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Benvidas e benvidos a este acto de conmemoración do 30 aniversario do IES As 
Fontiñas. 

É unha honra poder dirixirme todos vós, á comunicade educativa do IES As Fontiñas, 
neste 30 aniversario.  

Desde aqueles inicios en novembro de 1991, este curso cumprimos os primeiros 30 
anos da nosa andaina. É a ocasión para conmemorar esta historia en común e 
felicitarnos por un proxecto ao que aínda lle queda todo o futuro por diante. 

Polo tanto este é o momento de lembrar, de facer memoria como feito fundamental 
para recoñecernos. Saber o que fomos é imprescindible para entender o que somos 
agora e o que seremos no futuro.  

A educación é por definición algo de todos e todas e para todos e todas. Non hai mellor 
ocasión que esta de poñer en valor aquelo que non une, o que nós é común, esa acción 
colectiva e decidida necesaria para levar adiante e con éxito un proxecto educativo.  

A miña intervención tratará de falar dese contexto no que se desenvolveu a historia do 
IES AS Fontiñas nestes 30 anos. Coa finalidade de establecer un relato, non é outra 
cousa esta conmemoración, imos referirnos ao lugar e ao tempo como punto de partida 
pero tamén como marco deste proxecto compartido por todos vós. 

Imos polo tanto ao inicios, a nosa fundación está inevitablemente vinculada a historia 
da cidade de Compostela, cando finais dos 80, principios dos 90, a cidade decide 
expandirse cara o leste mais alá da Avda. de Lugo. O barrio de Fontiñas caracterízase 
por uns altos estándares urbanísticos: espazos verdes, unha urbanización xenerosa, 
unha boa integración coas estruturas rurais preexistentes, con boas comunicacións 
pero cun tránsito pouco intenso e sobre todo con moitos equipamentos: sanitarios, 
comercias, administrativos e obviamente escolares. Estes equipamentos escolares 
veñen determinados pola a lei xeral de educación de 1970 que mantiña separada, no 
sistema educativo, a FP da Secundaria, esa e non outra é a razón de ter un centro de 
BUP no sur e nós ao Norte como centro de FP.  

Polo tanto nacemos, en Fontiñas, como instituto de FP para un total de 960 prazas e 
para iso se redacta un proxecto en febreiro de 1991. Aínda que pode soar paradoxal, o 
noso nacemento esta determinado por unha lei  xa estaba de facto morta. Será a 
LOXSE, que se aproba no ano 1990, a que nos transformaría finalmente en Instituto 
de Ensino Secundario; dito proceso de transformación levaríanos aproximadamente a 
nosa primeira década de vida. 

A partir do proxecto de febreiro de 1991, o edificio constrúese en apenas 9 meses, 
estando aínda sen rematar para o inicio das clases en novembro. Nese primeiro curso 
empezouse con menos do xusto: sen mobiliario, coas obras sen acabar e toda a 
documentación que non chegarían ata ben entrado o 1992. Como se acredita nas actas 
de claustros, e na prensa, comezamos ese primeiro curso en precario. Quero sinalar 
que a pesar de ser un centro deseñado para a FP o edificio de 1991 non sufriu apenas 
alteración neste trinta anos. Aínda que agora xa habería que acometer unha mellora a 
fondo de certos aspectos, o edifico segue a manter un estado de conservación bó, 
resultado do cariño con que o tratamos o seu usuarios e os coidados de limpadoras e 
conserxes.  

A un nivel administrativo o centro nace ao desprazar a Consellería de Educación ás 
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familias de Administrativo e Delineación, e o profesorado asociado de materias 
comúns, que estaban no IES Compostela e mais no IES Monte Conxo. 

Por definir un data, podemos tomar como acto fundacional o claustro do profesorado 
que se celebra o 30 de outubro de 1991. Nese Claustro ademais de coñecerse o 
primeiro equipo directivo con Rocío Gómez como Directora indicábase que a previsión 
para que comezaran as clases era o 13 de novembro. Ese primeiro centro tiña 31 
grupos cun total estimado de 1021 alumnos e no que se ocupaban a totalidade de aulas 
tanto as grandes como as pequenas. Os problemas eran moitos: falta de dotacións, 
talleres e aulas pequenas, falta de persoal de limpeza e sobre todo a urbanización 
exterior que aínda estaba sen completar. 

Xa no curso 92/93 é nomeado director Juan Hombre e implántase a dobre quenda, 
xornada de mañá de 8:45 a 14:15 e de 15:30 a 21:00. Non é que houbese nocturno 
senón que a demanda da FP era tan alta que se implanta a xornada de mañá e de 
tarde como maneira de acomodar 34 grupos e mais de 1200 alumnos e alumnas. Na 
década dos 90 o centro caracterízase por estas dúas quendas, o alto número de 
alumnado (ben por riba dos mil alumnos), un número de profesorado que rondaba os 
70 e ao redor de 35 grupos , moitos deles con 40 alumnos. 

Aínda con ese problemas de masificación. hai certas características do centro que 
agora somos que xa se van ir definindo nesta primeira década de vida. 

