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Poderás acceder ao contido “aumentado” desta revista  
empregando un lector de códigos QR que previamente 
teñas descargado no teu móbil.  

Moitos dos contidos ligan 
coa nosa canle de You 
T u b e : A q u i s v i d e o .  
Subscríbete! 

 

Esta revista, xunto con toda 
a a c t i v i d a d e q u e 
desenvolve o Equipo de 
Dinamización da Lingua 
Galega do Aquis, pode 
atoparse no noso blog: 
A q u i s f a l a m o s . 
Subscríbete!  

 

Se escaneas estes códigos QR poderás acceder 
directamente ao canal de You Tube e ao noso blog.  
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EDITORIAL
Gustaríame que o resumo deste curso viñera da man de dúas cuestións: as 
mulleres e a lingua galega.

Vai a primeira:
Agora somos feministas, que ben, por fin!!; tamén Ana, Ana Botín, a dona da 
maioría das accións do Santander. Comentouno nunha entrevista, que agora 
era feminista, e que tiñamos que vogar todos na liña da igualdade. Que 
importante é que o diga unha persoa situada nas grandes finanzas e que 
tradicionalmente é leira masculina!, e vai e solta que está de acordo coa folga 
do 8 de marzo. É un feito histórico, sen dúbida.
Tamén nós fixemos historia, mulleres do Aquis Celenis, pois foi a primeira vez 
que houbo concentración e manifestación feminista en Caldas de Reis; 
sentímonos e dixemos poemas, verbas soltas e verbas berradas con forza. Velaí 
estamos. Non hai volta atrás, avanzamos.
Recomendo a páxina https://lasperiodistasparamos.wordpress.com/ porque 
foi desde onde se creou o manifesto pola folga do 8 de marzo con recollida de 
sinaturas que correu coma pólvora polas redes sociais “somos conscientes da 
relevancia social do noso traballo e, por iso, amosamos tamén a nosa 
preocupación pola visión parcial da realidade que tantas veces ofrecen os 
medios e na que falta a presencia e contribucións das mulleres”. Os medios, 
outro centro de poder que ten unha visión parcial porque non aparecemos nós 
e as nosas visións da realidade.

Vai a segunda:
Por outra banda, a RAG (Real Academia Galega) falou da quebra 
interxeracional no galego: o castelán é a lingua materna na Galiza, supera á 
lingua galega: a lingua que mamamos non é nosa, é allea. Sentíndoo moito 
teño que anunciar que o galego aínda non está de moda, non temos unha Ana 
Botín que fale galego, que sexa importante no mundo das finanzas e mova as 
elites do poder. Aínda sentimos vergonza por expresármonos con 
normalidade en calquera intre e momento en galego. Eu pregúntome: aínda 
será considerada lingua de labregos e xentes do común?. Ai,como cambiaría o 
conto se Marta Ortega, futura dona de Inditex falase galego ou o seu pai!; xa o 
fai Iago Aspas e outros deportistas pero non teñen aos grandes medios de 
comunicación falando en galego e traducindo o que explican.
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Mª Vitoria Moreno sabía disto porque virou a súa gamela de nacemento cara a 
nós, galegas e galegos, nun exercicio de coherencia “A miña relación con 
Galicia e a miña opción pola súa lingua é simplemente unha historia de amor”.

Fagamos, pois, para o futuro unha reflexión sobre os valores que acompañarán 
a nosa vida, nisto consiste a educación, en formar en valores que nos axuden a 
facer camiño na vida. 
A educación, o feminismo, a lingua e a cultura, son comunais e relacionais, sen 
todo isto non hai evolución do ser humano.

Eva Moreira 

 

Escaneando este código  QR  
poderás ver “Sermos iguais 

na diferenza” 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NORMALIZ…ACCIÓN
 
Este curso no Aquis Celenis pódese resumir en dous conceptos: reclamación 
de igualdade e colaboración. Dous conceptos que serviron de fío condutor a 
múltiples actividades e que implicaron a gran parte do alumnado e do 
profesorado. O EDLG do Aquis e os seus integrantes tamén estiveron aí, 
procurando asociar a lingua galega ás actividades conxuntas e que pagan a 
pena.
  
Igualdade
No país viviuse a auxe imparábel dos movementos de mulleres unidas na 
procura da superación do patriarcado nun futuro de igualdade efectiva e 
  colaboración. No noso centro moitos departamentos xuntaron forzas  para 
converter o mes de novembro no mes da igualdade. O Equipo de 
Dinamización quixo unir esta reivindicación ao tema lingüístico, pois a lingua 
galega (será pola súa condición feminina?) sabe ben o que é a desigualdade 
porque a segue a padecer despois de tantos anos e por iso precisamente 
quixemos  amosar a diversidade de linguas que manexan os membros da nosa 
comunidade escolar para facer ver que as diferenzas, todas,   enriquecen e 
suman..., mais tamén que ningunha lingua é pequena por non ter un gran 
número de falantes e que a lingua propia dun pobo é un sinal de identidade 
que non pode cuantificarse en termos mercantilistas... Queriamos  reclamar a 
igualdade real para a nosa lingua fronte ao castelán. Pois, igual que moita 
xente cría que non había xa desigualdade entre homes e mulleres, tamén hai 
moitas persoas que pensan erroneamente que a situación do galego na nosa 
terra está normalizada, que hai unha igualdade real. Nada máis lonxe.  
E así elaboramos o vídeo "Sermos iguais na diferenza" no que se prestaron a 
participar profesoras e profesores, alumnas e alumnos, a lectora de portugués 
e o lector de inglés e ata unha nai. Diversidade para pedir igualdade.
Tamén participamos activamente nos actos reivindicativos do 8M, para os que 
creamos unha pancarta para levar á manifestación convocada en Caldas.
  
Colaboración
Este foi un curso de cooperación no Aquis:  en proxectos do centro (mes da 
igualdade), da biblioteca (en diversas actividades), do concello (Semana da 
Ciencia), en proxectos de innovación (realidade aumentada), da coordinadora 
Terras do Umia ( concursos, Festa da Lingua).... E moitos dos integrantes do  

�6



EDLG DO AQUIS RUXE RUXE nº 20

EDLG traballaron neses proxectos, todos eles realizados en galego. De varios 
destes proxectos falarase máis polo miúdo ao longo da revista.
  
Máis
En decembro sacamos o Caldeirada que xa introducía a novidade de enlazar 
ao vídeo de “Sermos iguais” mediante un código QR. Era un anticipo da 
realidade aumentada que veu despois!
Como é habitual, no mes de febreiro fixemos o concurso de mensaxes de 
amor para o que deseñamos un lema “amoréate” e unha postal transformando 
en estilo de banda deseñada unha fotografía na que aparecían membros do 
equipo diante do instituto. A gañadora do concurso foi Anaís González Aboy 
de 2º ESO A, que ademais de texto, engadiu un pequeno debuxo.
Para o día de Rosalía, abrimos as fiestras da aula de música e gravamos un 
vídeo que chamamos Roseslía, unindo palabras de dúas mulleres que 
admiramos no seu activismo, cada unha no seu tempo e no seu estilo, a prol da 
muller.
Tamén fixemos unha campaña para dar a coñecer o Equipo de Dinamización e 
a súa función, baseada na intriga, poñendo durante varios recreos uns 
pequenos vídeos sen sentido aparente (chamámolos “eu si, eu non”) cuxa 
significación se revelou a semana seguinte.
Participamos nos tres concursos convocados pola coordinadora comarcal 
Terras de Umia, nos que o noso centro obtivo varios premios, fomos parte 
activa da Festa da Lingua, acudimos invitados pola xuíza Dasi ao acto oficial no 
que se lle facía un recoñecemento a dúas xuízas e un xuíz de Caldas por 
redactaren, desde hai moitos anos, as súas sentenzas en galego, lembramos 
cunha pequena exposición a Mª Victoria Moreno....

