto de Transporte Sostible e 
Seguro.

Venres 19 de outubro sube unha biblio-
tecaria de Rego da Balsa a explicarlle ao 
alumnado do club de lectura de 1ºESO, 
2ºESO e 3ºESO o funcionamento do 
Crucelibros (bookcrossing). Baixarán de 
11:30h a 12:20h.

Luns 22 de outubro, todo o alumnado 
da ESO baixará ao Salón de Actos ás 
13:30h, para participar dunha pequena 
charla impartida por Diego Loureiro, 
que desenvolve diferentes actividades no 
Casino de Carballo.

Martes 23 de Outubro, desenvolverase 
a actividade A música da mente, con 
Xurxo Mariño, no Salón de Actos, de 
12:20h a 14:00h para o alumnado de 1º  
e 2 bacharelato, organizado polos depar-
tamentos de Ciencias e Filosofía.

NOVEMBRO
O alumnado de 4ºESO desprázase ao 
Pazo da cultura o martes 6 de no-
vembro para ver o documental Calais 
Children: A Case to Answer, da direc-
tora inglesa Sue Clayton. A actividade 
comeza ás 10:30h e dura ata ao redor das 
13:00h. Organiza o Departamento de 
Galego en colaboración co de Francés, 
Filosofía e Inglés.

O grupo “Lendo Lendas” resultou se-
leccionado na 2ª categoría, no concurso 
Teatro Lido en Radio Voz coa obra 
Puchiño Vermello. 
A final tivo lugar no Auditorio do Pazo 
da Cultura, o domingo 11 de Novembro 
ás 17:30h. Nesta final do concurso do 
Teatro Lido de Radio Voz, quedaron de 
terceiros.
Venres 16 de novembro,  o alumnado 
que ten a materia de Debuxo Artístico 
de 1º e 2º de Bach. baixarán á praza do 
Concello, onde participarán dun taller 
artístico-plástico ofertado polo Concello 
a través de Turismo.

Os días 19 e 20 de novembro, luns e 
martes, obradoiro sobre o control da ira 
para 1º da ESO. Impartido polas moni-
toras da Fundación Amigó da Coruña, 
dentro do proxecto Conviviendo.

25 N : Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra as Mulleres. Venres  
23 de novembro o IES Alfredo Brañas 
participa!

Día 28 de novembro, mércores, clase 
maxistral de Economía: “Como montar 
un negocio hostaleiro”; dirixido a 2º 
de Bacharelato. Hora: de 13.10 á 14.00. 
Lugar: Salón de actos.
Será impartido por un profesor do Cen-
tro Superior de Hostalería de Galicia.

DECEMBRO
Luns 10 de decembro baixará o grupo 
de 2º Bac. C ao Casino de Carballo,  de 
11:00h a 13:10h para ver o documental 
“Katsikas, ecos de un éxodo” e ter un  
coloquio co director Rodrigo Vázquez. 
Visitarán a exposición fotográfica de 
ACAMPA. Martes 11, baixará 2º Bac 
A, de 10:10h a 11:50h e  o venres 14, irá 
2º Bac B de 10:10h a 11:50h e 2º Bac. D, 
de 12:20h a 14:00h. Organizado polo 
Departamento de Galego. 

Mércores 12 de decembro  o alumnado 
de Psicoloxía e Historia da Filosofía 2º 
de Bac. desprázase a Santiago para  ver a 
obra de teatro Sofía e as presocráticas, 
no Salón Teatro Centro Dramático Gale-
go. Saen ás de 9:20h  e volven ás 13:55h.

Xoves 13 de decembro baixan ao Salón 
de Actos todo o alumnado de 2º de Bac. 
e 2º de Actividades Comerciais, a unha 
charla onde unha alumna do grao e 
un usuario do servizo informaranlles 
sobre o Grao de terapia ocupacional. De 
13:10h  a 14:00h.

XANEIRO
Mércores 9 de xaneiro, o alumnado de 
2º da ESO (50 alumnos/as) desprazaran-
se a Santiago para visitar o Parlamento 
e as dependencias da Xunta de Galicia 
de 09:20h a 15:15h. Organizado polo 
Departamento de Historia.

