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EDITORIAL
Despois da celebración do número 75, volvemos á normalidade. Aínda que normalidade no IES 
Fermín Bouza Brey nunca signifi ca rutina, xa que aquí todo está en permanente cambio. Nunhas 
ocasións as mudanzas acontecen máis axiña e outras máis devagar. 

Como xa todas e todos sabedes, este verán leváronse adiante importantes melloras no instituto. 
Algunhas teñen que ver coa fasquía e outras afectan ao confort e á calidade das actividades 
que aquí desenvolvemos. Ben vistes que o xardín sufriu un saneamento importante, que algunhas 
aulas e dependencias comúns estrearon carpintería exterior, teitos e iluminación, mais sen dúbida, 
o que sufriu unha notoria transformación foi a Biblioteca. 

Este número quere dar conta das actividades de dinamización que se levaron a cabo e do 
proceso de transformación física e organizativa, por iso os proxectos desenvolvidos pola Biblioteca 
teñen nesta entrega de BARDOS un especial protagonismo. Precisamente as novas redactoras da 
revista, que son fundamentalmente alumnas e alumnos de 1º da ESO, achéganse ás nosas páxinas 
para explicar moitas destas actividades, como as compras comisariadas ou a feira de libros.

Da importancia que lle concedemos fala de xeito ben elocuente a portada deste numero. 
Alejandra Lores, de 3ºESO volve a poñer o seu talento ao servizo da fasquía da nosa revista facendo 
unha chiscadela a unha das ilustracións da cartelería da Biblioteca. Ali rotula na contraportada 
o fermoso poema “Adolescencia”, agasallo de Mónica Góñez para a actividade do Poema do 
mes.

Na revista que tes nas mans poderás ler artigos sobre moi diferentes temas e experiencias. Dende 
a linguaxe sexista ou celebración do 25 de novembro, ata a visita dos presos do Módulo 6 do cár-
cere de Teixeiro ou a charla de Antonio Pampliega. Tamén hai unha pequena homenaxe a Vic-
toria Álvarez Ruiz de Ojeda, que nos chega da man de Irea Ferreiro. Trátase dunha reseña sobre o 
traballo que a investigadora realizou encol da Inclusa de Santiago. Facémonos eco da entrevista 
que o “Faro de Vigo” lle fi xo ao alumno do Cilclo Superior de Baloncesto, Luís Basilio Gabín. A 
materia escura, a visita ao MUPEGA e a Meteogalicia, a tradución de dous poemas de Amanda 
Lovelace, a cargo de Lucía Chazo, e dúas interesantes entrevistas a dúas mulleres extraordinarias, 
María José Carrasco e Yamini Prabhu, son algúns dos contidos que captarán a nosa atención.
Son tantas e tantas as cousas que nos aconteceron nestes meses que parece que fi ca moi atrás 
a celebración do número 75 da revista. Para que non quede desdebuxado polo feito de ter 
acontecido no curso anterior queremos achegar a esta no curso anterior queremos achegar a esta no curso anterior páxina editorializante unha imaxe da 
celebración, lembrando, xa que logo, que BARDOS SOMOS TOD@S!!!
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