  
M i l g r a z a s a 
todas/os as que 
contribuístes co 
voso traballo e 
entusiasmo.  
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CRE…ACCIÓNS 
A alumna de 1ºE e colaboradora do EDLG Gabriela Prado Balseiro gañou o 

2º premio na súa categoría no   I Concurso Escolar contra a Violencia de 
Xénero convocado pola Subdelegación do Goberno en Pontevedra. Velaquí o 
texto premiado.  

FRÍO E VULNERABILIDADE 

As historias alleas impresionan… mais as propias, marcan.  
Todo ocorreu hai uns anos, como toda boa historia, nunca se sabe ben como 
comeza ata que estás sumida profundamente nela. 
Sempre fun unha rapaza cunha autoestima inexistente pero cunha fortaleza 
inmensa, ou polo menos, iso aparentaba. 
Unha noite de sábado saín de festa coas miñas amigas pola nosa vila. 
Percorremos os nosos pubs habituais. Pasámolo de luxo. E alí estaba el. 
Apoiado na barra. O protagonista dos meus futuros pesadelos.  
O rapaz da barra achegouse a nós cos seus amigos. Non podía evitar 
decatarme de que non me sacaba o ollo de enriba. Presentáronse e 
convidoume a tomar algo. Pobre ilusa. Realmente pensaba que o estaba a 
facer coas súas mellores intencións. Aceptei.              
A noite avanzaba e eu preguntábame por que un rapaz como el me escollera a 
min en vez de a calquera das miñas amigas: elas eran máis guapas, máis altas, 
máis graciosas, máis seguras, máis… 
Estabámolo pasando realmente ben. Entre risas preguntoume se quería ir á 
súa casa, que alí estariamos máis cómodos, aseguroume. Realmente non me 
apetecía, pero non quería que me tomase por unha fríxida. Encollinme de 
ombros e el colleume da man. Decisión tomada.  Aceptei.  
Chegamos. Deitámonos na cama. Un arrepío percorreu a miña columna. 
Estaba verdadeiramente nerviosa e insegura.  
Comezou a espirse . Logo empezou a sacar a miña roupa. Deixeime levar. “Que 
clase de muller vai  crer que son se digo que pare?” pensei.  
Meteume man. Unha man fría e insensible. Non quería que seguise. Realmente 
quería que parase. Murmuroume ao oído que me tranquilizase, que estaba 
moi tensa. Non se lle ocorreu preguntarme se quería facelo, simplemente o 
estaba dando por feito. Sentía que tiña o poder sobre o meu corpo. 
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Colleume e tiroume enriba da cama. Colocouse encima de min. Os nosos 
corpos empezaron a xuntarse. Non podía aguantalo máis. Quería marchar. 
Berreille que parase. Díxenlle que quería marchar. Miroume aos ollos. Non 
había compaixón na súa mirada, só friaxe.  
Comezou a penetrarme e as lágrimas esvararon polo meu rostro. Os meus 
esforzos foron en van. Non podía soltarme. Non me permitiría soltarme.  
Despois duns longos minutos miroume e dixo “ben feito, agora podes 
marchar”. Formóuseme un nó na garganta que aínda conservo. Non fun quen 
de dicir nada. Collín a roupa. Vestinme e marchei. 
Saín á rúa e rompín a chorar como nunca antes o fixera. As miñas bágoas 
mesturáronse coa chuvia desa tráxica noite de xaneiro.  
Esa noite algo se rompeu en min. Non me insultou nin me pegou, pero 
destruíume. O seu recordo invádeme nos momentos máis inesperados. O seu 
murmurio paralízame. E onde antes había unha gran fortaleza, hoxe só podo 
ver cinzas.           
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8 M 

Unha muller sempre escoita,
por todo o que quere, loita.
Só queremos ser escoitadas,
queremos sentirnos vivas,
queremos sentirnos amadas,
non queremos sentirnos espidas.
Sufrimos moita dor,
a pesar diso sempre enchemos todo de cor.
Aturamos ata o maior dos danos,
xa está ben! Agora somos nós as que mandamos.
Non só somos nais,
tamén somos persoas,
desas que nunca abandonas,
por medo a fracasar,
por medo a loitar,
por medo a perderse e non saber voltar.
Trátannos como escravas,
coma xoguetes.
Nós só queremos que nos respectes!
Somos fermosas,
tanto por dentro como por fóra,
queremos igualdade agora.  

  Kiara Moure (1º Bach) 

  
Leu este poema  
na manifestación do  
8 de Marzo.  
Neste código verás un 
resumo dese día. 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MICROPOEMAS 2018 
 

 CON AMOR TODO CURA

Sen amor nin esperanza
non hai quen dea vivido,
marxinado e ignorado
e con falta de cariño.
Unha eiva fai moito dano
pero todo o dano vaise,
se encontras un amigo
non hai máis que divertirse.

Jesús Cancela Castro, 2º ESO
Finalista en categoría C1 
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TODO O MUNDO

Todo o mundo ri
todo o mundo escoita
todo o mundo mira
e iso que chamamos ledicia 
é unha lembranza
que algúns rememoramos 
e outros esquecen, 
esa é a nosa eiva! 

Anaís González Aboy, 2º ESO 
Finalista en categoría C1

NOITE DE TREBOADA

Mírasme aos ollos, 
chega o inverno, 
escápanse as bágoas,
tremo co medo.
Disme que me queres,
nunca sae o sol, 
veñen tempestades,
a eiva do perdón.  

Ana Loureiro Sánchez, 3º ESO 
Gañadora en categoría C2 

VICIOS CON LINGUA 

Vicios con lingua
Brincos con lingua
Bicos sen lingua
Novizos da lingua 
Sen eiva 

José Escudero Barros 
Finalista en categoría E 

ADOLESCENTES

 Viviredes alleos á dor 
protexidos no camiño.
 Seredes infantes 
perpetuos 
capados polo amor... 
excesivo? 

Cómplices, sufriremos a 
eiva
 que a cegueira do cariño
vos arrastra a ocultar.

 Ana Rial Aparicio 
Gañadora en categoría  E 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MICRORRELATOS 2018
A ABELLA E A SÚA Á 

Onte vin unha abella. Deume un calafrío porque me picou no nariz, pero 
deime de conta de que tiña unha eiva, faltáballe unha á. Por iso andaba de 
arriba para abaixo; pobre!, ogallá puidera axudala... Pensei... se a mato coa 
zapatilla de coelliños xa se lle acaba o sufrir… 

Como estaba falando en alto, miña nai escoitoume e díxome que non se mata 
ningún becho diante da miña avoa, que cre na reencarnación e pensa que é 
Xosé, o seu marido.  

A pobre abella quedou alí, e eu … 

Claudia Treviño Castro. 1º ESO 
Gañador en categoría C1

BÁGOAS DE TINTA

Ás veces a vida é coma un conto:  no seu final esquécense as eivas e os 
protagonistas son felices.
Por iso, cando na miña vida non ocorreu iso, acabei coa novela.

Pedro Gutiérrez Andrés, 2º ESO
Finalista en categoría C1 

BREVE DESCRICIÓN DUN LUME EN EXTINCIÓN

Resisto vivindo morta por dentro namentres agardo a túa puñalada final. Caio 
no chan e cos meus últimos suspiros decátome de que hoxe remata a dor, as 
mentiras e os laios berrados a medianoite... Denantes, cando quererte non era 
sinónimo de funeral…. 