Mércores 9 de xaneiro, o alumnado de 
1º ESO A comezará o reparto de leite 
fresco (dentro do programa escolar de 
consumo de leite fresco patrocinado 
pola UE), a 3ª hora dos martes e mérco-
res durante o mes de xaneiro, polas aulas 
da ESO.

Alumnado de 3º da ESO, 4º e 1º Bach. 
van á NEVE á estación de Formigal, 
Jaca (Huesca),  do 21 ao 25 de xaneiro. 
Organizado polo Departamento de EF.

FEBREIRO
O Departamento de Matemáticas or-
ganiza un concurso de relatos matemá-
ticos para todo o alumnado e demais 
membros da comunidade educativa do 
noso Centro, O prazo remata o venres 1 
de Febreiro ás 12:00h.

Xoves día 14 de febreiro, día de San 
Valentín, o alumnado de cuarto repartirá 
as rosas, toxos e caraveis, polas aulas a 
terceira hora.

Martes 26 e mércores 27 de Febreiro 
celébrase a Feira das Ciencias. Para ver 
o horario, preme aquí. Horario de tarde: 
de 16:00 a 18:00.

MARZO
Viva o Entroido! 1 de marzo celébrase o 
festival de entroido, acompañado de fi-
lloas, orellas, roscas e demais, a beneficio 
da excursión de 4º de ESO.

11 de marzo, luns: charla informativa da 
Universidade de Vigo dirixida a todos os 
2º de Bacharelato. Hora: de 11.00h ata as 
11.50 horas. Lugar: no salón de actos.

Día 7 de marzo inaugúrase a exposi-
ción permanente 85 Mulleres Galegas 
(no corredor da sala de profesores), ca 
presencia do alcalde de Carballo Evencio 
Ferrero, o xornalista Santiago Garrido  e 
a escritora Concha Blanco.

Do 8 ao 11 de marzo, actividades 
organizadas polo Departamento de 

AXENDA
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Comercio, dentro do Plan Proxecta, na 
liña de actuación do proxecto ”Mobili-
dade sostible e segura” e o club ciclista 
de Carballo, que se desenvolverán nas 
pistas do Centro. Luns 8 8:30 h a 9: 20 
h----2º ESO A  9:20h a 10:10h-----2ºESO 
B  10:10h a 11:00h-----2ºESO C  11:30h 
a 12:20h-----2ºESO D  12:20h a 13:10h-
----1ºESO A  13:20h a 14:00h-----1ºESO 
B  Martes 9  8:30 h a 9: 20 h----2º ESO 
A  9:20h a 10:10h-----2ºESO B  10:10h a 
11:00h-----2ºESO C  11:30h a 12:20h----
-2ºESO D  12:20h a 13:10h-----1ºESO A  
13:20h a 14:00h-----1ºESO B  16:15h a 
17:05h-----1ºESO C  17:05h a 17:55h--
---1ºESO D  Mércores 10  8:30 h a 9: 20 
h----1º ESO E  9:20h a 10:10h-----4ºESO 
A  10:10h a 11:00h-----4ºESO B 11:00h a 
11:50h-----4ºESO. C  12:20h a 13:10h---
--1ºBach. A  13:20h a 14:00h-----1ºBach. 
B  Xoves 11  8:30 h a 9: 20 h----1ºBach. 
C  9:20h a 10:10h-----3ºESO A  10:10h a 
11:00h-----3ºESO B  11:30h a 12:20h---
--3ºESO C  12:20h a 13:10h-----3ºESO 
D  13:20h a 14:00h-----3ºESO E   Venres 
12  8:30 h a 9: 20 h----Comercio  9:20h a 
10:10h-----1ºBach. D

Mércores 13 de marzo, o Departamento 
de clásicas leva ao alumnado de 1º e 2º 
de Bacharelato de latín e grego ao teatro 
Colón da Coruña,  en horario de 10:30h 
a 19:30h, para ver a obra de Eurípides 
As bacantes polo grupo Noite Bohemia, 
dentro do XIX Festival de Teatro Greco-
latino de Galiza.