A primeira é a participación en Programas Europeos o que facilitou o contacto con 
centros de toda Europa, a aprendizaxe de linguas, así como as prácticas no 
estranxeiro. Xa no curso 92/93 participamos no programa Petra, coa viaxe que fai o 
alumnado do centro cos profesores Miguel Padilla e Mª José Agrafojo a Dinamarca. 
Detrás disto viría Leonardo, Comenius, Lingua, Eurocatering polo que se recibiu un 
premio europeo, ata chegar ao Erasmus actual. Tamén coa iniciativa do profesorado 
de linguas, apoiados polo equipo directivo e mais o resto do profesorado, montouse o 
laboratorio de linguas na 214, espazo que, pasada a pandemia, esperamos poder 
recuperar no vindeiro curso.  

Outro aspecto que tamén é característico deste centro é o equipamento informático e 
o deseño da intranet que tamén se desenvolve nesta primeira década. Nunha 
sociedade que se estaba modernizando coa introdución das novas tecnoloxías o centro 
non quixo quedarse atrás e acometeu unha profunda renovación de equipamento para 
adaptarse ás transformacións do sector produtivo. Foron Ricardo Rodríguez e Luis 
Ponte apoiados polo equipo directivo e mais o resto do profesorado os que lle deron 
forma a unha infraestrutura que, coas necesarias renovacións,  segue a ser un dos 
piares deste instituto. Este carácter innovador do centro, de adaptarse aos tempos 
tamén se aprecia en que fomos dos primeiros  en incorporar a xestión informática do 
centro: co programa XACEM, antecesor de XADE, no que se facían as avaliacións, por 
suposto sen rede, sen internet e intercambiando a información en disquetes. Aínda que 
hoxe, neste acto, glosemos os méritos non ñe menos certo que foron moitos os 
atrancos que houbo que ir superando para chegar ata onde hoxe estamos. 

Outra característica do centro era o interese que había nestes primeiros anos en ver 
como nos afectaría a implantación da LOXSE. ¿Habería ESO no centro, Bacharelato? 
Neses primeiros claustros tamén se definía o Proxecto Educativo, Plan de Lingua,  RRI, 
Biblioteca, etc... e en definitiva deseñábase o que había de ser o IES As Fontiñas do 
futuro. 
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Como exemplo destas ansias de anticiparse e incorporarse á reforma educativa, 
podemos poñer a iniciativa do profesor Agustín Bueno, do Departamento de 
Delineación quen solicita en febreiro do 95 a implantación, de maneira experimental, 
do CS Desenvolvemento e aplicación de Proxectos de construción. Proposta que se 
aproba por unanimidade no claustro. A Consellería concede o ciclo para o curso 
1995/96 sendo a primeira ensinanza que se imparte baixo a nova lei educativa. Este 
foi o primeiro paso para a progresiva transformación da oferta do centro, pero aínda así 
do 95 ao 2000 conviviron no centro a FP da lei do 70 a extinguir coa nova FP LOXSE. 

Sen dúbida, unha data sinalada para nós é a publicación, en marzo de 1996, da rede 
de centros onde se perfila que o noso instituto vai ter unha oferta de ciclos da familia 
de administración e xestión e de edificación e obra civil mais algo de ensino secundario 
aínda por concretar. O centro solicita a implantación de ESO e mais Bacharelatos pero 
a decisión final da Consellería foi a de implantar só os bacharelato das modalidades 
que daban un acceso preferente aos ciclos das dúas familias profesionais, cuestión 
que se determina en abril de 1998.  Isto motivou a adscrición de boa parte do 
profesorado de materias comúns a outros centros reducíndose significativamente o 
número de profesorado. 

Polo tanto a finais dos 90 xa estaban establecidos os cimentos do centro, as linguas e 
a participación europea, a rápida incorporación dás novas tecnoloxías e unha vontade 
presente no claustro de adaptarse a unha sociedade que estaba en plena 
transformación.  

Co inicio do século XXI, no  2000-2001 implántase os bacharelatos LOXSE cun horario 
do centro, xa desaparecidas as dúas quendas, de 9:00 a 14:30 e de 16:00 a 18:30. 
Duraría pouco este horario pois no curso 2002/2003 empezan a implantarse os ciclos 
no réxime das persoas adultas na familia de administrativo, dita oferta completaríase 
co CS de Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas no 
curso 2007/08. 

A grandes trazos nese curso 2002/2003 queda definida a estrutura estable que temos 
agora: cunha oferta consolidada duns 25 grupos, 500-600 alumnos e un claustro de 
profesorado de 50 persoas. 

Esa estrutura xeral, que xa dura 20 anos, tivo leves axustes debidos sobre todo as leis 
educativas, como por exemplo: a incorporación da FP Básica en 2014/2015, a 
renovacións de currículos que fixo que o CS de Secretariado pasase a ser CS de 
Asistencia a Dirección con dous cursos ou a implantación do CS de Proxectos de 
Edificación na modalidade de distancia que se fixo 20/21. 