Eiva no corazón, esgótaseme o tempo, as badaladas deixan de soar.

 Ana Loureiro Sánchez, 3º ESO
Finalista en categoría C2
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 BREVE HISTORIA DE AMOR
Ela necesitaba escapar de enganos, magoaduras, ameazas. Necesitaba 
quererse. Por iso marchou a outra cidade. Un lugar para perderse entre 
monumentos e rúas, onde volver namorarse.
El, farto de desprezos, quería a alguén que o coidara, que lle fixera esquecer a 
súa eiva. Medo a querer. Por iso marchou a outra cidade. Un lugar para 
perderse entre monumentos e rúas, onde deixar os seus medos.
Ambos se encontraron para vivir unha historia de amor tan breve que ninguén 
se decatou. 
Atopáronse na cidade compostelá. El achegouse e tocouna. As súas bocas 
xuntáronse nun bico apaixonado e doce.
Era un bico entre dous descoñecidos que se necesitaban con urxencia.

Lucía Lagos Bugallo 
Gañadora en categoría  D 

OUTRA NENA 
Non tiña perna, pequena, esa era a súa eiva. Non tiña brazo, pequeno, outra 
eiva.
Non tiña orellas, pequeniñas. Non tiña ollos nin boca... Mutilada por unha mina 
antipersoa  morre outra nena en Afganistán, iso si, cun corazón moi grande.

Pedro Lamas Carral 
Finalista en categoría  E 

DISIMULA
- Eívai!
- Como dis?
- Que aí o vai! Disimula.
Eles disimulaban e el disimulaba tamén porque sabía que a súa deformidade 
era tal que os veciños finxían non o ver para evitarlle a dor de expoñer a súa 
eiva durante o tempo dunha conversa.

- Fano por ben - dicíase el-, pobres eivados!
  

Ana Rial Aparicio
Finalista en categoría E 
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CÓMIC  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Anxo Goberna e Aimar Iglesias, 2º ESO 

CLUB DE LECTURA: COMPARTIR UNHA PAIXÓN!
A comezo de curso, cando se nos propuxo a idea de enfocar o club de lectura 
non só á lectura e debate sobre o libro, senón tamén a probar co tema de 
“booktubers”, a ninguén lle gustou a idea. Pero unha vez que xa estás 
mergullado/a no proxecto, descobres que un club de lectura non só é un lugar 
no que se  comentan as lecturas, senón que tamén tes a oportunidade de 
sentirte habitante de Sálvora nos anos 20, de pasear por Marrakech, Barcelona 
ou mesmo Granada da man de Leo; permíteche explorar o teu lado máis 
creativo intentando producir ou mesmo actuar nunha pequena curtametraxe. 
Pero sobre todo permíteche compartir unha paixón.

Claudia Castro 3º ESO

�20



EDLG DO AQUIS RUXE RUXE nº 20

 Á BIBLIOTECA 

Pedro: - Era un xoves á tarde. Ao día seguinte tiñamos o exame de galego dos 
chanzos sete, 
nove e once, sobre as clases de palabras: adxectivos determinativos, 
posesivos… así que 
quedamos na biblioteca municipal para estudar un pouquiño máis antes do 
exame ás cinco e 
media... 
Lucas: - Non, non, non...!, quedáramos ás cinco en punto, só que ti chegaches 
media hora 
tarde. 
Pedro: - Vale, home, vale... só trinta minutiños de nada… 
Jesús: - Si, Lucas e máis eu estivemos esperando coma parvos por ti, á próxima 
estudas só! 
Total, imos ao gran... 
Sentamos na mesa do lado da parede. Comezamos a estudar os 
apuntamentos e Lucas foi ao 
baño da biblioteca. 
Lucas: - Non, esta parte déixama a min!, cóntoa eu... 
Fun ao baño para botar unha mexadiña; fun á dereita, ao servizo de homes, e 
deime de conta 
de que ao lado da porta había outra na que poñía: ´´Espazo de Paracaidistas´´. 
Entón entrei, e 
cando me dei de conta xa estaba caendo dende a comporta dun avión a máis 
de un edificio de 
altura. 
Ao instante fixen o que viña facer: mexei, pero mexeime nos pantalóns. 
Xusto ao acabar, coma se nun vídeo fora, volvín atrás no tempo ata o momento 
en que entrei 
nesa porta e, de súpeto, a porta mesma desapareceu. 
Pedro: - Non o vistes cando volveu á mesa! Estaba todo mexado no pantalón e 
coa mesma 
cara de medo que se falara co demo. Vaia risas botamos, non, Jesús…? 
Jesús: - Xa... Menos mal que non somos moi de estudar... imaxina que temos 
que estar toda a 
tarde con ese mexo enriba, botaríannos fóra da biblioteca. 

Jesús Cancela, Pedro Gutiérrez e Lucas Prado, 2º ESO 
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COLABOR…ACCIÓNS 
FICCIÓN AUMENTADA

Había unha vez un IES onde ao profesorado lle gustaba tanto ensinar que 
incluso se reunían no seu tempo libre para deseñar de maneira conxunta 
actividades que resultasen entretidas para o seu alumnado e que ao mesmo 
tempo lles permitisen que as rapazas e rapaces aprendesen os contidos das 
súas materias.  Foi deste xeito como un bo día decidiron que querían ir máis 
alá da realidade e optaron por adentrarse no máxico mundo da realidade 
aumentada... 
Das distintos departamentos xurdían ideas   pero,  para que a maxia da 
tecnoloxía xurdise efecto había que cumprir un requisito: todas as apócemas 
tiñan que se elaborar a partir duns ingredientes comúns… De repente a alguén 
se lle ocorreu unha gran idea: a lectura!!!!!, claro..., coma sempre, a clave 
estaba nos libros… Buscaron e buscaron e atoparon por fin…  Os nenos da 
varíola. Foi dar co ingrediente e xa mesmo xeniais proxectos comezaron a 
albiscarse:
• Pois cos de cuarto vou usar unha aplicación para facer un mapa dos 

lugares que percorreron os protagonistas da obra - dicía o de Xeografía. 

•  Pois eu  - seguía a de Ciencias- cos de primeiro vou investigar sobre as 
vacinas e imos facer un vídeo. 

• Que interesante!   Nós en Química investigaremos tamén sobre as 
propiedades do leite materno - ocorríaselle a María.  

•  Pois eu, pois eu… - emocionábase a de Portugués - tamén cos de cuarto 
vou conseguir que o texto soe en portugués.   

• Ai, si?, daquela eu vouno facer en inglés cos de segundo -picábase 
Vanessa. 

•  Xa que vai de linguas e literaturas   - dicía Ana- os de segundo van 
reflexionar sobre a obra e farán vídeos explicativos.  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• Pois os de terceiro non van ser menos - engadía o de Música- poñerán a 
banda sonora.  

• Se queredes seguir adiante co proxecto - aínda dixeron as tecnólogas-  é 
importante que saibades que a realidade aumentada só pode ser 
empregada baixo a supervisión de persoas con experiencia nas artes da 
tecnomaxia, por iso ten que participar tamén o alumnado das TIC, incluso 
os de bacharelato.  