Xoves 14 de marzo, o Departamento 
de música despraza ao alumnado de 2º 
da ESO ao Palacio da Ópera da Coruña, 
para gustar do concerto Palabras con 
corazón.

Luns 18 de marzo, o Departamento de 
música vai con 3º da ESO ao Palacio 
da Ópera da Coruña para o concerto  
Palabras con corazón.

Do 23 ao 28 de marzo, o alumnado de 
4º ESO van de excursión a Viena,  Salz-
burgo e Praga.

Venres 22 de marzo, charla sobre a Lei 
do Menor (KTORCE-18), impartida 
pola asociación Arela de Vigo. Dirixida 
aos 2º da ESO. Hora: de 9.30 a 11.00 
horas (grupos de 2º ESO A e B); de 11.30 
a 13.10 horas (grupos de 2º ESO C e D).

Xoves 21 de marzo, charla sobre a pre-
vención de lesións medulares por parte 
da asociación INTEGRO de Cabana de 
Bergantiños. Dirixida aos 4º da ESO. 
Hora: de 12.20 a 14.00 horas. Lugar: 

AXENDA

no salón de actos e na última sesión da 
mañá diante da cafatería.

Martes 26 de marzo o alumnado de 3º 
ESO visita Sotavento e SOGAMA.

Mércores 27 de marzo: charla sobre 
igualdade (“Medrando en Igualdade”). 
Dirixida aos 1º da ESO.

Sábado 30 de marzo, o Departamen-
to de matemáticas leva un grupo de 
alumnos, cuns expositores, á XIII Feira 
Matemática en Palexco en Coruña.

ABRIL
Luns 1 de Abril: o Departamento de 
Galego levará á 4ª hora alumnos de 
todos os primeiros, para participar no 
concurso dicionario.
2 de Abril, de 11:00h a 11:50h o alum-
nado de 2º de Bacharelato teñen unha 
charla no Salón de Actos impartida por 
membros da Universidade da Coruña. 
Organizada polo Departamento de 
Orientación.

Do 9 ao 12 de abril, charlas impartidas 
polo Corpo de Policía Local dentro do 
Plan Proxecta: Martes 9, de 10:00h-
11:00h, 1º Bach- B e C e de 12:30h a 
13:30h, 1º Bach- D e CMAC.  Mércores 
10, de 10:00h-11:00h, 1º ESO-E, de 
11:30h a 12:30h, 4ºESO- A e B  e de 
12:30h a 13:30h, 4º ESO C e 1º Bach A.
Xoves 11, de 10:00h-11:00h, 3º ESO-D 
eE, de 11:30h a 12:30h, 1ºESO- A e B  e 
de 12:30h a 13:30h, 1º ESO C e D.
Venres 12, de 10:00h-11:00h, 2º ESO-B e  
C, de 11:30h a 12:30h, 2ºESO-  A e D  e 
de 12:30h a 13:30h, 3º ESO A – B- C.

Martes 9 de abril: Proxección do 
documental Noitiña no Pazo da Cultura 
de 11:00 á 14:00 para os grupos de 1º de 
Bacharelato B, C, D. Proposta desde o 
CIM de Carballo (Centro de Informa-
ción á Muller).

Martes 9 de abril, visita ao CIFP Some-
so de A Coruña e ao IES de Sabón en 
Arteixo para coñecer a oferta educativa 
na FP Básica. Esta actividade está dirixi-
da a alumnado tanto de 2º como de 3º da 
ESO que queira cursar de cara ao próxi-
mo curso unha FP Básica. Organizada 
polo Departamento de Orientación.

Martes 9 de abril, Charla Quérote + 
(cancelada anteriormente pola visita 
a Sotavento): De 12:20h a 14:00 h  co 
grupo de 3º ESO D e de 16:15h a 17:55 h 

co grupo de 3º ESO E. Organizadas polo 
Departamento de Orientación.

11 de Abril, o alumnado de Comercio 
participa no laboratorio de física dun 
experimento no que descompuxeron a 
luz, co profesor de física Pablo Mira.