O mais característico da nosa historia recente, pandemia aparte,  é a intensa 
renovación do profesorado. E para isto imos dar un dato, do 2015 ao 2020 xubilouse o 
50% do profesorado con destino definitivo no centro. É dicir, nestes últimos anos 
estamos asistindo a unha remuda do profesorado que arrancou este proxecto a 
principios dos 90.  É por iso que este acto algo ten algo de especial pois este exercicio 
de memoria tamén é importante na medida que permite entender aos que non estamos 
desde o principio o que agora somos e o que podemos chegar a ser.  

Non pretende ser este discurso un relato único, creo en verdade que hai tantos IES AS 
Fontiñas como xente pasou polo este centro nestes anos. Sei que hai outros moitos 
aspectos salientables, como a coeducación, o modelo de xestión, a relación co tecido 
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produtivo, as actividades e viaxe, etc... Seguro que todo isto imos poder escoitalo das 
voces dos seus protagonistas nas segunda parte do acto. 

Ben, ata o de agora falei do lugar e mais do tempo pero ambos non existirían sen todas 
a persoas que por aquí pasaron e contribuíron a súa historia. Así pois é o momento do 
agradecemento a todos é cada un dos membros desta comunicade educativa: 

En primeiro lugar agradecer ás mulleres da limpeza polo limpo e coidado que tedes o 
centro. E dixen mulleres, por valorizar tamén ese traballo en feminino, o ben que 
coidades o centro e ás persoas.  

Agradecer tamén aos conserxes a súa labor de colaboración e garda e coidado do 
centro durante estes anos así como as administrativas que sempre traballaron para 
sacar adiante os asuntos diversos que pasan pola secretaría. 

A todas as persoas que traballaron e traballades na administración e nos servizos, 
inclúo tamén aso concesionarios da cafetaría hai que recoñecervos que contribuídes 
decisivamente ao ambiente que desfrutamos. Sen vós o centro non sería igual. 

Tamén temos que agradecer aos nosos directores Rocío Gómez e Juan Hombre o seu 
traballo no centro, especialmente ser quen de artellar equipos directivos eficientes que 
puxeron en marcha e consolidaron o centro. Un agradecemento que, necesariamente, 
se debe facer extensivo tamén a todos e cada un dos membros dos equipos nestes 
trinta anos, xa que a función directiva é unha tarefa colectiva e compartida.  

A todo o profesorado temos que agradecervos a vosa aportación a este proxecto 
colectivo, por pequena ou breve que fose seguro que foi transcendente para o noso 
centro.  
Quero lembrar que vós, profesores e profesoras, xunto ao alumnado sodes os 
verdadeiros protagonistas, os que construídes a auténtica historia do  centro moi por 
riba doutras decisións tomadas desde as alturas e aparénteme mais transcendentes. 
O traballo que se desenvolve nas aulas, día a día entre alumnado e profesorado, é o 
que realmente lle da sentido a todo isto. 

Queremos demostrarlle  nosa gratitude ao alumnado que escolleu vir ao IES As 
Fontiñas; fose por azar ou conscientemente, sempre lles estaremos agradecidos que 
formen parte deste centro e que compartiran con todos nós eses anos de formación e 
ilusión. Esperamos, como centro ter estado, a altura das vosas expectativas. 

Quero agradecer a Noemí Méndez, Marisa Díaz, Montse Aira, Ana Santos e Jose Luis 
Méndez todo o traballo que fixeron na organización do acto, sen o seu entusiasmo e 
súa decidida colaboración este non sería posible. Tamén ao alumnado de Asistencia a 
Dirección Marta Costoya, Daniel Rodríguez e Manuel Esmorís que colaboran na 
organización do evento. 

E como remate a esta palabras, se ao principio falábamos da memoria do centro, non 
poderíamos referirnos á mesma se non tivésemos un recoñecemento a aquelas 
persoas do centro que hoxe non poden estar aquí con nós nesta celebración. Nunha 
conmemoración é obrigada a súa lembranza. É o momento de recordar a: 

-Santiago Anido, profesor do departamento de delineación.  

-Agustín Bueno, profesor do departamento de delineación.  
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-Manuel Canedo, profesor de relixión.  

-Ramón Carballal, profesor do departamento de administrativo.  

-Rocío Gómez, primeira directora do centro e profesora do departamento de 
administrativo.  

-José Antonio Morillo, profesor de Lingua castelá e literatura.  

-Miguel Padilla, profesor do departamento de administrativo.  

-Ricardo Parafita, encargado de mantemento.  

-Manuel Pregue, profesor de lingua e literatura galega.  

-José Luis Seoane, profesor do departamento de administrativo e coordinador de FCT.  

-Balbino Testa, profesor de lingua e literatura galega. 

-Fernando Valenzuela, profesor de educación física. 

 

Brindémoslles o merecido e sentido aplauso do noso recordo. 

Moitas Grazas 

 

 

José Antonio Sumay Rey 

Director do IES As Fontiñas 

 

  

 

 

 