E aquilo xa non houbo maneira de paralo, foi unha loucura: alumnos e alumnas 
percorrendo o instituto en busca de paredes verdes, “percheiros” brancos que 
se aparecían, avós e avoas perseguidos para que mostrasen as marcas das 
vacinas contra a varíola nos seus brazos..., ata houbo quen foi visitar a autora 
da obra e algunhas expertas do CSIF para conseguir máis información! Pero o 
máis estraño e inquietante aínda estaba por chegar… nalgunhas paredes 
daquel instituto de Caldas de Reis e tamén nalgúns libros da súa biblioteca 
apareceron uns estraños símbolos elaborados a partir de miles de puntiños, 
que ao principio parecen inocuos pero pronto se comprobou que o seu efecto 
podía ser incontrolable porque podía transportar aos portadores dun móbil 
moito máis alá da realidade… podía levarvos ao marabilloso mundo da 
ficción… 

Ana Rial 

 

Queres ver o resultado?   
Escanea este código QR! 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A REALIDADE AUMENTADA NA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Como sabedes, este curso no Día do Libro a parede exterior da biblioteca 
adornouse cun mosaico de códigos QR, elaborado polo alumnado de TIC de 
primeiro de bacharelato. Con esta iniciativa a Biblioteca participou nas 
actividades que un grupo de profesores e profesoras do centro levamos a 
cabo nas aulas co noso alumnado ao redor da realidade aumentada.   

A idea era traballarmos co libro Os nenos da varíola, de María Solar, pero 
aproveitamos a ocasión para realizar un xogo de pistas que afectaban tamén a 
outras lecturas.  Os gañadores foron Anxo e Alicia de 2º de Bach.,   Jonathan e 
Miguel de 4º ESO,  e Cintia e Inés de 1º de ESO.  Parabéns a todas e todos. 

Ademais, todo o material elaborado polo alumnado nas distintas materias nos 
cursos da ESO sobre a obra de María Solar irá incrustado en códigos QR 
pegados nas lapelas dos exemplares dos libros que hai na biblioteca, o que 
vos vai permitir que ademais de lerdes a obra teñades tamén acceso a moita 
información complementaria que enriquecerá a vosa lectura. Polo tanto, xa 
vedes que  os exemplares do libro Os nenos da varíola que temos no noso 
centro, son diferentes… 

Agardamos no futuro poder ampliar o catálogo de obras que vos ofrezan esta 
posibilidade e, no caso de que teñades algún traballo elaborado sobre 
algunha obra e queirades compartilo coa comunidade escolar, pensade que 
esta pode ser unha boa opción, só tedes que vos poñer en contacto connosco. 

                                     
Begoña Fontenla 

 

Neste código podes ver  o 
resumo     

do traballo realizado 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O CLUB DE LECTURA. BOOKTUBEIROS!

Este curso, os Clubs de Lectura reunímonos a ler, mais tamén a recrear e 
recomendar as lecturas que fixemos a través de “booktubers”, pequenos 
vídeos nos que somos parte do libro e nos que o pasamos realmente ben. 
 Estes son os booktubers que fixemos:

A evolución de Calpurnia Tate  
 

 

Ámote Leo A. 

 

Noite de temporal        

Como fin de festa lectora final, o pasado 11 de maio, 
visitamos a Illa de Sálvora en compañía do Club de IES de Porto do Son. 
Recreamos a lectura de Noite de temporal, como podedes comprobar no 
último booktuber.   Foi unha xornada memorable onde aprendemos moitas 
historias fascinantes da illa.   

E para o curso que vén, máis e mellor...!  

Para máis información sobre libros e lecturas 
podedes visitar a páxina da Biblioteca e Club 
de lectura, renovada con acerto neste curso: 
IESCALDASLETRAS escaneando este código : 
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CELEBR…ACCIÓN
En todos os Ruxe-Ruxe falamos da Festa da Lingua 
porque é unha celebración na que moitos centros 
da zona poñemos cariño e ilusión. Este ano foi a 
novena, celebrouse o 4 de maio e estivo (non é só a 
miña opinión senón a valoración da coordinadora) 
moi ben.
Tivemos oito grupos de música participando en 
directo no concurso Sondoumia, tivemos lecturas 
dos relatos e poemas vencedores do concurso de 
microtextos escritos ao redor da palabra clave “eiva” 
e, como gran novidade desta edición, tivemos a sete 
valentes contando as súas historias para levar o 

primeiro premio do Contaumia, un concurso ao que lle vemos futuro!

Mais non queremos contarvos a festa (hai un vídeo resumo para que vos 
fagades unha idea do que foi). Aquí só queremos destacar algúns nomes: os 
do alumnado do centro que contribuíu ao éxito da festa coa súa participación 
e os das persoas do mundo da cultura que tiveron a ben colaborar connosco 
nos distintos xurados.

As presentadoras foron Manuela Nores e María García. Subiron ao escenario 
da azucreira de Portas a ler o seu texto e recoller o premio  Ana Loureiro, 
Claudia Treviño e Lucía Lagos. Anaís González actuou cunha gran simpatía e 
levou o Iº premio Contaumia na categoría de secundaria . O grupo Noite 
estrelada (Zaira Piñeiro, Alba Pascual, Sara Méndez, Brais Maquieira e Julián 
Otero) representounos no Sondoumia cunha elegante actuación, case case 
merecente de ir a Eurovisión. Parabéns a todos eles! Fixérono xenial!

Por outra banda, nos xurados deste ano contamos con xente de gran 
relevancia como o escultor Fran Rodríguez Remiseiro (xurado de 
microcreacións), o escritor Nacho Taibo (xurado dos microtextos), o actor Fran 
Rei (xurado do Contaumia) e o grupo Tanxugueiras (xurado do Sondoumia). 
Todo un luxo poder compartir unhas horas con eles! As Tanxugueiras mesmo 
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pecharon a festa cunha pequena actuación na que ficamos abraiados polas 
súas voces prodixiosas. 

Ademais no Lingumia desta edición valorouse o ámbito das artes escénicas na 
comarca  e concedéuselle o premio á actriz cofundadora de Ibuprofeno Teatro, 
Marián Bañobre, por ter desenvolvido toda a súa carreira profesional como 
actriz de teatro en galego.  Ao recoller o premio, Marián falounos dos motivos 
que a levaron a converterse en galegofalante, nun pequeno discurso precioso 
cheo de amor á lingua.

E quero engadi r un ú l t imo nome e un 
agradecemento a Gabriel Lamas que durante todo 
o curso colaborou connosco sempre que llo 
pedimos, facendo as gravacións en vídeo (podes 
velo no código QR). Aquí tamén foi o noso cámara. 
Grazas 
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REFLEXION…ANDO 
A IMPORTANCIA DAS LINGUAS

En primeiro lugar cómpre que nos preguntemos: que son as linguas? Para min, 
son o elemento que nos diferencia dos demais seres vivos: ningún animal ten a 
capacidade que temos nós. Sen elas non poderiamos expresar os nosos 
pensamentos, os nosos sentimentos.  
Entón, para min, todas as linguas son útiles e boas, ningunha sobra, ningunha 
debería desaparecer porque con elas desaparecerían unhas culturas, unhas 
tradicións, uns costumes, e deixariamos de ser diferentes uns dos outros. Por 
isto non importa absolutamente nada que haxa máis ou menos falantes, non é 
o número o que conta senón a cultura que representa. Paréceme moi triste 
cando morre unha lingua porque morre con ela unha cultura que non volve 
recuperarse nunca.  
Agora todo o mundo aprende o inglés porque parece que se non o sabes non 
podes viaxar polo mundo, non podes traballar fóra sen sabelo. Eu moitas veces 
pregúntome por que ten que ser o inglés e non o chinés, ou ben o ruso, ou o 
portugués…; non deixa de ser para min como unha moda que depende de 
quen ten o poder económico e isto moléstame bastante. Por iso, creo que 
grazas ás novas tecnoloxías poderiamos estudar as linguas que nos interesan 
de verdade. A min, por exemplo, gustaríame aprender o xaponés porque é 
unha cultura que me atrae e encántanme os animes Unha lingua non se 
aprende mellor se tes interese en aprendela? No meu caso, aprender o francés 
é importante xa que miña nai é francesa: son as miñas raíces, pero creo que se 
non fose así seguramente escollería na escola o portugués, non porque sexa 
máis fácil estudalo senón porque se fala en Portugal, que está ao noso carón.  
Creo que son capaz de estudar moitas linguas, o problema que tería sería 
seguramente na escrita porque xa fago moitas faltas en galego, non imaxino 
noutras linguas! Do que estou segura é de que aprender unha lingua, sexa a 
que sexa, non é perder o tempo. Atopo moi normal que a xente de fóra queira 
aprender o galego, ou ben o catalán ou o vasco, iso é porque lles interesa a 
cultura. Pero… o que non entendo é por que a xente de aquí non fala galego. 
Un día unha compañeira de clase preguntoume por que falo galego, 
contesteille “porque son galega”, con iso creo que lle dixen todo.  