Martes 23 de Abril: espectáculo de dan-
za “Pink Unicorn” no vestíbulo, durante 
o recreo de Bacharelato e Comercio, de 
11:50h a 12.20h.

Obradoiro de orientación dirixido a 4º 
da ESO, proposto polo CIM de Carballo. 
Días: luns, 29 de abril.

MAIO
Venres 3 de maio: terceira andaina 
cultural por Bergantiños, nesta ocasión 
recorrendo a zona de Malpica, visitando 
a Pedra da Arca, o faro de Punta Nariga 
e as Torres do Allo.

Obradoiro de orientación dirixido a 4º 
da ESO, proposto polo CIM de Carba-
llo.. Días: 6 de maio (2º sesión do taller), 
martes, 7 de maio (3º sesión do taller).

Luns 6 de Maio: actividade de xornalis-
mo para os grupos de 1º de Bacharelato, 
nas súas respectivas clases,de 10:10h a 
11:50h (3ª e 4ª hora).  Organizada polo 
Departamento de galego.

7 de Maio:  saída ao Ézaro e Monte 
Pindo para 3º da ESO.

VII Semana das Letras , da Arte  e da 
Música, do 13 ao 17 de maio.

Venres 18 de maio, presentación de 
Pomba Dourada e Festival das Letras 
Galegas.
 

XUÑO
O martes 19 de xuño, o alumnado de 1º 
e 2º da ESO irán de festa ao Aquapark de 
Cerceda.

Xoves 21 de xuño, fin das clases. Boas 
vacacións!

[Resto de actividades de finais de maio 
e mes de xuño aínda sen determinar na 
data de peche de recepción desta revista. 

Para unha listaxe completa de activi-
dades, consultar páxina do IES, http://
www.edu.xunta.gal/centros/iesalfredo-
branas/  Sección Eventos]
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O alumnado de segun-
do de Bacharelato está 
a piques de rematar 
o curso e o seu paso 
polo IES. Se cadra por 
iso están tan contentos 
nestas fotos. Por que 
será que os titores e 
titoras tamén semellan 
felices...



POMBA
DOURADA

Na foto de embaixo, o 
Seminario de Estudos 

Galegos en 1928, unha 
época na que semella-
ba que o mundo era só 
de homes. As mulleres 

xa existían nestes 
tempos, pero adicá-
banse a outras cou-
sas. Por iso aparece 

na capa desta revista 
unha descargadora de 
peixe no porto da Co-

ruña, sobre 1905.  
Con isto, lembramos 

que iste ano o Día das 
Letras está adicado a  
Antón Fraguas, un dos 

nosos mellores
etnógrafos. 

Ra
m

ón
 O

te
ro

 P
ed

ra
yo

A
nt

ón
 L

os
ad

a D
ié

gu
ez

Fl
or

en
tin

o 
Ló

pe
z C

ue
vi

lla
s

Vi
ce

nt
e R

isc
o

Ri
ca

rd
o 

C
ar

ba
llo

 C
al

er
o

Xo
sé

 F
ilg

ue
ira

 V
al

ve
rd

e

Se
ba

st
iá

n 
G

ar
cí

a P
az

Lu
ís 

Pi
nt

os
 F

on
se

ca

A
nt

ón
 F

ra
gu

as
 F

ra
gu

as

Bi
bi

an
o 

Fe
rn

án
de

z O
so

rio
-T

af
al

l

Is
id

ro
 P

ar
ga

 P
on

da
l

Ab
el

ar
do

 M
or

al
ej

o 
La

so

Xe
sú

s C
ar

ro
 G

ar
cí

a

Sa
lv

ad
or

 C
ab

ez
a d

e L
eó

n

Xa
qu

ín
 A

ria
s S

an
ju

rjo

Xe
ra

rd
o 

Á
lv

ar
ez

 L
im

es
es

Ju
an

 N
ov

ás
 G

ui
llá

n


	PombaDourada_2018_2019_capa 1 e 2
	PombaDourada2019_web_reducida
	PombaDourada_2018_2019_capa3