Anaís González Aboy, 2º ESO 
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A NOSA EXPERIENCIA NO E.D.L.G. 

Nós entramos no equipo ao comezo do curso para probar xa que oiramos falar 
moi ben del, sabiamos o labor que estaban a facer e chamounos bastante a 
atención así que decidimos probar. Ao principio estabamos moi nerviosas e 
tiñamos moita vergoña debido a que había xente que xa levaba anos no 
E.D.L.G, pero despois pouco a pouco fúmonos  integrando grazas aos 
profesores que o organizaban (María Porto, Pedro Lamas e Rexina Ortigueira).  
Fomos facendo moitos proxectos como o da diversidade lingüística, a postal 
dos namorados... Un dos proxectos que máis nos gustou foi a diversidade 
lingüística xa que o que queriamos ensinar era que todos podemos convivir e 
aceptarnos aínda que non falemos a mesma lingua. 
O proceso para gravar un proxecto é moi complicado e laborioso, primeiro 
tiñamos que estruturar a nosa idea e cada un pensaba o que ía dicir, máis tarde 
quedabamos para gravar (habitualmente martes pola tarde) e alí liamos o texto 
e intentabamos que saíra o máis fluído posible. Había que ter coidado con que 
non houbese ruído, nin nada semellante. Cando xa todo estaba gravado, 
tocáballe a parte aos informáticos do equipo, os que lle daban forma, e así 
conseguíase o resultado final. A verdade é que non temos ningunha queixa 
respecto das persoas do grupo tanto de dirección coma os membros do 
grupo e o equipo informático xa que sempre nos trataron moi ben. Pasámolo 
moi ben gravándoos, quedando para comer, achegando as ideas...  
Somos coma unha pequena familia cun labor, o de integrar o galego na nosa 
vida cotiá, debido a que na actualidade non se emprega tanto o galego coma 
antes. 
En conclusión, gustaríanos seguir e animamos a que o probe máis xente xa 
que o van a pasar moi ben. Nunca nos  arrepentiremos de entrar no E.D.L.G. 

Antía Moraña e Carla Navarro, 2º ESO 
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INVESTIG…ANDO 
UNHA EXPERIENCIA INESQUECIBLE 

Para a Semana da Ciencia os/
as alumnos/as de 3º ESO-
PMAR estivemos traballando 
 en catro experimentos sobre 
a densidade, a presión dos 
líquidos e a presión dos 
gases, que despois tivemos 
que dar a coñecer ao público 
en xeral, pero sobre todo 
aos/ás alumnos/as doutros 
centros de Caldas de Reis.

GALA E MIGUEL
Para nós foi toda unha experiencia. Tiñamos que explicar que a presión que fai 
un líquido depende tanto da altura como da densidade do líquido. Ao comezo 
pasamos un pouco de vergoña porque pensabamos que non nos ía saír, pero 
despois de varios ensaios no IES e de repetilo dúas ou tres veces diante do 
público sentímonos máis a gusto e con cada exposición que pasaba 
notabamos maior seguridade no que estabamos facendo. Por outro lado, 
aprendemos cousas novas e, sobre todo, que se se traballa, ao final sempre 
acaba saíndo .

ÁNGELA
No meu experimento podíanse ver, por un lado, como se acababa unha 
reacción química de combustión ao non ter osíxeno e, por outro,  a diferenza 
de presión que se produce entre o interior e o exterior dun vaso boca abaixo 
ao arrefriar os gases que están dentro del. Para min tamén foi unha experiencia 
moi boa, moi formativa. Ao comezo estaba un pouco nerviosa e, sobre todo, 
tiña moita vergoña; pero despois dos primeiros intentos, xa me comecei a 
sentir máis segura, tamén é certo que contar cun micro axudoume moito. 

MANUELA
Eu tiña que demostrar que un ovo flotaba mellor canto maior densidade tivera 
a auga na que o mergullaba. Para iso empregaba tres vasos, un con auga soa, 
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outro con auga cun pouco sal e outro saturado de sal, é dicir, con exceso de 
sal. A min esta tarefa gustoume moito, xa que me gusta bastante falar diante 
de persoas; ao comezo o experimento que tiña que expor non me gustaba 
moito, pero co paso do tempo foime agradando máis. Tamén é certo que 
practiquei moito na casa e segundo o ía aprendendo, íame parecendo cada 
vez máis interesante, xa que aprendín moitas cousas novas, facendo o meu, 
pero tamén vendo o que facían os/as meus/miñas compañeiros/as. 
Tamén puiden comprobar o que deben sentir os/as profesores/as cando 
explican e nós estamos falando, pois enfadeime bastante cun grupo que se 
puxo a falar entre eles e facer o parvo mentres eu explicaba. Os/as profesores/
as axudáronme moito e animáronnos continuamente. Por certo, tamén nos 
sentaron moi ben os croissants e napolitanas que nos trouxeron a media mañá.
Resumindo, custounos moito aceptar a tarefa de explicar un experimento en 
público, preparalo, ensaialo e facelo alí, pero quedámonos coa sensación de 
telo logrado e ademais de quedar contentos co resultado.  Como sempre nos 
din os nosos profesores “nunca hai que darse por vencido”, “ se dis “non podo” 
xa estás vencido” e “o éxito lógrase traballando”. 

PROXECTO TERRA: AUGAS TERMAIS E BALNEARIOS

Neste curso os/as alumnos/as de 3º 
ESO-PMAR fixemos unha tarefa 
durante o segundo trimestre sobre 
as augas termais o os balnearios en 
Caldas de Reis, Cuntis e Caldas de 
Taipas en Guimeraes (Portugal). Foi 
un deses proxectos que, cando os/as 
profesores/as cho explican, sempre 
pensas que é un máis entre os que 
normalmente nos piden, sen moitas 
expectativas e, sendo sinceros, veste 
con poucas ganas de afrontalo.  

Pero non, a verdade é que non, foi 
moi especial, motivador, entretido, 
diferente ao que son as clases 
normais, con saídas do IES, visitas 
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aos balnearios, entrevistas, gravacións, toma unha, dúas, tres e catro (cando 
non nos saía á primeira). Nós, alumnos/as de 3º ESO investigando, 
entrevistando, sendo gravados/as, improvisando nalgúns casos a partir das 

respostas das coordinadoras dos balnearios... e, 
sobre todo, aprendendo unha chea de cousas 
sobre as augas termais e os balnearios, uns 
edificios que tiñamos ao noso lado e dos que case 
non sabiamos nada. Agora que xa temos o 
produto final, que podedes ver escaneando este 
código QR, sentímonos moi orgullosos/as do 
feito. Temos que recoñecer que a implicación dos 
profesores dos dous ámbitos (lingüístico e 
científico) foi moi importante, sobre todo, esa 

capacidade de motivarnos e facernos crer sempre que eramos capaces de 
facelo.  

Como nos gusta moito compartir o que aprendemos, imos compartilo 
convosco. Puxémoslle de título “Sabiades que…?” 

Sabiades que…? 
En Caldas de Reis existiu un deus local chamado Edovio, sobre o que se 
atopou información nunha ara votiva que contiña unha inscrición, da que se 
conserva unha copia no balneario Dávila? 

Sabiades que…? 
Por esta vila pasaba unha vía romana e que, segundo unha lenda, curouse o 
cabalo ferido dun centurión coas augas termais? 

Sabiades que…? 
En toda Europa só hai dous canavais de bambú negro e un deles está nos 
exteriores do balneario Dávila? 

Sabiades que…? 
O balneario Dávila é máis antigo que o Acuña só por uns poucos anos (1771/ 
1813) e que antes de balnearios foron casas de baños? 

Sabiades que…? 
Para mellorar a rinite, sinusite, etc. existe un tratamento con auga termal que se 
chama DUCHA NASAL? 
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Sabiades que…? 
As augas termais teñen propiedades mineromedicinais por algo e non por arte 
de maxia? Que esas propiedades se deben a que as augas termais son 
subterráneas (augas da choiva que se infiltraron no subsolo) que, no caso das 
de Caldas e Cuntis,  se quentan pola acción dunha falla e que por iso pesan 
menos e soben, en forma de vapor de auga ou auga quente, polas gretas da 
falla, disolvendo os minerais das rochas que atopan ao seu paso? 

Sabiades que…? 
A falla da nosa zona é da época Hercínica e tardou en formarse uns 100 millóns 
de anos, cruzando Galicia dende a Praia de Baldaio ata Tui? 

Sabiades que…?
Cada manancial de auga termal recibe un nome e que ten propiedades 
diferentes  (tanto de composición coma de temperatura) a calquera outro, 
debido a que a zona pola que sobe a auga pode ser diferente? 

Por último, deberiades saber que…? 
As augas termais non curan, axudan a mellorar enfermidades.  

P.D.: Os nosos agradecementos aos Directores dos Balnearios, por facilitarnos 
o traballo e ás dúas coordinadoras: Chus Piñeiro (balneario Dávila) e Carmen 
Lafuente (balneario Acuña) pola súa paciencia, a súa información... 
MOITÍSIMAS GRAZAS. 

Manuela Barreiro,  Miguel A. Gontad, Gala González e Ángela Sanmiguel; 3º ESO
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ENTREVIST…ANDO 
ENTREVISTA A MIGUEL ANDÚJAR 

1. Por que quixeches ser profesor de Historia e Historia da Arte? 

Realmente   foi o que quixen facer dende cativo, refírome desde os estudos 
primarios, sempre tiven claro 
que o meu sería a docencia. 
Esta idea perdeu forza a medida 
que fixen a secundaria onde os 
axentes que me rodeaban: 
profesorado, compañeiros, 
f a m i l i a … . p i n t á b a n m e u n 
panorama cheo de obstáculos 
n o m e l l o r d o s c a s o s e 
i n a c a d a b l e n a p e o r d a s 
situacións. Isto xerou en min 
unha indecis ión   e trala 
selectividade decidín facer 
Administración e Dirección de 
Empresas en Santiago. Tras un 
curso fun consciente de que os 
estudos que emprendera non 
eran o meu decidín dar un xiro 
de 180 graos e iniciar os 
estudos de Historia da Arte, 
posto que foi a materia que 
máis me motivou durante a 
secundaria. No primeiro curso 
de Historia da Arte tiven moi claro cal ía ser meu  obxectivo: docente de 
Historia e Historia da Arte. 

2. Se non foses profesor, que serías? 

Moi seguro optaría por un gabinete pedagóxico dun Museo.  A  arte en xeral, 
pero máis concretamente a arte contemporánea, ten o difícil reto de chegar ao 
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visitante. Realmente creo que non se está a conseguir na maioría dos casos, de 
aí que me pareza un reto sedutor. 

3. Como profesor de HdA, cal é a túa obra favorita? 

Teño moitas,  pero como ben sabe  o meu alumnado de Historia da Arte teño 
unha predilección pola pintura e pola arte das Vangardas. Quizais pola súa 
relevancia diga o  Gernika, aínda que calquera obra de Picasso podería entrar 
dentro das miñas obras favoritas 

4. Como profesor de Historia, que personaxe te inspira máis? 

Moitos, pero tendo en conta o ocorrido este ano e coa importancia que tivo a 
Folga do 8 de Marzo sinalarei a Olimpia de Gougues. O carácter crítico da súa 
Declaración dos dereitos da muller escrita no S. XVIII debe seguir 
inspirándonos na loita por unha igualdade real na nosa sociedade. 

5. A que sitios recomendarías viaxar? 

Difícil pregunta. Creo que viaxar é algo moi persoal  que dependerá dos nosos 
gustos particulares e do noso estado de ánimo. Tampouco é que teña unha 
longa lista de viaxes pero das que fixen creo que a máis recomendable é unha 
viaxe mochileira polo sur de África. Ten todos os ingredientes: seguridade, fóra 
dos circuítos comerciais, cultura, paisaxe, fauna…. 

6. Cal cres que é a situación do galego dentro e fóra do Instituto? 

Creo que a situación do galego tanto dentro  como fóra do ensino é 
alarmante.  A viaxe de estudos que fixemos ao País Vasco neste curso valeume 
para percibir o desleixo institucional para co galego. Durante unha visita en 
Donostia, a guía fixo referencia a que o modelo lingüístico na escola vasca é 
optativo e que un 60% do alumnado escollen o modelo integramente en 
éuscaro. A   conclusión que utilizou a guía é que no modelo de paridade 
lingüística o castelán acabábase impoñendo. Realmente fun consciente de 
que, se queremos que o galego sobreviva, debemos actuar e xa. 

Gabriela Prado Balseiro, 1º E 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ENTREVISTA A OLALLA GONZÁLEZ

1. Cantos anos levas no instituto? 

Levo tres anos aquí. Nunca estivera tanto tempo nun mesmo centro e podo 
dicir que síntome coma na casa. 

     2 .   Por que quixeches ser profesora de Educación Física? 

A miña infancia e adolescencia estivo moi vinculada ao deporte. Tanto que 
desde os dez anos sabía que quería estudar INEF na Coruña, aínda que non 
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soubera moi ben de que ía todo aquilo. E tiña moi claro cal era a saída 
profesional pola que me decantaría: a docencia. Supoño que algo tivo que ver 
que miña nai é mestra (agora xubilada) de Lingua e literatura galega. Con ela 
vivín en primeira persoa moitas das actividades e proxectos que realizaba, así 
como o agradecemento e o cariño que a día de hoxe lle segue chegando do 
seu alumnado. Tamén teño unha irmá mestra de educación física, que tamén 
está moi comprometida coa súa profesión.  

No meu caso, ser profesora, e concretamente de Educación física é vocacional 
e cada día estou máis convencida de que a elección foi a correcta. Non 
obstante,  e a modo de curiosidade, especialiceime en rendemento deportivo 
facendo un seguimento durante dous anos dun club de Taekwondo. 

     3.   Cal é o teu deporte favorito e por que? 

A día de hoxe os deportes que máis me gustan, sen lugar a dúbida, son o surf 
e o snowboard. Non son só deportes. Son un estado de ánimo, unha forma de 
vida. As paisaxes, o contacto coa natureza, a inmensidade do océano, a 
maxestuosidade das montañas, etc. xunto coas sensacións propias do deporte 
en si integran un conxunto perfecto.  

     4.   Se non foses profesora que serías? 

 Se non fose profesora realizaría algunha actividade profesional relacionada co 
mundo da actividade físico-deportiva como monitora de actividades dirixidas, 
actividades para discapacitados, inclusión social, embarazadas, etc. Pero 
sempre vinculado ao exercicio físico e ao deporte.  

     5.   Cal cres que é a situación actual da lingua, no instituto, e fóra del? 

Teño a sensación de que, aínda que queda moito por camiñar, é moito o 
alumnado que fala galego. Tamén veño observando que son moitas as parellas 
con fillos moi pequenos aos que están educando empregando o galego como 
lingua materna. Algo está sucedendo. 

Gabriela Prado Balseiro, 1º E 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VIAX..ANDO 

VIAXE A PORTUGAL 

Aínda na escola Ana avisounos que a excursión de Portugal era unha 

actividade para pasalo ben e ver novas cousas, pero tamén para achegarnos a 

 unha nova cultura, unha nova lingua, uns novos costumes...  

Aínda que as dúas estiveramos xa en Portugal, esta experiencia resultou ser 
diferente e aínda que cansa foi tamén moi divertida.
A nosa primeira parada foi Ponte de Lima, a que se considera a vila máis 
antiga de Portugal… 
 O río que dá o nome á vila, o Lima, cruza toda a vila e divídea totalmente se 

non fora pola ponte. Na antigüidade, cando os romanos estaban invadindo 

este territorio (ao que despois chamaron Gallaecia), tiñan que cruzar o río  
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pero había unha lenda segundo a cal  cando o atravesabas perdías todos os 
teus recordos
por iso o comandante das tropas amarrouse ao seu cabalo, cruzou o río e 
dende a outra beira foi chamando os soldados polo seu nome, demostrando 
así a fortaleza da súa memoria.
Cando entras na vila, dá a sensación de que viaxas ao pasado vendo a todos 
aqueles soldados que semellan estar esperando a alguén. 
Despois  partimos  cara  a  Guimarães,  que  foi  declarada  patrimonio  da 
humanidade no 2001, onde visitamos, en primeiro lugar o Pazo de Bragança, 
a familia que, se houbera monarquía hoxe día en Portugal, sería a dos reis. Fóra 

puidemos ver unha estatua de Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, 

basicamente o creador de Portugal actual e  tamén un castelo cunha  enorme 

pancarta na que pon ¨Aquí nasceu Portugal¨. 

Era hora do xantar e tocaba ir ao Monte da Penha… Alí vivimos unha 

experiencia moi boa subindo nun teleférico. Cando chegamos arriba xa era 

hora de xantar, así que collemos un bo sitio e repuxemos enerxías. O sitio é 

espectacular, as vistas unha marabilla e ademais impresionaba moitísimo pola 

néboa que había. No cume había unha igrexa moi chula e todo ao redor 

estaba cheo de inmensas árbores e pedras enormes, perfecto para xogar ás 

agachadas. Pero aínda eran as catro da tarde e quedaba todo Guimarães por 

coñecer... 

Despois de comer partimos de volta cara á  vila onde visitamos o Centro 
Ciência Viva de  Guimarães, un museo que antes se usaba para curtir o coiro 
das peles dos animais e que agora é un museo de ciencia chamado 

CurtirCiência.  Ao principio de todo creo que todos tiñamos caras de parvos xa 

que non entendiamos case nada do que dicía o guía, porén, co tempo 

empezamos a entendelo mellor, todo é acostumar a orella… Tivemos a 
oportunidade  de  ver  inventos  moi  interesantes  baseados  na  ciencia  e  a 
experiencia  de  darlle  outra  vida  a  uns  tapóns  de  plástico.  Deunos  a 
impresión de que Portugal é un país moi comprometido coa reciclaxe. 
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Logo disto aínda visitamos o centro histórico da vila e tivemos que poñernos 
a falar coa xente para conseguir coñecer unha lenda que hai sobre unha 
oliveira… A  nós  resultounos  doado  comunicarnos  cos  portugueses,  a 
diferencia da lingua non foi un impedimento e os portugueses foron moi 
amables connosco 
Cando chegamos á pousada estábamos cansos, mortos, feitos po… Aínda así 

sacamos todos e todas forza para non durmir moito e pasalo ben pola noite. A 

verdade é que parecía que levabamos durmindo anos porque esa noite 

ninguén tiña sono. 

  

Ao día seguinte tocaba Braga e nada máis espertar xa marchamos… 

dirixíndonos cara á  cidade de Braga.  Logo dun percorrido pola cidade 
antiga  coas  correspondentes  explicacións  sobre  arquitectura  e  historia, 
  fixemos  unha  actividade  grupal  que  consistía  en  responder  unhas 
preguntas,  para  o  cal  tiñamos  que  poñernos  de  novo  en  contacto  cos 
portugueses. As pistas para conseguir os datos eran moi sinxelas, o interesante 
realmente foi que tiñamos que preguntar á xente. Foi moi divertido falar con 

persoas doutras cultura cun idioma diferente ao noso, sobre todo cos anciáns 

que facían moita gracia e eran moi amables. A verdade é que con xente así é 

unha marabilla viaxar. Eu penso que o que de verdade importaba nesta 

excursión era isto, falar cos demais, integrarnos nesta sociedade e aprender 

cousas novas.  

Fíxosenos moi curta a excursión, pero aprendemos cousas moi interesantes. 
Despois da experiencia da viaxe atopamos que o galego e o portugués son 
dúas  linguas  moi  semellantes,  as  diferencias  que  presentan  non  ofrecen 
dificultades  na  comunicación  entres  falantes  destas  linguas.  Dada  a 
cantidade  de  lugares  do  mundo  de  fala  portuguesa  e  o  número  de 
lusofalantes, entendemos que o galego, aínda que ten poucos falantes fóra de 
Galicia,  é  unha  vía  de  comunicación  importante  para  as  relacións 
internacionais. 
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Esta saída xa estaba planificada hai bastante tempo, co cal xa estabamos 

mentalizados e metidos no tema, xa sabiamos o que iamos ver, e o que íamos 

fomentar e meter no noso cerebro. Isto é que… O GALEGO SERVE PARA 

COMUNICARSE MUNDIALMENTE xa que nos cinco continentes fálase galego 

(ou portugués) e iso ofrécenos a posibilidade de viaxar por todo o mundo sen 

problema pola lingua. 

  

Esta mensaxe é o verdadeiramente importante desta viaxe e sobre todo que 

nós, os máis pequenos,o apliquemos ás nosas vidas dende nenos.

(Este texto é un mosaico elaborado a partir de fragmentos
 dos respectivos informes presentados por 

Andrea Campañó e Julia Campañó (2º ESO B) e 
Pedro Gutierrez e Lucas Prado (2º ESO A)). 
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VIAXE A BILBAO 
 

Bilbao é unha cidade frenética, inundada dun rebumbio constante que enche 
as súas rúas día e noite. Unha algarabía que acompaña a cada paso por cada 
recuncho desta gran urbe, que non deixa durmir e alenta a descubrir novos 
lugares.
Noites estridentes inundadas de luces que escintilan nas nosas memorias, 
entre o mar dos recordos, acompañadas dos bos momentos que compartimos 
como curso, como clase, como amigos. Ou quizais coma estraños, que se 
atopan por vez primeira no caos que é Bilbao, dispostos a non esqueceren 
xamais.
No centro deste boureo, viaxamos acompañados polo son dunhas verbas 
estrañas, sonoras, enraizadas na terra que pisamos e aferradas ó ar que 
respiramos. Xusto aí, atopámonos a nós mesmos.

María García Núñez (1ºbach B)
(Foto da  visita a Atapuerca nesta viaxe)  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INTERCAMBI…ANDO 
SENSACIÓN DUN INTERCAMBIO 

Intercambio IES 
Gregori Maians 
(Oliva-Valencia) 
  IES Aquis Celenis 
(Caldas de Reis)

       A nosa primeira 
sensación ó saber 
que iamos realizar 
un intercambio, 
no lugar dunha 
típica excursión 
de fin de curso, foi 
de decepción. O 
ú n i c o q u e 
faciamos era protestarlle a Pedro. Nós queriamos unha excursión, estabamos a 
ser moi negativas e negativos ante as vantaxes que ten facer un intercambio.
A emoción foi aumentando a medida que se ía achegando o día de partir cara 
a Valencia. Cando chegamos vimos todo moi diferente. O seu xeito de vida, as 
súas casas, os seus horarios, afeccións… eran completamente diferentes ós 
nosos.
Ata os/as máis botados/as para diante trocaron vergonzosos/as, a todos nos 
custaba abrirnos ós nosos compañeiros de Oliva. A medida que pasaron os 
días fomos soltándonos e gañando confianza.
Ó final acabamos por collerlles tanto cariño que a despedida foi un mar de 
bágoas. Soubemos que viviramos unha experiencia única e irrepetible. 
Arrepentímonos das nosas palabras de desprezo do principio e fomos 
conscientes das emocións compartidas nun intercambio. 

Sheila Ameal, Uxía Toledo, Lucía González e Carmen Casal (4º de ESO)
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DESTAC..ANDO 
ENTREVISTA A PABLO LAGUARTA

O n o s o 
c o m p a ñ e i r o 
Pablo é campión 
do mundo en 
defensa persoal 
escénica.  

Entrevistámolo 
para coñecer 
esta disciplina e 
como chegou a 
alcanzar o título. 

• Canto tempo levas facendo hapkido? E  por que empezaches? 
 

Comecei en novembro do 2016. Empeceino mentres facía muay thai, mais eu 
quería orientarme cara ao ámbito policial, e foi entón cando varias persoas me 
dixeron que o hapkido era defensa persoal. Entón fun ao club, onde xa estaba 
meu irmán, e coas explicacións do mestre Julio decateime de que  era a mellor 
arte marcial de defensa persoal para o que eu quería; a día de hoxe creo que é 
a mellor no ámbito da defensa.  

• Como vexo que practicaches máis artes marciais, dime: cal che gustou 
máis?  

Ademais de facer muay thai, tamén fixen taekwondo e agora hapkido. A que 
máis me gusta é o hapkido, seguida do muay thai con moi pouca diferenza e 
despois do taekwondo, que a verdade, non me gusta.  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• Podes explicar un pouco de cada unha delas? 

O hapkido é unha arte marcial baseada na defensa persoal, aplicable a 
calquera ámbito, dende unha violación a un atraco… Ademais esta arte marcial 
adáptase a ti, isto quere dicir que pode practicalo tanto unha persoa de 1,50 e 
40 kg como unha de 1,90 e 150 kg. Para min é a máis completa.  
O muay thai tamén se denomina boxeo tailandés; para min, esta arte marcial é 
unha das máis duras que existen, debido ao gran esforzo físico que supón. 
Gústame moito porque se enfoca nun combate en ring no que destacan os 
pateos coa tibia e o uso dos cóbados.O taekwondo, dende a miña humilde 
opinión, non se pode comparar ás anteriores debido a que no taekwondo non 
vexo unha posible eficacia na rúa. Nesta arte marcial trabállanse as patadas e 
faise ben esteticamente, pero, por exemplo, non se practica ningún apartado 
cara á defensa persoal. Non ten aplicación máis alá das competicións 
deportivas. 

• -Respecto ao título que conseguiches en Caldas da Rainha de campión 
do mundo en defensa persoal escénica, custouche moito conseguilo? 

- Para preparar este campionato estivemos adestrando moitas tardes dos 
sábados. Mais o que me custou a min custounos a todos, xa que o premio foi a 
unha coreografía na que eu me defendía dos ataques de tres compañeiros 
(Abel, Vicente e Óscar) e sen eles non podería facer nada. É por iso, que o 
premio, a pesar de levar o meu nome, é do meu equipo, do meu club, o Roli.  
Ademais de todo isto, o club logrou máis premios en categorías superiores á 
miña, ás que eu lle outorgo máis mérito aínda que non obtiveran o seu debido 
recoñecemento. 

• -Relacionada coa anterior resposta, cres que o premio se debe máis a ti 
ou ao esforzo do equipo en xeral?  

Sen dúbida débese ao esforzo do equipo, non só meu, senón do conxunto. 
Coido que é moi importante reflectir que este logro non se podería acadar sen 
a coordinación, aceptación e boa relación que temos tanto no noso equipo, 
como en todo o Roli. 

Pablo Laguarta García é alumno de 2º D de Bacharelato 
Fai a entrevista Gabriela Pardo Balseiro ,alumna de 1º E de Bacharelato  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RECOMEND…ANDO 
RECURSOS PARA A LINGUA GALEGA  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• Dicionario da Real Academia Galega   (inclúe conxugador verbal e modelo 

de pronuncia; tamén dispoñible para Android e iOS) 

• Dicionario de galego (Digalego)   (baseado no dicionario da Editorial Ir 

Indo) 

• Dicionario de sinónimos   (tamén dispoñible para Android e iOS) 

• bUSCatermos   (metabuscador de terminoloxía, tamén dispoñible para 

Android e iOS) 

• TERGAL   (banco de datos terminolóxico do Servizo de Terminoloxía 

Galega) 

• Corrector de galego Galgo   (para Windows e Mac) 

• Recursos Integrados da Lingua Galega (RILG)   (metabuscador en distintos 

corpus e obras lexicográfcas) 

• Exeria   (aplicación para unha linguaxe non-sexista)  

• Tradutor automático  

• Toponimia de Galicia   (nomenclátor ofcial galego) 

• Atlas Mundial Galego   (do SNL da CRTVG) 

• Guía de conversa universitaria   (multilingüe) 

• Lingua.gal   (portal da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de 

Galicia) 

• Portal das palabras   (portal de aprendizaxe e achegamento ao léxico 

galego) 
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Profesionaliza a túa lingua: 

Relacións laborais multingüe (páxinas 387-482 do primeiro volume do Anuario da Facultade de Ciencias 

do Traballo)

Dereito

Comunicación audiovisual

Biblioteconomía e documentación

Lingüística informática

Camiños, canais e portos

Podoloxía

Electrónica e electricidade

Relacións laborais

Estatística

Fisioterapia

Enxeñaría e deseño industrial

Ciencias da educación

Navegación e transporte marítimo

Construción naval

Deportes

Física e química

Matemáticas

Arquitectura (versión escaneada)

Bioloxía (versión escaneada)

Dereito (versión escaneada)

Economía (versión escaneada)

Enfermaría/Podoloxía/Fisioterapia (versión escaneada)

Informática (versión escaneada)

Accede a estes  recursos 
neste código QR
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DEBUX…ANDO  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Lorena Abal, 3º ESO 

Noelia López, 3º ESO
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Cristina Iglesias, 3º ESO
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LEMBR…ANDO 
O AQUIS EN IMAXES  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Accede a moitas máis imaxes 
escaneando este código
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�52 Inés Amado e Lucía Lagos, 1º Bach
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